KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-7
pro prevenci a odstranění akné
-

Děkujeme, že jste si koupili kavitační přístroj CM-7 k odstranění akné.

-

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

-

Zařízení je určeno k provádění rutinní péče o kůži obličeje. Žádný jiný způsob použití ani prodej v souvislosti s léčebným účelem není
podporován.

Komplex ke zničení akné

Kavitační přístroj CM-7 k odstranění akné zahrnuje tři vynikající technologie, uznávané obecně jako bezpečné a účinné v zkrášlovacím
průmyslu, tj. iontovou, fotonovou a ultrazvukovou. Konstrukce se dvěma hlavami vám napomáhá realizovat různé funkce. S její pomocí budete
moci snadno dosáhnout těchto zkrášlovacích účinků:
-

hlubokého vyčištění

-

hlubokého zvlhčení

-

vyvážení tuku a hydratace

-

detoxikace lymfy

-

odstranění akné a prevence zánětu

-

renovaci kůže a jejího omlazení
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Specifikace:
Nabíjecí model:
Název: Kavitační přístroj CM-7
Rozměry (mm): 170 x 90 x 50 mm
Váha (g): 175
Příkon: AC 100 – 240 V
Výkon: DC 5 V 1000 mA
Kapacita lithiové baterie: 1.100 mAh
Ultrazvuková frekvence: 3 MHz ± 5%
Červený foton: vlnová délka 622 ± 5 nm
Modrý foton: vlnová délka 467 ± 5 nm

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Toto zařízení nepoužívejte
-

S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd.
Na oči
Za kterékoliv z těchto okolností:
během těhotenství nebo menstruace
pokud máte alergickou dermatitidu nebo krvácení
na kůži spálenou sluncem nebo vlivem slunce zarudlou
na kožní vředy
na partie po kosmetické operaci
při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým podáváním steroidů a hormonů

Provoz a údržba

Sami nedemontujte
zařízení ani sondu.

Přechovávejte
mimo dosah dětí.

Přechovávejte
stranou ohně.

Přechovávejte
stranou vlhkosti a
vody.

Nenechte
upadnout ani
narazit.

Po použití odpojte
kabel.

POPIS PŘÍSTROJE
Fotonová hlava
Ultrazvuková/ iontová
hlava

Tlačítko volby fotonu
Tlačítko volby úrovně
Tlačítko volby funkce
Energie

Pásek
elektrody

FUNKCE
Technologie používané v komplexu IPS ke zničení akné zahrnují 3 MHz ultrazvuk, iontovou vodivost a červenou /
modrou fototerapii, které jsou všechny klinicky prověřené jako bezpečné a účinné, a vhodné pro všechny druhy kůže.
Jejich výhodou je:
hluboké vyčištění
hluboké zvlhčení
detoxikace lymfy
odstranění akné a úprava skvrn

Provozní principy kavitačního přístroje CM-7 k odstranění akné
Ultrazvuková masáž
Zařízení zavádí 3 MHz ultrazvuk, zajišťující rovnoměrné a jemné vibrace pro masírování kůže, které dokáží zlepšit krevní oběh, detoxikovat
lymfatický systém a zvýšit propustnost buněčné paměti, čímž rychleji odstraňují odpadní látky z kůže a zlepšují pohlcování výživných látek.

Iontová vodivost
Ionty nabízejí kůži mikro galvanickou stimulaci, jež zrychluje látkovou výměnu a zvyšuje aktivitu buněk. Na jedné straně ION+ dokáže z kůže
extrahovat tuk a nečistoty, na straně druhé ION- odstraňuje z kůže zbytky těžkých kovů, které zůstaly v líčidlech, a tím zajišťuje hloubkové a
pečlivé vyčištění kůže. Kromě toho může ION- účinně vtlačovat hydratační esenci do kůže, a tím podpoří optimální výsledky vašich produktů
k péči o kůži. Iontová vodivost napomáhá v prevenci akné vyčištěním, a také tím, že umožní v kůži vyvážit tuk a vlhkost.

