
 

 
 
 

 
 
 

- Děkujeme, že jste si koupili tento kavitační přístroj pro krásu. 
 

- Postupujte podle vodítek v tomto manuálu a respektujte bezpečnostní informace uvedené v něm. Příručku uschovejte pro příští použití. 
 

- Zařízení je určeno k zajišťování rutinní péče o pleť. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není 
podporován. 
 

 
Přístroj je založen na principech fyzioterapie a je to vynikající 
přenosné zařízení, který zahrnuje tři nejúčinnější techniky, jež jsou 
uznávány v průmyslu krásy: fototerapii, ultrazvuk a galvanický 
ionizátor. S tímto zařízením budete moci využít neškodnou fyzikální 
energii k podpoře vitality kožních buněk, urychlení oběhu a posílení 
schopnosti zásobování kyslíku a metabolismu, takže pleti dokáže 
znovu získat svou kondici. 
 
Pomocí IPS korektoru k projasnění pleti lze dosáhnout snadno a 
doma: 

- hlubokého vyčištění 
- hydratace a vyhlazení vrásek 
- zesílení a liftingu  
- zmenšení otoků a dvojité brady 
- zesvětlení skvrn a projasnění odstínu pleti 
- odstranění váčků pod očima a tmavých kruhů. 

 
 
  

Technologie krásy 

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-2A 
k projasnění pleti 
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Specifikace výrobku: 
Název: IPS korektor k projasnění pleti 
Příkon: AC 100 – 240 V 
Výkon: DC 5 V 1000 mA 
Rozměry (mm): 170 x 46 x 50 mm 
Váha (g): 139 
Průměr ultrazvukové hlavy (mm): 28 
Ultrazvuková frekvence: 3 MHz ± 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
- Zařízení je určeno k poskytování rutinní péče o pleť. Použití 

pro žádný jiný účel není podporováno. 
- Před použitím si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Během 

používání postupujte podle pokynů a četnost použití řiďte 
podle instrukcí v tomto manuálu. Při prvním použití a je-li 
vaše pleti velmi citlivá, zkraťte dobu aplikace. 

- Pokud se nebudete cítit dobře, ihned zastavte ošetření. 
Obraťte se na svého lékaře. 

 
 

Zařízení nepoužívejte 
 

- S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, 
elektrokardiograf atd. 

 
- Za kterékoliv z těchto okolností: 

během těhotenství nebo menstruace 
při alergické dermatitidě nebo krvácení 
na podrážděnou pleť nebo na pleť spálenou sluncem 
na kožní vředy nebo záněty 
na partie po kosmetické operaci 
při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, 
způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů 
 
 

 
  
 

  
- Sami přístroj nedemontujte 

- Přechovávejte mimo dosah dětí 

- Přechovávejte stranou ohně 

- Přechovávejte stranou vlhkosti a vody 

- Nenechte spadnout ani narazit 

- Po nabití odpojte elektrický kabel 

  

 Provoz a údržba 

 



 

POPIS PŘÍSTROJE 

 

  

Sonda k fotonové masáži 
Žluté světlo: 18 LED lamp 

Pásek elektrody 

3 MHz ultrazvuk  ion 
Masážní hlava z vysoce 
kvalitní nerezavějící oceli 

Nabíjecí stojánek 



 

Fotonové a ultrazvukové zařízení proti stárnutí 
 

Zvolení režimů 
Spusťte přístroj, stiskněte MODE: 
Stiskněte poprvé: Čištění (3 min. odpočítávání) 
Stiskněte podruhé: Zjemnění (5 min. odpočítávání) 
Stiskněte potřetí: SONIC (6 min. odpočítávání) 
Stiskněte počtvrté: Vlhkost (6 min. odpočítávání) 
Stiskněte popáté: Lift (9 min. odpočítávání) 
 
Když přístroj zapnete a nezačne provoz, automaticky se po 
30 s vypne. Po uplynutí odpočítaného času v každém režimu se 
displej vrátí na počáteční rozhraní. Znovu stiskněte MODE a 
můžete zvolit jakýkoliv režim. 

 

 
Po zvolení režimu uvidíte na displeji tyto údaje: 
 

(1) Režim je podtržený. 
(2) Na pravé straně se zobrazí příslušný obrázek. 
(3) Úroveň intenzita je standardně nízká. 
(4) Čas používání se objeví na dolním konci obrazovky. 

