
5 σε 1 
Επαναστατικό Σύστημα Φροντίδας της Επιδερμίδας 

Υπέρηχοι/Φωτοθεραπεία/Ιονοθεραπεία 

Εγχειρίδιο Χρήστη 

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε αυτό το προϊόν. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και 

αισθητικούς σκοπούς. Η χρήση αυτού του προϊόντος 

για τη θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης ή 

ασθένειας δεν υποστηρίζεται από τον κατασκευαστή. 



 

Χαρακτηριστικά 
Βάρος: 165 g (Επαναφορτιζόμενη μονάδα) 
Μέγεθος: Ύψος 60mm/ Μήκος 190mm/ Πλάτος 50mm 
Περιβάλλον Εργασίας: 5-40°C 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:  

Είσοδος: Εναλλασσόμενο Ρεύμα 100-240V 50 / 60ΗΖ;  

Έξοδος: Συνεχές Ρεύμα 5.0V 1.0A (Επαναφορτιζόμενη μονάδα) 

Χωρητικότητα μπαταρίας ιόντων λιθίου: 1150 mAh 

Προτεινόμενος χρόνος φόρτισης: Περίπου 3 ώρες για επαναφορτιζόμενη μονάδα 

Ηλεκτρική ασφάλεια: Το τροφοδοτικό ταξινομείται ως μόνωση κατηγορίας ll-double 

 

Πληροφορίες Προϊόντος 

 

Μοντέλο/Όνομα: Επαναστατικό Σύστημα Φροντίδας της Επιδερμίδας 5 σε 1 

 

Μήκος κύματος Nano Photon (προαιρετικό): 

 

Κόκκινο LED: 625 ±3 nm 
Πράσινο: 525 ±3 nm 
Μπλε: 465 ±3 nm  
Κίτρινο: 592 ±3 nm 
 

 

Εγγύηση: 1 έτος 
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Επαναστατικό Σύστημα Φροντίδας της Επιδερμίδας 5 σε 1 
 

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στο Nano Skin Care Center! 

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρεται, διαβάστε προσεκτικά το 

εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και αποθηκεύστε το για μελλοντική 

αναφορά. 

 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη νέα Προσωπική Συσκευή Αντιγήρανσης ------- 

Επαναστατικό Σύστημα Φροντίδας της Επιδερμίδας 5 σε 1. Αυτή η νέα επαναστατική 

συσκευή κλινικής φροντίδας του δέρματος είναι προσαρμοσμένη για οικιακή χρήση, ώστε να 

μπορείτε να απολαύσετε επαγγελματικά, κλινικά, αισθητικά αποτελέσματα θεραπείας του 

δέρματος στο σπίτι με μια ασφαλή, αποτελεσματική και εύχρηστη οικιακή συσκευή. Θα 

βιώσετε πραγματικό κέρδος χωρίς πόνο για πρώτη φορά. 

 

Το Σύστημα Γαλβανικής Αναζωογόνησης με Φωτόνια είναι η μόνη επιστημονικά 

αποδεδειγμένη οικιακή συσκευή που δημιουργεί μια πραγματική αλλαγή. Οι θεραπείες θα 

σφίξουν το δέρμα του προσώπου σας, θα μειώσουν τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και θα 

κάνουν το δέρμα σας πιο λαμπερό και νεανικό. 

 

Με την υποστήριξη της επαναστατικής τεχνολογίας BIOWAVE, εστιάζει τις δέσμες χαμηλής 

ισχύος βαθιά μέσα στο χόριο, με τον τρόπο που ένας φακός λέιζερ εστιάζει τα φώτα. Η 

ενέργεια BIOWAVE διεγείρει τη δερματική δραστηριότητα, συσφίγγει τις ίνες κολλαγόνου και 

αυξάνει τη νέα παραγωγή κολλαγόνου. Το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό, πιο ελαστικό, με 

σημαντική μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων. Εν ολίγοις, αντιστρέφει 

αποτελεσματικά τα σημάδια γήρανσης και λειτουργεί για όλους τους τύπους και τα χρώματα 

δέρματος. 