Fotonová terapie
Červený foton dokáže podpořit tvorbu kolagenu a buněčných aktivit k odstranění jizev, skvrn, známek po akné a dalších nedostatků. Jeho
jemná vlnová délka se také může aplikovat na citlivé partie, jako je kůže kolem očí a T oblast v obličeji.
Modrý foton uklidňuje zánětlivou kůži a ničí bakterie; představuje prevenci proti vypuknutí akné. Vyčištěním a vyvážením mazového systému
napomáhá zvednout a posílit kůži, a také vyčistit akné a skvrny.

PROVOZNÍ INSTRUKCE
ON/OFF
Stiskněte tlačítko a zařízení se zapne / vypne.

Volba funkce
S každým stisknutím tlačítka ZVOLIT se funkce přepíná dokola takto:
 ION+  ION-  ULTRAZVUK  OFF 

Volba úrovně
1. V režimu ZVOLIT s každým stisknutím tlačítka Úroveň se přepíná úroveň dokola takto:
 L (nízká)  M (střední)  H (vysoká)  OFF 
2. V režimu FOTON funkce volby úrovně není k dispozici.

Volba fotonu
S každým stisknutím tlačítka Foton se přepíná funkce dokola takto:
 Červený  Modrý  Červený a modrý  OFF 

Nastavení času
Zařízení je nastaveno na automatické vypnutí po 10 minutách u každé funkce. Čas bude vynulován u změněné funkce, ale ne u změněné
úrovně.

Nabíjení
1. Před prvním použitím přístroj nabijte, a pak pokaždé, když se baterie vybije.
2. Při nízkém napětí budou střídavě blikat všechny ukazatele. V takovém případě co nejdříve přístroj nabijte, protože dlouhodobý stav
nízkého napětí může způsobit poškození baterie.
3. Při nabíjení bliká ukazatel Energie. Po dokončení nabíjení se ukazatel zastaví.

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE
Hluboké vyčištění
1.
2.
3.
4.

Navlhčete obličej.
Na obličej stejnoměrně naneste obličejový čisticí prostředek.
Zapněte přístroj, stiskněte tlačítko ZVOLT ke zvolení ION+, potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou úroveň.
Držte proužek na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na tvář,
jemně ji posunujte po kůži podle obrázku (rychlostí asi 3 cm/s).

Detoxikace lymfy
1. Vyčistěte obličej.
2. Zapněte zařízení, třikrát stiskněte ZVOLIT a zvolíte ultrazvuk; potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou úroveň.
3. Položte sondu na tvář a masírujte podle obrázku.

Hluboké zvlhčení
1. Po vyčištění na obličej stejnoměrně naneste vhodný přípravek k péči o kůži.

2. Zapněte zařízení, stiskněte dvakrát ZVOLIT a zadejte režim ION-; potom stiskněte ÚROVEŇ a zvolte potřebnou
úroveň.
3. Držte proužek na zadní straně přístroje tak, aby se vaše ruka dotýkala ruční elektrody. Položte sondu na tvář,
jemně ji posunujte po kůži podle obrázku (rychlostí asi 3 cm/s).

Odstranění akné a úprava skvrn
1. Vyčistěte obličej.
2. Nasaďte si ochranné rukavice.
3. K odstranění akné zapněte přístroj, dvakrát stiskněte FOTON; postižené partie osvětlujte modrým světlem a na
každé chvíli zastavte.
4. K úpravě skvrn zapněte přístroj, stiskněte jednou FOTON; partie se známkami akné a skvrny osvětlujte červeným
světlem a na každé se chvilku zastavte.
5. Pro denní péči o kůži zapněte přístroj, stiskněte třikrát FOTON; střídavě červeným a modrým světlem osvětlujte tvář, a tím posílíte
imunitu a předejdete vypuknutí akné.

PO POUŽITÍ
-

Po dokončeném ošetření nejprve stiskněte tlačítko Energie a vypněte přístroj.
Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem otřete zbývající prostředek k ošetření pleti z ultrazvukové a iontové sondy.
Po použití přechovávejte přístroj čistý a suchý.
Pokud budete mít nepříjemné pocity, přestaňte přístroj používat. Obraťte se ihned na svého lékaře.

