URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI CERY - OXY PRO CARE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dane techniczne
• Napięcie: 220-240 V
• Moc: 3 W
• Częstotliwość: 50 Hz
Wskazówki dotyczące używania
1. Urządzenie stosować na dokładnie umytą i wysuszoną skórę.
2. Przed włączeniem urządzenia należy zdjąć osłonę. Aby rozpocząć stymulację, należy wybrać
najniższy poziom mocy. Urządzenie zacznie generować fale, a lampa zapali się w kontakcie ze
skórą.
3. Po dotknięciu końcówki żarówka emituje pomarańczowe światło i wyczuwalne jest lekkie mrowienie.
4. W celu wykonania pożądanych zabiegów, należy zbliżyć żarówkę do twarzy..
5. Aby zwiększyć efekty, przed użyciem można użyć środka nawilżającego. Zastosowanie do twarzy i
szyi: wykonywać okrężne ruchy tworząc koła przez 2-3 minuty bez oddalania żarówki od skóry. Na
udach lub innych miejscach o luźnej skórze należy zastosować wyższy poziom mocy przez 4-5
minut.
Leczenie trądziku:
Stosować na całej powierzchni przez 1-2 minuty wykonując ruchy kołowe lub zamiatające. W miejscach z
wypryskami, odciągnij nieco żarówkę od skóry. Na koniec pocieraj żarówką obszar 2-3 cm wokół wokół
wyprysku w celu leczenia całego zakażonego obszaru. Powtarzaj zabieg trzy lub cztery razy na dobę.
Worki pod oczami:
Ponieważ jest to szczególnie delikatny obszar, wybierz najniższy poziom mocy. Zacznij od zewnętrznej
części oka i poruszaj się ruchem zamiatającym pod okiem w stronę nosa. Poruszaj urządzeniem w
obszarze kostnym. Następnie ruchem zamiatającym przesuwaj od wewnętrznego naroża powieki na
zewnętrzną krawędź. Powtórz ten proces pięć lub sześć razy dla każdego oka.
Brwi i czoło:
Przesuwaj urządzenie ruchem zamiatającym od wewnętrznej krawędzi brwi na zewnątrz, kierując się
ułożeniem włosa lekko naciskając. Powtarzaj zabieg pięć lub sześć razy dla każdego oka.
Czoło i policzki:
Zacznij od czubka brody. Przesuń urządzenie wzdłuż linii szczęki, lekko naciskając. Przytrzymaj w tej
pozycji 4 przez 3 sekundy. Następnie wróć do czubka brody. Teraz przesuń urządzenie do nozdrza
używając ruchu zamiatającego, a następnie przytrzymaj go w tej pozycji przez 3 sekundy. Powtórz ten
proces pięć lub sześć razy z każdej strony.
Powieki
Umieść urządzenie poniżej brwi, blisko nosa i po prostu trzymaj ją w tej samej pozycji przez 3 sekundy,
delikatnie naciskając przy podnoszeniu brwi. Powtórz ten sam proces pod środkową częścią brwi i pod
zewnętrzną krawędzią, trzy lub cztery razy dla każdej brwi.
Duże Pory
Wybrać wyższy poziom mocy i zastosować przez 30 sekund w obszarze, który chcesz leczyć. Aby
zwiększyć efekt, przygotuj skórę z wyprzedzeniem, stosując środek nawilżający. Powtarzaj codzienne,
dopóki nie zauważysz poprawy.
Ostrzeżenia
W pierwszych dniach rozpocznij od niskiego poziomu mocy i stosuj raz lub dwa razy dziennie. Przenoś się
do wyższych poziomów mocy, kiedy poczujesz spadek stymulacji na poprzednim poziomie, aż znajdziesz
najbardziej komfortowy poziom dla danego obszaru, w zależności od wrażliwości skóry. Po kilku
tygodniach można zmniejszyć częstotliwość aplikacji do trzech lub czterech tygodniowo. Jeśli jednak
zauważysz, że skóra staje się zmęczona lub stresowana, powróć do codziennego użytku urządzenia. Po
użyciu urządzenia można zauważyć zaczerwienienie skóry poddanej zabiegowi; Jest to normalne i zniknie
szybko. Jeśli zauważysz nadmierne lub długotrwałe zaczerwienie, należy przerwać leczenie, aż skóra
odzyska normalny wygląd. Jeśli po użyciu urządzenia Twoja skóra stanie się sucha, zwiększyć ilość
środka nawilżającego stosowanego po zabiegu. Jeśli zauważysz, że skóra jest łuszcząca bardziej niż

zwykle, może być to wynikiem działania na zbyt wysokim poziomie mocy lub zbyt długim leczeniem.
Wskazane jest ograniczenie stosowania wysokich stężeń alfa-hydroksykwasów lub innych produktów
ściernych; Zaleca się stosowanie środków nawilżających. Jeśli przez kilka dni nie korzystałeś z
urządzenia, przygotowanie do działania może potrwać do minuty. Ten produkt nie jest przeznaczony dla
dzieci, osób z niekorzystnym stanem zdrowia, ani z rozrusznikami serca lub innymi elektronicznymi
urządzeniami medycznymi. Nie używać na żylaki lub jeśli masz trądzik różowaty. W razie wątpliwości
należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli jesteś w ciąży lub myślisz, że jesteś w ciąży, zaleca się
odłożenie tego leczenia. Nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wody lub łatwopalnych substancji,
mokrych rąk lub ciała lub w kontakcie z wodą. Odłącz i przechowuj w sposób bezpieczny, gdy nie jest
używany. Podczas pracy Oxy Care Care należy zachować ostrożność, ponieważ żarówka jest bardzo
delikatna. Aby uniknąć ryzyka, nie używaj go, jeśli jakiekolwiek części są uszkodzone i nie próbuj
rozmontowywać lub naprawiać. Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym, należy przestrzegać
przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.