 

 Η καλύτερη εναλλακτική λύση στο χειρουργικό λίφτινγκ προσώπου, botox και άλλων 
επαγγελματικών διαδικασιών.  

 Ανώδυνο, ασφαλές και ευχάριστο, προσφέροντας μια ευχάριστη αυτοθεραπεία στο 
σπίτι. 

 Επιστημονικά και κλινικά αποδεδειγμένα παράγει πραγματικά, μετρήσιμα και 
μακροχρόνια αποτελέσματα. 

 

Τώρα, Βρείτε τον άλλο σας εαυτό! 
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Σημαντική Ειδοποίηση Ασφάλειας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
 

   
Μην ανοίγετε ή 
αποσυναρμολογείτε τη 
συσκευή μόνοι σας. 

Να φυλάσσεται μακριά από 
τα παιδιά. 

Να φυλάσσεται μακριά από 
φωτιά ή φλόγες. 

   

Μην το χρησιμοποιείτε ή 
κοντά σε νερό. 
Αποθηκεύστε το σε ξηρό 
μέρος. 

Η πτώση της συσκευής 
μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη. 

Αποσυνδέστε τη βάση 
σύνδεσης μετά τη χρήση. 

 

 

 

 

Συμβουλές 
 

Εάν το δέρμα σας βρίσκεται υπό ιατρική περίθαλψη ή σε οποιαδήποτε κατάσταση ασθένειας, 

συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Επίσης, προτείνεται μόνο 

για προσωπική χρήση, μην το μοιράζεστε με την οικογένεια ή τους φίλους σας. 
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Βασική Τεχνολογία 
 

o Εστιάζει την ενέργεια του BIOWAVE βαθιά στο χόριο για να παράγει θερμότητα και η αλλαγή 

προέρχεται από μέσα. 

 

o Το μοναδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό άκρο BIOWAVE εστιάζει τέσσερις δέσμες χαμηλής 

ισχύος βαθιά μέσα στο χόριο, όπως ένα φακός εστιάζει το φως.  

 

o Αυτή η αυξημένη δερματική δραστηριότητα οδηγεί σε ορατή σύσφιξη του δέρματος και 

αναζωογόνηση. Οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες μειώνονται σημαντικά και το δέρμα γίνεται 

πιο λείο. 

 

o Τρεις φορές την εβδομάδα, για περίοδο 6-8 εβδομάδων για βελτίωση του δέρματος. 

 

o Για να επιτύχετε μακροχρόνια αποτελέσματα, συνεχίστε την επαναλαμβανόμενη θεραπεία δύο 

φορές την εβδομάδα. 

 

o Για την ασφάλεια, την εύκολη χρήση και την υψηλή αποδοτική αρχή σχεδιασμού, είναι 

σημαντικό να διαβάσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες και τις προφυλάξεις ασφαλείας 

που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. 

 

o Σχεδιασμένο για όλους τους τύπους και χρώματα δέρματος. 

 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη 

χρήση! Κρατήστε το μηχάνημα στεγνό και καθαρό! 
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Εξαρτήματα (Προαιρετικά) 

Εξαρτήματα (Προαιρετικά) 
1. Μηχάνημα (εικόνα 1)
2. Προσαρμογέας (Επαναφορτιζόμενος 2)
3. Εγχειρίδιο & Κάρτα Εγγύησης (εικόνα 3)
4. Προστατευτικά γυαλιά (εικόνα 4)
5. Κουτί δώρου (σχήμα 5)
6. Δίσκος ντεμακιγιάζ (σχήμα 6)
7. Βάση για δίσκο ντεμακιγιάζ (σχήμα 7)

(Εικόνα 3) (Εικόνα 4) (Εικόνα 5) (Εικόνα 6) (Εικόνα 7) 

Δυναμικά φώτα: 

Κόκκινο LED: 625 +/- 3nm 

Μπλε LED: 465 +/- 3nm 

Πράσινο LED: 525 +/- 3nm 3M HZ Υπερήχων 

ΙΟΝ (ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ) 

