
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Safety Instructions 

Operations and Maintenance Precautions 

Skin sensitive test 

Parts Introduction 

Operating notice 

Preparation before using for the first time 

Operating Methods 

• Jonie cleansing (induct-out) caring 

• Jonie nutrition (induct-in) caring 

• Ultrasound Facial Massage 

Suggested operation process 

Emphasized  treatment  procedure around eye 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Product type: ZHF-CM-3 

Resource-ionic only: DC 6V/ 

Current: Max. 20 mA 

Resource-Switcbing power input: AC I 00-240V 

Resource-Switching power output: DC I 5V/ 0.8A 

Power consumption:   Max. 300 mA 

Dimension: 95mm X 55mm X 45mm 

Ultrasonic frequency:   3M  Hz 

Weight :49g 

KAVITAČNÍ PŘÍSTROJ LM-2 

iontoterapie a ultrazvuk 3 MHz 

Obsah 

Bezpečnostní instrukce 
Provozní preventivní opatření a údržba 

Test citlivosti kůže 

Popis dílů 
Provozní upozornění 

Příprava před prvním použitím 

Způsob provozu 

- Iontová čisticí péče (Induct out) 

- Iontová výživná péče Induct in) 

- Ultrazvuková masáž obličeje 
Doporučený způsob provádění 

Speciální postup ošetření kolem očí 

Specifikace 

Typ výrobku: LM-2 

Zdroj: baterie 4LR44 

Minimální spotřeba: max. 20 mA 

Maximální spotřeba energie: 300 mA 

Rozměry: 95mm x 55mm x 45mm 

Ultrazvukový kmitočet: 3 MHz 

Váha: 49g (bez baterie) 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKIN CARE MACHINE 
 

+ This appliance is only intended to care and beautify skin.  Please do not use it for any other purpose . 

Please obey the Operating  Instruction  book and control the usage  frequency. 

Please sborten the operating time for the first time use or ifyour skin is very sens i tive . 

Please  stop  using  it  if  you  experience  any abnormalities. 

Forbid to use th1s product for some special position of body 
+ Forehead , temple, ear, th roat, eyebal l, some bonejoints such as elbow and knee and so on. 
+on   skin that is sunburned or inflamed. 
+ l f you have Dermatitis or any skin allergy caused by any cosmetic make-up. 
+on    the areas where  there are skin  ras hes, spots and  inflamed  skin . 
+  On any macula wbere your skin is exp eriencing itching or fever is h. 
+on   any macula caused by physical  stimulation.; 
+ Expanded  capillary  vessel caused  by taking steroid and hormone medicine because ofliver   diseases 
+ On any  parts ofyour body where you have had plastic  surgery 
+ Wounded and scar ti ssue 
+  Embedded  metal device,like pacemaker.  
+ Pregnant 
+ On an y parts ofyour body or skin which have not been mentioned    in this operating instruction. 
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Bezpečnostní instrukce 

Zařízení je určeno pouze k ošetření a zkrášlení kůže. Nepoužívat pro žádný jiný účel. Je nutno 

respektovat příručku Provozní instrukce a kontrolovat kmitočet používání. 

Zkraťte dobu provozu při prvním použití, je-li vaše kůže velmi citlivá. 

Přestaňte používat, pokud zjistíte jakoukoliv abnormalitu. 

 
Zákaz použití výrobku pro určitá speciální místa na těle 

 Čelo, spánky, ucho, krk, oční bulva, některé klouby, jako loket a koleno, atd. 

 Na kůži, která je spálená od slunce nebo zanícená. 

 Pokud máte dermatitidu nebo jinou kožní alergii, způsobenou kosmetickým make upem. 

 Na jiné oblasti, kde je na kůži vyrážka, akné nebo zanícená kůže. 

 Na skvrně, kde kůže svědí nebo je horká. 

 Na skvrně způsobené fyzickou stimulací. 

 Na rozšířené kapilární cévě, způsobené steroidy nebo hormonálním lékem kvůli onemocnění jater. 

 Na části těla, kde došlo k chirurgickému plastickému zákroku. 

 Na zraněné nebo zjizvené tkáni. 

 Na vloženém kovovém předmětu, jako je kardiostimulátor. 

 Při těhotenství 

 Na jiné části těla nebo kůže, jež nebyla zmíněna v tomto provozním návodu. 

 



 

 

 

+ Do not place the machine on any wet sur face or e tose to wa ter. 

+ Ne it her  operate  nor touch  the appl iance  ifyour hands are  we t. 