 
IPS korektor k projasnění pleti obsahuje tyto části: 
 

1. Přístroj (1) 
2. Uživatelský manuál (1) 
3. Nabíjecí souprava (1) 
4. Ochranné rukavice (1 pár) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čištění 
Zjemnění 
Sonická funkce 
Vlhkost (sonic+ion) 
Lift (sonic+žlutá LED) 
 

Obr. sonická funkce 
Obr. ION+ / ION- 
Obr. úroveň 

Volba úrovně 
 
Volba režimu 
 
Zapnutí / vypnutí 



Nabíjecí instrukce 
 

1. Před prvním použitím přístroj asi 3 hodiny nabíjejte. 
 

2. Nabíjení přístroje je podobné jako u mobilního telefonu. 
Během nabíjení můžete kontrolovat úroveň baterie z ikony 
na obrazovce. Až bude zcela nabitá, ikona baterie zmizí. 
 

3. Před vybitím začne obrazovka blikat, stejně jako ikona 
baterie na obrazovce, a přístroj bude pípat. Automaticky se 
vypne asi po desátém bliknutí. 
 

4. Po vybití baterii co nejdříve nabijte; dlouhodobý stav nízkého 
napětí může baterii poškodit. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problémy, na něž je určený IPS korektor 
 

Zařízení je určeno pro tyto kožní problémy 
 

- Vytahaná, povolená pleti, vrásky a rýhy 
- Skvrny a vady 
- Matný odstín pleti 
- Stárnoucí pleti, pomalý metabolismus, nízká schopnost 

vstřebávání výživy 
- Tmavé kruhy a váčky pod očima 

 

Zásady práce s IPS korektorem 
 

Úvod do ultrazvukové funkce 
 
IPS korektor ke zjasnění pleti obsahuje 3 MHz ultrazvuk, který je 
nejúčinnějším a nejbezpečnějším ultrazvukovým zařízením, 
uznávaným v průmyslu krásy. Dokáže jemně proniknout do pleti, 
kde masíruje buňky a zlepšuje krevní oběh. Vysoce rychlá mikro 
vibrace ultrazvuku stimuluje vhodným způsobem kožní buňky a 
napomáhá posílit buněčný metabolismus a zevnitř aktivovat vitalitu 
pleti. 
 
 
 

 
 
  



Úvod do fototerapie 
 
Žluté světlo 
 
Žlutý foton o určité vlnové délce je zvlášť vhodný pro ošetření citlivé 
pleti. Žluté světlo umí zlepšit lymfatický systém, posílit funkci svalu a 
imunitního systému, a také dokáže zvýšit pružnost kapilár, uklidnit 
podráždění pleti a rozjasnit matný odstín pleti. Zesvětluje skvrny a 
vady. 
 

Úvod do iontové terapie 
 
Galvanická iontová vodivost je technologie, která je akceptována 
v salonech krásy a nemocnicích. Rozdíl v hodnotě pH mezi 
zrohovatělými buňkami a bazálními buňkami produkuje slabé 
elektrické pole mezi povrchem pleti a zárodečnou vrstvou, jež 
blokuje celou řadu funkcí, včetně pronikání výživy hluboko do pleti. 
Galvanická iontová funkce také dokáže sloučit elektrické pole, a 
když se setkají obě pole, blok se dočasně oslabí a ionizovaná 
výživa je schopna proniknout hluboko do zárodečné vrstvy. Pracuje 
stejně jako magnet s kladnou a zápornou elektrodou. Galvanické a 
iontové ošetření odstraňuje nečistotu a tuk z kožních pórů a dovolí, 
aby výživa pronikala hluboko do pleti s rychlostí vstřebávání 
mnohem vyšší, než by tomu bylo rukama nebo ústy. 
 
Navíc, kyselá reakce způsobená kladnou elektrodou dokáže snížit 
zásobování pleti krví, čímž zmírňuje rudnutí a podráždění pleti. 
Rovněž umí smrštit póry tím, že posiluje strukturu pleti. To ji činí 
velice vhodnou pro pleť se sklonem k alergiím a akné.  
 
Na druhé straně, alkalická reakce způsobená zápornou elektrodou 
stimuluje krevní oběh a zjemňuje strukturu pleti, a tím velkou měrou 

podporuje vitalitu a pružnost pleti. Značně proto pomáhá v případě 
stárnoucí a suché pleti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



Začněte s ošetřením 
 
Před prvním použitím si proveďte test pleti na případnou alergii. 
Pokud se objeví známky alergie, okamžitě přestaňte používat a 
bude-li třeba, obraťte se na lékaře. 
 