Μασάζ μικροκυμάτων 

Κατασκευασμένο από 

υψηλής ποιότητας 

ανοξείδωτο ατσάλι 

(Εικόνα 1) 
Λειτουργία 

Οθόνης LCD 

Πλήκτρο 

(Εικόνα 2) 
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Αρχή Λειτουργίας Συσκευής 

Εισαγωγή Λειτουργιών 
[Προβλήματα στην επιδερμίδα που θα επιλύσετε] 

 

1. Μαύρα στίγματα, σπυράκια 

2. Πρήξιμο και οίδημα γύρω από τα μάτια 

3. Ακμή και εξάρσεις 

4. Ρυτίδες, ουλές 

5. Με τη γήρανση του δέρματος, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και η ικανότητα 

απορρόφησης θρεπτικών ουσιών μειώνεται. 

 

Τι είναι οι υπέρηχοι; 
Ο υπέρηχος είναι μια τεχνολογία ηχητικού κύματος υψηλού επιπέδου που διεισδύει βαθύτερα 

στο δερματικό στρώμα. Στο δέρμα αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ιστού, 

αυξάνοντας έτσι την οξυγόνωση στα κύτταρα, διεγείροντας την πρωτεΐνη του κολλαγόνου και 

βοηθώντας στην απομάκρυνση των αποβλήτων. Πρόκειται για μια αντιβακτηριδιακή δράση 

καθαρισμού. Ευνοεί το δέρμα διεγείροντας την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας τις λεπτές 

γραμμές και τις ρυτίδες, καθαρίζει την ακμή και τις κηλίδες και μπορεί επίσης να εξαλείψει την 

ακανόνιστη μελάγχρωση και ερυθρότητα. 

 

Τι είναι το Γαλβανικό ION (ION + ION-); 
Τα Γαλβανικά ΙΟΝΤΑ καθαρίζουν βαθιά το δέρμα από ακαθαρσίες που μπορούν να 

προκαλέσουν μια θαμπή και άψυχη εμφάνιση. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει όταν τα αρνητικά 

φορτισμένα ΙΟΝΤΑ προσελκύουν και εγκλείουν τοξίνες, προετοιμάζοντας τις για 

απομάκρυνση. Μετά από αυτό, τα θετικά ΙΟΝΤΑ λειτουργούν για να προσελκύσουν τις 

ενθυλακωμένες ακαθαρσίες στο δέρμα. Αυτή η θεραπεία όχι μόνο αφήνει το δέρμα καθαρό, 

αλλά παράλληλα βελτιώνει την οξυγόνωση και την κυκλοφορία, η οποία προάγει την 

κυτταρική υγεία και βοηθά στην αποτροπή των βλαβών των ελεύθερων ριζών και της 

πρόωρης γήρανσης. 

 
Εισαγωγή 
θρεπτικών 
συστατικών 

 Αφαίρεση ακαθαρσιών 
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Αρχή Λειτουργίας Συσκευής 
 

Επιπλέον, το θετικό ηλεκτρόδιο μπορεί να παράγει όξινη δράση με τις λειτουργίες της ηρεμίας 

των νεύρων, της μείωσης παροχής αίματος στο δέρμα, της ενίσχυσης του ιστού των ινών του 

δέρματος, της μείωσης των πόρων και της ανακούφισης από ερυθρό δέρμα. Εφαρμόζεται για 

αλλεργικό δέρμα και ακμή. Το αρνητικό ηλεκτρόδιο μπορεί να προκαλέσει αλκαλική δράση, να 

διεγείρει τα νεύρα, να προωθήσει την κυκλοφορία του αίματος, να μαλακώσει τον ιστό των 

ινών και να ενισχύσει τη σφριγηλότητα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ξηρό και γερασμένο δέρμα 

με αργό μεταβολισμό. 

 

Το διαφορετικό φως έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 

Bio Red Light (Βίο Κόκκινο Φως): μήκος κύματος 625 +/- 3nm (16LEDS): Λεύκανση και 

φωτεινή επιδερμίδα, απαλή επιδερμίδα και εξάλειψη ρυτίδων, επιδιόρθωση κατεστραμμένου 

δέρματος, επούλωση λεπτών ρυτίδων, σύσφιξη πόρων και πολλαπλασιασμός των πρωτεϊνών 

κολλαγόνου. 