+ Sw it ch the  machine off befo re  storage. 

+ Keep chil dren away from the app lia nc e. 

+ Ch il dr en must not operate this ap plia nce. 

Please do allergy test before using for the 
first time.(as follows) 
+Cleanse your wrist. 

+ A ppl y a portion of the spec ia l esse nce on the clea nse d area , let it dry naturally 

(Durin g the test, please don't touch water no r wash the esse nce away). If yo u 

ex per ience allergy or any sk in ab norm alit i es , stop thc test immediately and 

+ t f after 48 hours. no allergy or any ot her fo rm s ofskin abnorm alit ies appear , 

you may enjoy using this special unique essence and  equ ipm ent reg u l ar l y. 

contact  your doctor or  nearest  ho spita l s tr a igh  t away. 

Provozní preventivní opatření a údržba 

Nepokládejte strojek na mokrou plochu nebo v blízkosti vody. 

Máte-li mokré ruce, neuvádějte zařízení do provozu ani se jej nedotýkejte. 

Před uložením strojek vypněte. 

Přechovávejte mimo dosah dětí. 

Děti nesmí toto zařízení používat. 

Před prvním použitím proveďte test na alergii (viz dále) 

Očistěte zápěstí. 

Na očistěnou plochu aplikujte trochu speciální esence a nechte přirozeně 
zaschnout (během testu nesmí přijít do styku s vodou a nesmí se smýt). Pokud 

zjistíte alergickou reakci nebo nenormální reakci kůže, okamžitě zastavte test a 

ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 

Pokud se do 48 hodin neobjeví alergie ani jiná forma kožní reakce, můžete tuto 

speciální unikátní esenci a toto zařízení pravidelně používat. 



Switching power 

Batter y pos i t i ve pole 

Batter  y box cover 

Batt e ry negative po l e 

4Xl .SV button battery 

or 

 

 

Probe 

Pow er indicat 

Popis částí 

Sonda Kladný pól baterie 

Kryt přihrádky baterií  

4 x 1.5V knoflíková 

baterie 
Údaj o energii 

Záporný pól baterie Připojení energie 
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Hand electrode 

-----; 
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····· Probe 

Induct-out key 

Clean indicator 
Nutrition indicator 
Sonicare indicator 
Sonic&ion indicator 

Ukazatel čištění 
Ukazatel výživa 

Ukazatel sonického ošetření 

Ukazatel sonického a iontového 

ošetření 

Tlačítko ultrazvuk 

Tlačítko Induct In Tlačítko Induct Out 

Sonda 

Ruční elektroda 
Provozní panel 



 

SKIN CARE MACHlNE 

 

 
I,    For   yo ur conven  ie nce,  th is mac hin e  provides two kind  ofpower sour ces  : battery  a nd AC powe r 

(l,) For  portable,this  machine could  be powdered  by  battery  wh ich   cou  ld  on l y act   as   "ionic-in"  and "ionic-out" 

li:éWhen the battery vo l ta ge is l o w, the fo ur i ndic ato rs wi ll fla sh orderly (after l minut e the po we r will turn off 

aut o mat ic ally).  Please rep lace all  the batteries with new ones . 

(2,) When the machine usiag switchin g po wer , the machine will automatically use sw itchin g po wer no matter with 

or without ba tter y and  all functions  , such as Ionic-in  , I o nic-out  ,sonic , s onic- ionic  can  wo  rk i ng. 

2, Ali funct ioa have two level:low and hi gh.t hcr e is one "Bi" sound for low l e ve l and one  " BiBi" so und for hi gh l 

e ve l. 

3, There i s one sound for every five second s , "Bi" forlow le ve l and " B iBi" for hi gh l e ve l. 4, 

After  LO minutes ,power  will be off automat i c ally. 

5,   Three buttons for t hr ee  functions(   ion  ic -in , ionic-out  ,so ni c) , and  th ey  ca n control  the function  independently  for i ts 

on  and  off  and  its level. 

 

Provozní upozornění: 

 

1. Pro vaše pohodlí má strojek dva druhy zdroje energií: baterie a AC. 

(1) Strojek se pro cestování může napájet baterií, která může fungovat pouze jako „Ionic In“ a 

„Ionic Out“. Bude-li napětí baterie nízké, budou pravidelně blikat čtyři indikátory (po jedné 

minutě se napájení automaticky vypne). Baterie je třeba vyměnit za nové. 

