
 

 
 

 

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ CM-8  
pro komplexní tělovou péči 

 
- Děkujeme, že jste si zakoupili kavitační přístroj CM-8, komplex 6 funkcí v 1 přístroji 

pro komplexní tělovou péči, zeštíhlení a vytvarování postavy. 
 

- Postupujte podle vodítek v této příručce a respektujte uvedené bezpečnostní 
informace. Příručku uschovejte pro budoucí referenci. 
 

- Zařízení je určeno k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Žádný jiný způsob použití ani 
prodej v souvislosti s léčebným účelem není podporován. 
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SPECIFIKACE 
Nabíjení: není dobíjecí 
Příkon: AC 100 – 240 V 
Výkon: 15 V, 800 mA 
Rozměry (mm): 190 x 90 x 60 
Váha: 220 g 
Průměr ocelové hlavy: 57 mm 
Ultrazvuková frekvence: 1 MHz ± 5% 
Nastavení času: automatické zastavení po 10 minutách 
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
 
Kavitační přístroj CM-8 je určen k zajištění rutinní péče o kůži a tělo. Používání pro žádný 
jiný účel není podporováno. 
 
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto kapitolu. Během používání postupujte podle vodítek a 
četnost použití kontrolujte podle instrukcí v tomto manuálu. 
 
Dobu ošetření zkraťte při prvním použití, pokud je vaše kůže velmi citlivá. 
 
Zastavte ošetření, jestliže zjistíte nepříjemný pocit. Ihned se obraťte na lékaře. 
 
Zařízení nepoužívejte 
 
S lékařskými přístroji, jako jsou kardiostimulátor, oxygenátor, elektrokardiograf atd. 
 
Za kterékoliv z těchto okolností: 

- během těhotenství nebo menstruace 
- pokud máte alergickou dermatitidu nebo krvácení 
- na podrážděnou kůži nebo na kůži spálenou sluncem 
- na kožní vředy nebo záněty 
- na partiích po kosmetické operaci 
- při rozšířených cévách nebo nesprávné funkci jater, způsobené dlouhodobým 

podáváním steroidů a hormonů 
 

 
 

Prevence údržby 

Sami přístroj 
nedemontujte 

Přechovávejte 
mimo dosah 
dětí 

Přechovávejte 
stranou ohně 

Přechovávejte 
stranou 
vlhkosti a 
vody 

Nenechte 
upadnout ani 
narazit 

Po použití 
odpojte kabel 



 

 
 

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE 

Ultrazvuková a 
iontová 
masážní sonda 
 
32 LED 
kontrolek pro 
fototerapii Kouzelné rukavice 

Režim volby EMS 

Zásuvka EMS 

Tlačítko ON / OFF 
Volba intenzity EMS 
Funkce EMS 
 
Funkce LED 
ION- 
 
ION+ 
 
Funkce ultrazvuku 

Masážní podložka 

Napájecí kabel 



 

FUNKCE 
 
Kavitační přístroj CM-8 je určen pro: 
 

- odolávající tuk a celulitidu 
- odulost 
- známky vytažení a jizvy 
- ochabnutí metabolismu a krevního oběhu 
- svěšenou, povolenou kůži, vrásky a rýhy 
- akné, skvrny a tmavá místa 
- matný odstín kůže 
- tmavé kruhy, váčky pod očima a jemné vrásky 

 

CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE 
 

Ultrazvuková terapie: 
 
Ultrazvuk je definován jako zvukové vlny o frekvenci vyšší než 20 000 Hz. Dlouhá léta se 
používá v různých klinických ohledech a stává se stále obvyklejším ve zkrášlovacím 
průmyslu. Za přísné kontroly a nastavení může mít ultrazvuk různé výsledky ve zlepšení 
kůže a tvarování postavy. 
 
1 MHz ultrazvuk dokáže detoxikovat lymfatický systém a zlepšit tělesný metabolismus a 
krevní oběh, odstraní z kůže přebytek vody a váčky pod očima, a redukuje vrásky a rýhy tím, 
že podporuje tvorbu kolagenu mládí. Pokud se používá spolu s produkty pro péči o kůži, 
může zlepšit výsledky tak, že výživu dopraví hluboko do kůže. Když se aplikuje na tělo, 
dokáže masírovat tukové buňky svou mechanickou, chemickou a zahřívací funkcí, takže je 
přinutí ke zmenšení; tím se účinně zredukuje odolný tuk. 
 

 
 



 

Iontová vodivost 
Iontová vodivost je technologie, která je široce akceptována v salonech krásy a nemocnicích. 
Má kladný účinek ve stejné funkci jako magnet s jeho kladnou a zápornou elektrodou, 
iontové ošetření extrahuje z kožních pórů nečistotu a mastnotu a dopravuje výživu hluboko 
dovnitř s daleko vyšší rychlostí vstřebávání. 
 