Test pleti na alergii 
 

- Omyjte plošku na kůži. 
- Na omytou partii naneste svůj oblíbený prostředek (gel / 

pleťové mléko) k péči o pleť a zapněte ultrazvukovou funkci. 
Masírujte 2 – 3 minuty, nechte oschnout a 48 hodin 
pozorujte. Jestliže se na kůži objeví podráždění, ihned 
přestaňte s použitím. 

- Když se neobjeví podráždění ani zarudnutí, přístroj je 
připraven k používání. 

 
 

Před použitím 
Ultrazvukovou hlavu položte na rovnou plochu hlavou nahoru, do 
hlavy spusťte pár kapek vody a stiskněte SONIC. Vodní kapka bude 
vibrovat při zapnutém ultrazvuku. 
 

Tipy k ošetřování 
- Povrch sondy by měl těsně přilnout ke kůži. 

 
 

- Na pleť a sondu naneste gel; nebude-li povrch dobře 
namazaný, zvyšte množství gelu. Doporučené dávkování je 
4 – 5 g na jedno ošetření. 
 

- Zařízení je konstruováno tak, že se po deseti minutách 
používání automaticky vypne. Budete-li chtít pokračovat 
v masírování, přístroj znovu zapněte. 

Denní péče 
K dennímu ošetření obličeje by nemělo docházet častější než třikrát 
za týden, a doba použití by neměla překročit 30 minut. 
 

Krok 1 Hluboké vyčištění 
 
1. Odstraňte líčení a vyčistěte obličej. 
2. Na nerezovou sondu připněte bavlněnou podložku. 
3. Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte CLEAN (čištění) 
4. Stiskněte LEVEL (úroveň) a zvolte vhodnou úroveň intenzity. 
5. Masírujte podle obrázku (masáž od brady ke kořenu uší trvá asi 

pět vteřin, a totéž platí pro další partie). 
6. Omyjte obličej a přístroj dočista otřete. 

 

 
 
 
 
 
 



Krok 2 Detox lymfy 
 

- Na obličej i na sondu naneste gel. 
- Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte SONIC. 
- Stiskněte LEVEL (úroveň), zvolte vhodnou úroveň intenzity a 

detoxikujte lymfu podle dole uvedeného obrázku. 
 

 
 

 

Krok 3 Zavádění výživy a lifting 
 

- Na obličej i na sondu naneste prostředek k ošetření pleti. 
- Zapněte přístroj, stiskněte MODE a zvolte funkci 

MOISTURE (vlhkost) nebo LIFT. 
- Stiskněte LEVEL (úroveň), zvolte vhodnou úroveň intenzity. 
- Masírujte podle obrázků (masáž od brady ke kořenu uší trvá 

asi pět vteřin, a totéž platí pro další partie). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Detox lymfy 

1. Masírujte od brady ke kořenům 
uší 

2. Masírujte od brady k přední části 
ucha 

3. Masírujte od koutků úst k horním 
stranám uší 

4. Masírujte od nosu k vnějším 
koncům obočí 

5. Masírujte nosní dírky 6. Masírujte od nosu ke 
spánkům 



Zvláštní ošetření problematické pleti 
 
Krok 1 Zesvětlení skvrn, úprava odstínu pleti 
Krok 2 Zavedení výživy 
 

- Prostředek k péči o pleť, obsahující VC a / nebo další 
příměsi s účinkem zesvětlování skvrn, naneste rovnoměrně 
na skvrny a sondu, nebo přímo na sondu připevněte 
bavlněnou podložku. 

- Zapněte zařízení, stiskněte MODE a zvolte REFINE 
(zjemnit). 

- Přiložte sondu ke skvrnám a masírujte; zdržte se 20 až 
30 vteřin. 

 
Krok 3 Fotonové ošetření  
Použijte žluté světlo (zvolte režim LIFT a nedotýkejte se sondou 
pleti) k osvícení po dobu 9 minut. Budete-li chtít víc, znovu zvolte 
LIFT. 

Citlivá pleti 
(použijte jednou za tři dny nebo týdně) 
 

- Zvolte jen funkci SONIC a postupujte stejně jako u denní 
péče. Nedoporučuje se používat současně iont. 

- Po ošetření vždy dobře hydratujte pleť. 
 

Po použití 
 

- Po použití přístroj vypněte. 
- Ocelovou hlavu jemně otřete navlhčeným ubrouskem. 
- Nemyjte vodou ani /nebo žádným chemickým prostředkem. 
- Zařízení přechovávejte čisté a suché. 