(2) Je-li strojek zapojen ke zdroji energie, bude ji automaticky používat bez ohledu na baterie, a 

všechny funkce, jako Ionic In, Ionic Out, Sonic, Sonic Ionic, budou moci fungovat. 

2. Všechny funkce mají dvě úrovně: nízkou a vysokou. Jeden zvuk „Bi“ zazní u nízké úrovně a jeden 

„BiBi“ zvuk pro vysokou úroveň. 

3. Zazní jeden zvuk každých pět vteřin, „Bi“ u nízké a „BiBi“ u vysoké úrovně. 

4. Po deseti minutách se automaticky vypíná. 

5. Tři tlačítka pro tři funkce (provoz Ionic in, Ionic out, Sonic), a ta mohou kontrolovat funkci nezávisle na 

zapnutí a vypnutí své úrovně. 



 

 
 

A. Connecting the swi tc hing power. place 

the applia nce o n a fiat surface and put several 

drops of water on the ultrasonic waves genera tor . 

 

4 l f the wate ro n the ultrasonic  waves generator v ibrate s, 

the  ultrasonic   waves  are  produced. 

(7: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•, 

Befor operating 
l .power confirmation 
( l ) Remove the battery box cover, in s tall four l .5v button battery. Align th e po les (+ and-) 

properly  when inserting the batteries. 

+Connecting the switc hing power, place the app li ance on a fiat surface and put several drops ofwater on 

+ Turn power on and th en select one ofthe levels -   " low "   or   " hi gh·• 

+ l f th e water on the ultrasonic waves generator vibrates, the ultrasonic waves are  produced. 

2. Remove any jewelry i.e. earr in gs, ri ngs , 

neck lace , watch and so  on. 

3. Cle ans e your face a nd  remove    any makc-up 

gently a nd thoroughly with cle ans i ng lot ion or 

other  facial  cleansing  liqu id. 

(2)  Operation Procedure for testing ultrasonic working 

the ultrasonic waves  generator. 

1. Potvrzení proudu 

(1) Sejměte kryt bateriové přihrádky, vložte čtyři knoflíkové baterie po 1.5V. Při vkládání baterií dbejte na 

správné póly (plus a minus). 

(2)  Provoz pro testování ultrazvukové funkce 

 Připojit zdroj napájení, zařízení položit na rovný povrch a do generátoru ultrazvukových vln vpustit několik kapek 

vody. 

Zapnout napájení a zvolit úroveň „nízká“ nebo „vysoká“. 

Jestliže voda v generátoru ultrazvukových vln vibruje, jsou produkovány ultrazvukové vlny. 

2. Sejměte šperky, jako náušnice, prsteny, náhrdelník, 

hodinky atd. 

3. Očistěte obličej a jemně setřete make-up, a pečlivě 

omyjte čisticím roztokem nebo čisticí vodou na obličej. 

Před zahájením provozu 

Způsob provozu 

 Jestliže voda v generátoru ultrazvukových vln vibruje, jsou 

produkovány ultrazvukové vlny. 

 

 Připojte k napájení, zařízení položte na 

rovnou plochu a vložte pár kapek vody do 

generátoru ultrazvukových vln. 



 
 
 
 
 
 

Wh en yo u use ionic-out or 
ionic-in fun cti on you sbou ld 
hold t he Hand Electrode with 
thumb and seco nd finger, 
oth erw ise th e ion ic-in and 
ionic-out will not be ac tted. 

 

SKIN CARE MACHINE 

 

L lonic c eansing (induct-out)  caring 
I, App ly appropriate  portion  essence on your face and avoid eye area.  Pl e ase ens 

ur e the t rea tme nt area is well cove re d wit h t he es sence. 

( ensure   yo ur face and  the cosmetic cotton  tiss  ue are   tho roughl y mo ist  urize d ) 2,  

Turn on electricity  (Direc tl y turn o n battery or connec t the mac h i ne with the swit 

ching  power: 

3,   Operat ion o rder, 

( I ) Pus h I o n-"- button once --the mach i ne works at ionic-out of low le ve l 

mea nwhi l c the c lean  indicator on, 

(2) Pu sh Io n+ butto n once more and the mac h i ne works at ionic - o ut of h igh J e ve!. 

(3) Pu sh I o n+ button  third times and t he  machi  ne t urn off 

(4) l n any J e ve ) ofionic-out .you ca n tu rn to ion ic- in fu nctio n by pus hin g the Ion- button. 