Kyselá reakce, způsobená kladným iontem (ION+), dokáže zredukovat přívod krve do kůže, 
tím zmírňuje rudnutí a podráždění kůže. Dokáže také smrštit póry tím, že posílí strukturu 
kůže. To tuto metodu činí velmi vhodnou pro kůži podléhající snadno alergiím a v případě 
kožního akné. 
 
Na druhé straně alkalická reakce způsobená záporným iontem (ION-) může stimulovat 
krevní oběh a zjemnit strukturu kůže, čímž zlepší vitalitu a pružnost kůže, a proto velmi 
pomáhá u stárnoucí kůže a její vyschlosti. 
 

Červená a modrá fototerapie 
 
Foton s různou vlnovou délkou může mít různé účinky na kůži. 
 

Červený foton: vlnová délka 622 ± 7 nm, stimuluje tvorbu kolagenu a buněčnou aktivitu. Je 

účinný pro všechny typy a stavy kůže a dokáže zredukovat vrásky a rýhy a obnovit vitalitu 
kůže a její zářivý odstín. Zahřívací účinek na buňky může urychlit krevní oběh a pohyb 
buněk, a tedy napomáhá zbavit se nechtěného tuku. Jeho jemná vlnová délka se dá 
aplikovat také na citlivé partie, jako jsou partie kolem očí a čelo. 
 

Modrý foton: vlnová délka 467 ± 5 nm, brání vzniku akné tím, že likviduje bakterie a působí 

protizánětlivě. Je mimořádně vhodný pro citlivou kůži a kůži náchylnou k akné. Vyčištěním a 
vyvážením mazového systému napomáhá pozvednutí a posílení kůže, a také vyčištění akné 
a skvrn. 
 

EMS masáž 
 
EMS (elektroterapie) masáž je široce přijímána v lékařském a zkrášlovacím průmyslu jako 
účinná fyzická terapie. Dokáže stimulovat svaly mikroproudem a donutit je k pohybu. Svalový 
pohyb odčerpá tuk a uhlohydrát v okolí, a pohyby svalů stimulací EMS dokáží odčerpat 50x 
víc, než pravidelné cvičení; tím spalují odolný tuk bez vedlejších účinků. 
 
Stimulace svalstva elektrickými impulsy může také urychlit růst proteinových a elastických 
vláken, má tedy účinek za kožní lifting, ale také na úpravu celulitidy a jizev, na oživení mládí 
kůže. 
 
Dále dokáže zlepšit rychlost průniku do buňky, tím posiluje vstřebávání okysličené krve a 
atomů kyslíku, a tak pomáhá k detoxifikaci, zvlhčení a odolnosti kůže. 
 

 
 
 



 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVOZOVÁNÍ 
 

- Toto zařízení se nedá nabíjet. Před spuštěním přístroje zapojte napájecí kabel. 
- Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené či 

mimořádně zahřáté. 
- Nezapomeňte po použití vždy vypnout přístroj a odpojit napájecí kabel. 
- Při používání funkce EMS se nedotýkejte těla ocelovou hlavou. 
- Při používání funkce EMS neaplikujte masážní podušky na oči, čelo, krk ani prsa. 

 

PROVOZNÍ INSTRUKCE 
 
Přepínač ON/OFF: stiskněte tlačítko ON/OFF, zařízení se zapne; stiskněte ještě jednou a 
zařízení se vypne. 
 
Volba funkce: Stiskněte tlačítko vámi zvolené funkce. Během použití lze funkce měnit. 
 
Doporučená četnost používání 
 

Ošetření týden 1 – 2 potom 

ION+ (obličej) 3 min denně 2 – 3x týdně 

ION-  ultrazvuk (obličej) 5 min denně 2 – 3x týdně 

LED  ultrazvuk (obličej) 10 min denně 2 – 3x týdně 

ION-  LED  ultrazvuk (tělo) 10 – 30 min denně 2 – 3x týdně 

EMS (obličej s rukavicemi) 5 min denně 2 – 3x týdně 

EMS (tělo s rukavicemi či podložkami) 15 – 20 min denně 2 – 3x týdně 

 
 

 
 



 

Potvrzení ultrazvuku: Ultrazvukovou hlavu položte na rovnou plochu hlavou nahoru, 
kápněte trochu vody dovnitř hlavy a stiskněte „SONIC“. Vodní kapka bude vibrovat, když 
bude zapnutý ultrazvuk. 
 
Ultrazvuková terapie by se měla používat spolu s prostředkem k péči o kůži, aby vedl 
zvukové vlny do kůže. Nejlepší doporučené prostředky jsou gelové. 
 

