SAUNA PAROWA DO TWARZY MR MIST

INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE INFORMACJE: Przed zabiegiem należy umyć twarz. Po 5 minutach korzystania z
sauny, należy przemyć twarz chłodną wodą.
Sauna wodna do twarzy przeznaczona jest do pielęgnacji skóry twarzy. Sauna
przygotowuje również skórę twarzy do dalszych zabiegów kosmetycznych, takich jak:
oczyszczanie, maski itp.
Para wodna pobudza, poprawia ukrwienie skóry, otwiera pory, dzięki czemu można
skutecznie usunąć zanieczyszczenia. Stosowanie produktów kosmetycznych po
zastosowaniu sauny wodnej jest bardziej efektywniejsze, ponieważ produkty kosmetyczne
wnikają przez pory w głąb skóry i optymalizują działanie.
Sauny można używać nie dłużej niż 20 minut dziennie. Dla uzyskania widocznych elektów,
zaleca się wykonywanie zabiegu maksymalnie 2–3 razy w tygodniu.
Sauna wyposażona jest dodatkowo w maskę nosową, którą można stosować do inhalacji.
Nasadka do aromaterapii daje możliwość zastosowania ziół leczniczych, olejków i innych
substancji aromatycznych w ramach zabiegu aromaterapii. Zioła lecznicze, olejki i inne
substancje aromatyczne, które łączą się z parą wodną, w ten sposób najlepiej rozwijają
swoje działanie.
Sposób użycia:
1. Umieścić odpowiednią nakładkę na podstawie, nakładę do twarzy lub nosa.
2. Wlać za pomocą miarki 40 ml wody, do podstawy, w miejsce do tego przeznaczone.
3. Ustawić pokrętło na pozycji 1, jeżeli chcemy uzyskać mniej intensywną parę lub na
pozycji 2, jeżeli chcemy uzyskać intensywną parę.
4. Zamknij oczy i umieść twarz blisko krawędzi urządzenia.
5. Gdy woda odparuje, przełączyć urządzenie na "0" i odłączyć urządzenie od
zasilania.
WAŻNE:
1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w wewnątrz pomieszczeń.
2. Przed zabiegiem należy umyć twarz.
3. Zaleca się stosowanie kremu nawilżającą do twarzy przed użyciem sauny.
4. Możliwość zastosowania olejków aromatycznych.
5. Należy wyłączyć urządzenie przed zmianą nakładek lub przed czyszczeniem.
6. Zabieg sauną parową, podczas gdy korzystają z niej dzieci powinien być
nadzorowany przez osoby dorosłe.
7. Nie pozostawiać włączonego urządzenia, w momencie jego nieużytkowania.
8. Nie stawiać urządzenia blisko źródeł ciepła lub materiałów łatwopalnych.
9. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od prądu i wylać wodę. Przed czyszczeniem
należy pozostawić urządzenie do wystygnięcia. Wyczyścić i wysuszyć urządzenie
miękką ściereczką. Nie należy czyścić wodą.
10. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
11. Nie czyść urządzenia produktami zawierającymi alkohol, acetonem, benzyną lub
innymi substancjami.
12. Urządzenia nie używać po zażyciu leków przeciwbólowych lub uspakajających.
Urządzenia nie mogą używać osoby z chorobami serca, chorobami skóry lub
problemami z górnymi drogami oddechowymi (nosem).
13. Produkt nie może być używany przez kobiety w ciąży.
14. Zabiegi sauną mogą być wykonywane maksymalnie 3 razy w tygodniu nie więcej
niż po 20 minut.

Zestaw zawiera:
1. 1 nakładkę parową do twarzy(wymiary ok. 17,5 x 21 x 17 cm)
2. 1 nakładkę parową na nos (wymiary: ok. 5 x 12 x 6 cm)
3. saunę parową
4. miarkę
5. instrukcję obsługi w języku polskim
Parametry techniczne:
1. Moc 80-100 W
2. Częstotliwość 50-60 Hz
3. Napięcie DC 110-240 V
4. Pojemność ok 45 ml
5. Czas podgrzewania wody do wrzenia ok 3 minuty
6. 2 poziomy intensywności pary
7. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
8. Produkt antypoślizgowy