(5) ln any function ( ionic - out or ionic-  i n) and i n any J e ve ) , yo u can  tu rn on sa nic 

fun ct io n too, th en th e sa n i c -io n i ndic ator o n and io n i c fu nct io n c hange to lo w J e ve I automa ti c a ll y. 

,4    When you use  ionic-out or io n ic - in funct io n, yo u mus t ho ld the Hand El ec trode du ring 

opera t i ng. G li de it s lo wly i n th e orde r indi cated in th e d iag ram. 

,5   After 5 minu tes ca ring time , power will be off automat ic ally. 
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Způsob provozu 

 
I. Iontové čisticí ošetření (Induct Out) 

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Ujistěte se, že 
ošetřovaná plocha je dobře pokryta esencí (zajistěte, aby obličej a kosmetický 

ubrousek byly pečlivě navlhčené). 

2. Zapněte elektřinu (přímo zapněte na baterie, nebo strojek připojte k síti). 

3. Pořadí ošetření: 

(1) Jednou stisknout tlačítko Ion+ - stroj pracuje na nízké úrovni Ionic Out, 

zatímco ukazatel čištění je zapnutý. 

(2) Ještě jednou stisknout Ion+ a strojek pracuje na vysoké úrovni Ionic Out. 

(3) Potřetí stisknout Ion+ a strojek se vypne. 

(4) Na každé úrovni Ionic out se můžete vrátit do funkce Ionic In stisknutím 
tlačítka Ion-. 

(5) V každé funkci (Ionic out nebo Ionic in) i na každé úrovni se můžete 

přepnout také na sonickou funkci, potom se ukazatel Sonic Ion a funkce  
Ionic změní automaticky na nízkou úroveň. 

4. Když používáte funkci Ionic out nebo Ionic in, musíte během provozu držet ruční 

elektrodu (Hand Electrode). Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem 
uvedeným na obrázku. 

5. Po pěti minutách ošetření se automaticky vypne napájení. 

 

 



Nut  ,tion (induc  -in) caring 
lt sbould be done after ionic-out caring. 

I, Apply appropriate port ion essence on your face and avoid eye area. Please ensure the 

treatment area is well covered with the essence. (ensure  your face and the cosmetic 

cotton tissue are thorougbly moisturized  ) : 

2, Turn on electricity (Directly turn on battery or connect the macbine with the 

switching power): 

3,  Operation order 

(I) Push lon-button once--the machine works at ionic-in oflow l e ve l 

meanwhile  the  nutrition  indicator on. 

(2) Push Ion- button once more and the machine works at ionic-in ofhigh level. 

(3) Push Jon- button third times and the machine t urn off 

(4) In any  Jeve! ofionic-in ,you can  turn to ionic-out function by pushing the Ion+   button. 

(5) In any function ( ionic-out or ionic-in) and in any  level ,you can  turn on sonic 

function  too and  the sonic-ion  indicator  on and ion  i c  function  change  to  lo w  le vel automatically. 

4,   Wben  you use ionic-out  or ionic-in function  , you  must  hold the  Hand  Electrode during 

operating.  Glide  it  slowly  in  the  order  indicated  in  the diagram. 

working upwards motion. 
Caring both right and left parts 
symmetrically. 
Glide slowly (lt shouId take S 
seconds from chin to the 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

bottom  ofear)  Diagram  I 

Způsob provozu 

 
II. Výživná péče (Induct in) 

Mělo by se provést po ošetření Ionic out. 

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Zajistěte, aby ošetřovaná 

plocha byla dobře pokryta esencí (ujistěte se, že obličej a kosmetický ubrousek jsou pečlivě 
navlhčené). 

2. Zapněte elektřinu (přímo zapněte na baterie, nebo strojek připojte k síti). 

3. Pořadí ošetření: 

(1) Jednou stisknout tlačítko Ion-  - strojek pracuje na nízké úrovni Ionic in, zatímco 

ukazatel výživy je zapnutý. 

(2) Ještě jednou stisknout Ion- a strojek pracuje na vysoké úrovni Ionic in. 

(3) Potřetí stisknout Ion- a strojek se vypne. 

(4) Na každé úrovni Ionic out se můžete vrátit do funkce Ionic Out stisknutím tlačítka 

Ion+.  

(5) V každé funkci (Ionic out nebo Ionic in) i jiné úrovni se můžete přepnout také na 

sonickou funkci, potom se ukazatel funkce Sonic Ion a Ionic změní automaticky na 

nízkou úroveň. 

4. Když používáte funkci Ionic out nebo Ionic in, musíte během provozu držet ruční elektrodu. 

Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem uvedeným na obrázku. 