 

Bio Blue Light (Βίο Μπλε Φως): μήκος κύματος 465 +/- 3nm (16 LEDS): μειώνει τις φλεγμονές, 

σκοτώνει τα βακτήρια και τα προπιονοβακτηρίδια της ακμής, αφαιρεί την ακμή και τις ουλές, 

κτλ.  

 

Bio Green Light (Βίο Πράσινο Φως): μήκος κύματος 525 +/- 3nm (16 LEDS): έχει τα 

αποτελέσματα της ουδετεροποίησης, της εξισορρόπησης και της ανακούφισης. Μπορεί να 

διευκολύνει την καταπόνηση, το λεμφικό καθαρισμό και την εξάλειψη οιδημάτων. 

 

Καταπραϋντικό μασάζ μικροκυμάτων: 
 

Η δόνηση συχνότητας μικροκυμάτων ανά δευτερόλεπτο 12.000 rpm στο βαθύ χόριο μπορεί να 

μαλακώσει τα υπολείμματα καλλυντικών στους πόρους, το λίπος, τα μαύρα στίγματα, να 

διευκολύνει την απόρριψη της έκκρισης λαδιού Sheng, να αφαιρέσει τα σπυράκια και την 

ακμή και να προλάβει το σχηματισμό μαύρων στιγμάτων, ακμής και κηλίδων. Θεραπεύει τις 

σακούλες κάτω από τα μάτια, μειώνει τις ρυτίδες, σφίγγει το δέρμα, βελτιώνει τη λάμψη, την 

υγρασία και την ευκαμψία, ενεργοποιεί το κολλαγόνο των οστών, αποτρέπει την εμφάνιση 

ρυτίδων και χαλάρωσης του δέρματος.  
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Προετοιμασία Πριν από τη Χρήση 
 

Προσωπική Προετοιμασία 
 

Ο καλύτερος χρόνος για θεραπεία είναι μετά το μπάνιο πριν κοιμηθείτε. Γενικά, τα καλύτερα 

αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μετά από θεραπεία 2 εβδομάδων, 

ακολουθώντας τη συνιστώμενη συχνότητα. Αργότερα, μπορείτε να μειώσετε τη 

συχνότητα που απαιτείται. 

 

Πριν από τη δοκιμή, χρησιμοποιήστε αυτόν τον εξοπλισμό για να κάνετε περιποιήσεις 

προσώπου στον καρπό.  

 

Προετοιμασία συσκευής 
1. Πρώτον, σκίστε την προστατευτική ταινία ασφαλείας στην κεφαλή θεραπείας. 

2. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά φορτισμένη, (για επαναφορτιζόμενη μονάδα) 

 

Επαναφορτιζόμενη μονάδα 

 
 

Σχετικά με την Φόρτιση (για επαναφορτιζόμενη μονάδα) 
Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου φορτίζεται κατά το ήμισυ κατά τη μεταφορά. 

Επομένως, φορτίστε τη συσκευή πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή 

λειτουργεί αποτελεσματικά. 

 

Λειτουργία φόρτισης - δύο επιλογές: 
1. Χρήση του καλωδίου φόρτισης USB στη θύρα USB του υπολογιστή για φόρτιση 

2. Η χρήση τυχαίας διανομής του προσαρμογέα συνδέεται με φόρτιση 

 

Κατά τη φόρτιση, εμφανίζεται σωστά: 
Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, σβήνει. 

(περίπου 2-3 ώρες) 
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Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 
Εισαγωγή στα πλήκτρα: 
Ισχύς (ON/OFF): Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

μετά τη σύνδεση με τροφοδοτικό ή φόρτιση. 
Επιλογή λειτουργίας: Εφαρμογή λειτουργίας για να 

επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, η λειτουργία 
θα αναβοσβήνει μετά την επιλογή. Θα κλείσει 
αυτόματα σε 1 λεπτό εάν δεν υπάρχει περαιτέρω 
λειτουργία 

Προσαρμογή επιπέδου: Η λειτουργία είναι επιλεγμένη, 
πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τα 
επίπεδα, ακολουθούμενη από ανακύκλωση. Το 
χαλαρωτικό μασάζ λειτουργεί με δύο τρόπους: το 
ένα είναι συνεχές και το άλλο σε λειτουργία 
παλμού. 