RYCHLÝ PRŮVODCE UŽIVATELE 
 

Průvodce EMS 
 

Použití EMS (elektroterapie) s masážními 
podložkami: 

 
1. Omyjte tělesnou partii, která se má ošetřit. 
 
2. Jeden konec kabelu EMS připojte k podložkám a druhý 

konec do zařízení. 
 

3. Sejměte ochranný film z podložek a podložky 
přitiskněte na ošetřovanou plochu. Podložky se nemají 
překrývat. 

 
4. Ujistěte se, že intenzita EMS je na úrovni 0. 

 
5. Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko EMS, tím se spustí 

funkce EMS. 
 

6. Zvolte vhodnou intenzitu EMS na pravé straně 
zařízení. 

 
7. Po každém použití vraťte intenzitu EMS na úroveň 0. 

 
8. Obě podložky se mají používat vždy současně. 

 
9. Údržba masážních podložek: 

 
Navlhčeným ubrouskem nebo hadříkem setřete nečistotu a / nebo chloupky z podložek a 
na podložky vraťte ochranný film. 
 
Pokud se po delší době uložení nedají podložky přilepit na kůži, navlhčete je kapkou 
nebo dvěma vody a obnoví se jejich lepivost. Nelijte na ně vodu a nenechte je nasáknout 
vodou. 
 
Masážní podložky jsou vyměnitelné. Až přestanou lepit, vyměňte je za nové. 
 

 



 

Použití EMS (elektroterapie) se speciálními rukavicemi: 
 
1. Omyjte si obličej nebo ošetřovanou partii těla. 

 
2. Zapojte jeden konec kabelu EMS k rukavicím a druhý konec k zařízení. 

 
3. Natáhněte si rukavice tak, aby konec zapojeného kabelu byl nahoře. 

 
4. Ujistěte se, že intenzita EMS je na úrovni 0. 

 
5. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko EMS, tím se spustí funkce EMS. 

 
6. Zvolte vhodnou intenzitu EMS na pravé straně přístroje. Při ošetřování obličeje pro 

zpevnění a lifting kůže je doporučována úroveň 1 – 2. 
 

7. Po každém použití vraťte intenzitu EMS na úroveň 0. 
 

8. Obě rukavice se mají používat současně. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

Ošetření obličeje 
 

1. Pro hloubkové vyčištění 
 

- Odstraňte make up a očistěte kůži 
- Obličejový čisticí prostředek aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a 

iontovou ocelovou hlavu 
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION+, zvolte úroveň intenzity a začněte s ošetřením 

 

2. Pro zavedení výživy a zlepšení odstínu kůže 

 
- Odstraňte make up a očistěte kůži 
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou 

ocelovou hlavu 
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION- a funkci SONIC, zvolte úroveň 

intenzity a začněte masírovat podle obrázku 
 

3. Pro úpravu vrásek a lifting kůže: 
 
- Odstraňte make up a očistěte kůži 
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou 

ocelovou hlavu 
- Zapněte přístroj, zvolte funkci SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte červenou LED, a 

pak začněte s ošetřením 
 

4. Pro úlevu od akné a odstranění skvrn: 
 

- Odstraňte make up a očistěte kůži 
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou 

ocelovou hlavu 
- Zapněte přístroj, zvolte funkci SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte modrou LED, a 

pak začněte s ošetřením 
- Chvíli zastavte na partii s akné, aby došlo k účinnému odstranění zanícení a bakterií 

 
 

 
 



 

5. Pro citlivou kůži: 
 
- Ošetřete funkcí SONIC a/nebo LED; funkce ION a EMS se nedoporučují 
- Zvolte kombinovaný režim červené / modré LED a kůži ošetřujte střídavě červenou a 

modrou LED 
- Po každém použití kůži dobře hydratujte 

 

 
 
 

Tvarování těla 
 

- Očistěte ošetřovanou tělesnou partii 
- Gel / tělové mléko aplikujte stejnoměrně na kůži i na ultrazvukovou a iontovou 

ocelovou hlavu 
- Zapněte přístroj, zvolte funkci ION- a SONIC, zvolte úroveň intenzity, zvolte červenou 

LED, a pak začněte s masáží 
 
 
 

 

4. Posouvejte masážní sondu pomalu 
nahoru od brady dozadu za uši 

5. Posunujte masážní sondu pomalu 
nahoru od přední části brady 
k uším 

6. Posunujte masážní sondu pomalu 
nahoru od koutků úst ke spánkům 

 

1. Posouvejte masážní sondu pomalu 
nahoru od dolní části nosní dírky k obočí  

2. Masírujte nosní dírku směrem 
uvedeným na obrázku 

3. Posouvejte masážní sondu pomalu 
nahoru od nosní dírky ke spánkům 

 