 
 

pracovat pohybem nahoru 
Symetricky ošetřit pravou i levou 

stranu. 

Pomalu klouzat (mělo by to trvat 
pět vteřin od brady ke spodní části 

ucha) Obrázek 1 



 

SKIN CARE MACHINE 

 

Ultrosonic  caring operating 

Basic method 

J, Apply appropriate portion essence on your face and avoid eye area. Please ensure the treatment area is well 

covered with the essence, and apply appropriate portion essence on the probe. 

2, Connect the machine with the switching power. Turn power on and then the Sonicare indicator is on 

(strongly emphasize; only switching power can  drive ultrasonic function) 

1 
3,     Operation order 
(I) Push sanic  button once --the machine works at sanic of low level  meanwhile the  sanic indicator on. 

(2) Push sanic  button once more and the machine works at sanic of high level. 

(3) Push sanic button third times and the machine turn off 

(4) ln any level ofsonic  ,you  can  turn on ionic-in  or ionic-out  function  by  pushing the related  button, 

and Sonic&ion indicator on. Glide it s lowly in the order indicated in the diagram. Hold the Hand Electrode 

during  ionic care. 

4,  Wash off remaining beauty gel on face after usage. 
 

Způsob provozu 

 

III. Provoz ultrazvukového ošetření 

Základní metoda 

1. Aplikujte přiměřenou část esence na obličej a vyhněte se očím. Zajistěte, aby ošetřovaná plocha byla dobře 

pokryta esencí a aplikujte přiměřenou část esence na sondu.  

2. Připojte strojek ke zdroji napájení. Zapněte napájení a ukazatel Sonicare (ošetření ultrazvukem) je zapnutý 
(zdůrazňujeme: pouze připojení ke zdroji může pohánět ultrazvukovou funkci). 

3. Pořadí ošetření 

(1) Jednou stisknout tlačítko Sonic (zvuk)  - strojek pracuje na nízké úrovni ultrazvuku, zatímco ukazatel 
ultrazvuku je zapnutý.  

(2) Ještě jednou stisknout Sonic (zvuk)  - strojek pracuje na vysoké úrovni ultrazvuku. 

(3) Potřetí stisknout tlačítko Sonic (zvuk) a strojek se vypne. 
(4) Na každé úrovni Sonic (zvuk) můžete zapnout funkci Ionic In nebo Ionic Out stisknutím příslušného 

tlačítka a ukazatel Sonic Ion. Pracujte pomalu klouzavým pohybem směrem uvedeným na 

obrázku. Během iontového ošetření držte ruční elektrodu (Hand Electrode). 

4. Po použití omyjte zbývající ošetřující gel z obličeje. 

 
 



 
 

 

 

I , I 

I 
I 
I I,I 

I 

 
Bas ic operatin g:   twice a week in the beginning and once a week after two months.   

l,     Ioni c-out and  ultrosonic function  for deep cleaning  (3-Smin) 

2,  Then ionic-in and ultrosonic function for nutrition  (3-Smin) 

3,   At last Ultrosonic operating Enhance absorption ofnutrition   (3-Smin) 
 

Treat mac ul a by the help of whi tenin g, moistur e ke epin g, 

wrinkl es preventin g essense. 

L   Ionic-out function  for deep cleaning(3-5min) 

2,   Then ionic-in  and u l troson ic function  for nutrition  induct-in (3-Smin) 

Twice/ third  times a week  in the beg in nin g , then decrease care time gradually and dist inct effect   appears. 

 

 
  

Provozní doporučení 

I. Základní provoz: dvakrát týdně na začátku a jednou týdně po dvou měsících. 

1. Funkce Ionic Out a ultrazvuk pro hluboké vyčištění (3 – 5 minut) 

2. Potom funkce Ionic In a ultrazvuk pro výživu (3 – 5 minut) 

3. Nakonec ultrazvukové ošetření Zvýšená absorpce výživy (3 – 5 minut) 

 

II. Ošetření skvrn bělením, udržování vlhkosti, esence k prevenci vrásek 

1. Funkce Ionic Out pro hluboké vyčištění (3 – 5 minut) 

2. Potom funkce Ionic In a ultrazvuk pro zavedení výživy (Induct In) 3 – 5 minut 

 

Dvakrát / třikrát týdně na počátku, potom postupně snižovat dobu ošetření a objeví se výrazný 

účinek. 