Η αναζωογόνηση με φωτόνια διαθέτει τρία χρώματα 
για τη θεραπεία. Η λειτουργία μπορεί να 
ρυθμιστεί από 1 λεπτό έως 15 λεπτά. 

Επιβεβαίωση Πλήκτρου: Οι λειτουργίες θα είναι 
εφαρμόσιμες εφόσον τις επιβεβαιώσετε 
πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο. Κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, μπορείτε να πατήσετε 
αυτό το πλήκτρο για παύση και να 
προσαρμόσετε ξανά τα επίπεδα ή να επιλέξετε 
και άλλες λειτουργίες. 

 Οθόνη LCD 

3M Hz υπερηχητική θεραπεία, 5 
επίπεδα ρυθμιζόμενα 

Clean / lon + Καθαρισμός δέρματος. 
Nutrl / lon- Εισαγωγή  θρεπτικών 
συστατικών 

Μασάζ με μικρο-δόνηση, με συνεχή 
παλμό. 

Bio-wave Καθαρό κόκκινο φως, μπλε 
φως., πράσινο φως κ.λπ. 

Ρύθμιση χρόνου 1-15 λεπτά, ασφαλής 
και αποτελεσματική. 

Καθημερινή χρήση 
Ακολουθεί μια γενική εισαγωγή της οικιακής χρήσης. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν 
επαγγελματία σύμβουλο ομορφιάς ή γιατρό. 

Συμβουλές: Διατηρήστε τον υπερηχητικό αισθητήρα σε πλήρη 
επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Μετακινείτε τον αισθητήρα στην επιφάνεια της περιοχής που 
επιθυμείτε. Όσο πιο ομοιόμορφα τόσο το καλύτερο. 

Λειτουργία Υπερήχων 
Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη 
από τον αισθητήρα, ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία "υπερήχων". Η ένταση 
προσαρμόζεται σε 5 επίπεδα. Απλώς ρίξτε 
λίγο νερό στην επιφάνεια του καθετήρα και 
σκουπίστε απαλά. Θα παραχθεί λίγος ατμός 
γεγονός που δείχνει ότι η λειτουργία 
υπερήχων λειτουργεί καλά. 

Αναγνώριση χαμηλής 

ισχύος 

Για επαναφορτιζόμενη 

μονάδα, θα είναι διαθέσιμη με 

χαμηλή ένταση μπαταρίας ή 

φόρτιση !

Ισχύς 

(ON/OFF): 

Επιλογή 

λειτουργίας 

Προσαρμογή 

επιπέδου

Επιβεβαίωση 

Πλήκτρου 
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Καθημερινή Φροντίδα 

 

Σημαντικό:  

Το πιο σημαντικό είναι να επιλέξετε κατάλληλα καλλυντικά για το δέρμα 
σας. Δεν είναι μόνο για τη θεραπεία, αλλά είναι ένα σημαντικό θεμέλιο για 
την παροχή θρεπτικών συστατικών στο δέρμα σας. Επομένως, προσέξτε να 
επιλέξετε τα σωστά καλλυντικά. 

 

  

Καθημερινή Περιποίηση Προσώπου:  

Το πολύ τρεις φορές την εβδομάδα, όχι περισσότερο από 30 λεπτά κάθε 
φορά. Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, επιλέξτε λειτουργίες και 
επίπεδα ανάλογα με τα διαφορετικά δέρματα. 

 
Βήμα 1: Βαθύς καθαρισμός (Από κάτω προς τα πάνω, από μέσα προς τα 
έξω, μετακινήστε αργά) 

 

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε "ION+" (cleansing) + "Ultrasonic" + 
"Relax" (μασάζ μικροκυμάτων) και επιλέξτε μια ένταση στην οποία νιώθετε 
άνετα. 
2. Κρατήστε το δίσκο ντεμακιγιάζ και το πρόσωπο υγρά, εφαρμόστε 
καθαριστικό προσώπου στο πρόσωπό σας ή την κεφαλή θεραπείας. 
Συνιστάται για 8-10 λεπτά. Μετακινήστε τη συσκευή αργά (ανατρέξτε στην 
εικόνα), 10-15 δευτερόλεπτα. Μετακινήστε τη συσκευή από το πηγούνι στην 
περιοχή πριν από το αυτί. Για άλλες περιοχές, μετακινήστε με την ίδια 
ταχύτητα. Πλύνετε με νερό αμέσως μετά την ολοκλήρωση. 