SKIN CARE MACHINE 

 

 

 

Every woman has had one ofthose mornings when the mirror simply doesn't hide 

the truth. Lack ofsleep, illness. i rr it at ion , stress or too much Caffeine all take 

their toll on your skin. For many , this translates into puffy eyes or black or 

crow's feet. 

The skin around eye is much more thin than other skin, it need more 

superficial and careful care. There is 3 mili ion vibrations per second on the 

probe area and 3 mili ion vibrations per second can not reach under skin. 

There are mainly three type ofproblems for eye surrounding: 

black  eye , puffy eye, and crow's feet. 

 

 

(do not use thi ar.r.·1 an 
Zvláštní ošetření kolem očí: (nepoužívat tuto aplikaci přímo na oči) 

Každá žena zažívá rána, kdy zrcadlo prostě nezakrývá pravdu. Nedostatek spánku, 

nemoc, podráždění, stres nebo příliš mnoho kofeinu jsou daň vaší pleti. Za mnohé 

se projeví v oteklých očích nebo drobných vráskách. 

 

Kůže kolem očí je mnohem tenčí než jinde a vyžaduje více povrchové a pečlivé 

péče.  Plocha sondy provádí 3 miliony vibrací za vteřinu a 3 miliony vibrací za 

vteřinu nemohou dosáhnout pod kůži. Okolí očí se potýká se třemi typy problémů: 

černými kruhy pod očima, oteklýma očima a drobnými vráskami. 



 

 

 

T  Operation  of crow's-feet. 

The temple can not be operating for a long time . 

Saggy skin caused by lessen collagen for the norma! aging process. 

So you should care it carefu lly. 

Caring procedure: 

I ,   Ion·out  function  for deep cleaning(l.3min) 

2, Ion-in and ultrosonic function for nutrition (2-4min) (the beauty gel sbould contain 

Hyasol or phytokine to moisturizing skin or anti-age) 

, 3    At last gently apply a eye mask to contain the effect . 

 

• 

Speciální ošetření kolem očí: 

I. Ošetření drobných vrásek 

Spánky se nemohou ošetřovat příliš dlouhou dobu. 

Uvolněná kůže způsobená snížením kolagenu pro normální proces stárnutí. 

Musí se proto pečlivě ošetřovat. 

Ošetřující proces: 

1. Funkce Ion out pro hluboké vyčištění (1 – 3 minuty) 

2. Funkce Ion in a ultrazvuk pro výživu (2 – 4 min) 

   (zkrášlující gel by měl obsahovat Hyasol nebo Phytokine ke zvlhčení kůže či proti stárnutí) 

3. Nakonec jemně aplikovat oční masku k zachování účinku. 



 

 
I,I     Puf  y ey  --  - '  rt l!    ti    s· 1r   I I 111    "    b, li 

Puffy eye ,also known as   " bags ,"   can be caused by  poor circu lat io n. 

To speed the blood circ ulation and balance metabo lism , so the beauty gel 

should  have  Dipept ide-2 , Hyasol and so on. 

Caring procedure: 
I ,   Ionic-out  function  for deep cle an in g( l-3min) 

2,     Ultrosonic  operating: 

Along indicated route fromjaw to the root ofyour ears. 

Along indicated route from root ofyour ears to supraclavicu lar fossa. 

Along  indicated  route from sup raclavicu  lar fossa to armp i t 

Along indicated route from shadow under eye to the temple. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A long  iadicated  route from  the tamp  le to opisthotic. 

 

SKIN CARE MACHINE Zvláštní ošetření kolem očí: 

II. Oteklé oči – nesmí se masírovat kůže na oční bulvě. 

Oteklé oči, známé také jako „pytlíky“, mohou být způsobeny špatnou 

cirkulací krve. Ke zrychlení cirkulace a vyvážení metabolismu by měl 

zkrášlovací gel obsahovat Dipeptid-2, Hyasol atd. 

 

Ošetřující postup: 
1. Funkce Ion Out pro hluboké vyčištění (1 – 3 minuty) 

2. Ultrazvukové ošetření: 

- označenou cestou od čelisti ke kořeni uší 

- označenou cestou od kořene ucha ke klíční kosti 

- označenou cestou od klíční kosti k podpažní jamce 

- označenou cestou od stínu pod okem ke spánku 

- označenou cestou od spánku za ucho 



  

STROJEK K OŠETŘENÍ KŮŽE 

 

Dedicate to easy, quick , effective homecare beauty. Určen pro snadnou, rychlou, účinnou domácí zkrášlovací 

péči. 