 

  
Βήμα 2: Είσοδος θρεπτικών συστατικών  
1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, επιλέξτε "ION-" (nutrition in) + 
"Ultrasonic"+" Relax"(μασάζ μικροκυμάτων) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα 
επίπεδο στο οποίο νιώθετε άνετα. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε υδαρή 
υγρά καλλυντικά (για παράδειγμα, τόνερ, θρεπτικά συστατικά, νερό, αιθέρια 
έλαια, υγρά, τζελ αλόης βέρα, επιλέξτε ένα ή δύο είδη) 
2. Κάντε αργές κινήσεις για τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα από το 
πηγούνι στο αυτί, κάντε μασάζ από τα αριστερά προς τα δεξιά (Ανατρέξτε 
στην εικόνα) 
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Αρχή Λειτουργίας Συσκευής 

 

 

Βήμα 3: Θεραπεία Φωτοαναζωογόνησης 
1. Ενεργοποιήστε το "Photon" και επιλέξτε Κόκκινο φως (Red light), 
ακολουθήστε μια μέθοδο κίνησης από σημείο σε σημείο, κυρίως στα 
στίγματα, τις ρυτίδες και τα σημεία που χρειάζονται φροντίδα. Για 
ακτινοβόληση του κόκκινου φωτός, μετακινείτε κάθε 10-15 δευτερόλεπτα. Η 
φροντίδα φωτοαναζωογόνησης συνιστάται κάθε 10-15 λεπτά. 

Βήμα 4: Χαλάρωση και μασάζ με βελονισμό 
1. Ανατρέξτε στον τρόπο λειτουργίας (φωτογραφίες στα δεξιά), επιλέξτε τη 
λειτουργία μασάζ "RELAX" (ΧΑΛΑΡΩΣΗ), ρυθμίστε μια συνεχή ή 
διαλείπουσα λειτουργία, ανάλογα με αυτό που χρειάζεστε. 
2. Μετακινείτε τη συσκευή από σημείο σε σημείο με τον αισθητήρα στο 
σημείο που επιθυμείτε να γίνει μασάζ με βελονισμό προσώπου. Σας 
συμβουλεύουμε να εφαρμόσετε για 10-15 λεπτά. 
 

Για καλύτερα αποτελέσματα 
Λεύκανση δέρματος και αφαίρεση πανάδων 
(Κάντε το κάθε δεύτερη μέρα) 
Βήμα 1: Καθαρίστε βαθιά την επιδερμίδα, (όπως κάνετε στην καθημερινή 
σας φροντίδα) 
Βήμα 2: Εισαγωγή θρεπτικών συστατικών, ομορφιά δέρματος. (Όπως 
κάνετε στην καθημερινή σας φροντίδα) Συμβουλές: Οι χρήστες πρέπει να 
κρατήσουν την συσκευή πάνω στην περιοχή φροντίδας  
Βήμα 3: Ξεκινήστε τη "photorejuvenation" (φωτοαναζωογόνηση), επιλέξτε 
κόκκινο, πράσινο φως για τη φροντίδα του δέρματος. 
(Εφαρμόστε φροντίδα με φωτόνια για 10-15 λεπτά) 
 
Θεραπεία ακμής (Κάντε αυτό κάθε βράδυ) 
Βήμα 1: Καθαρίστε την επιδερμίδα. 
Επιλέξτε τη λειτουργία "υπερήχων" (ultrasonic) και επιλέξτε το επίπεδο στο 
οποίο νιώθετε άνετα: περίπου 5 λεπτά (Ανατρέξτε στις φωτογραφίες) 
Πλύνετε το πρόσωπο με νερό, καθαρίστε προσεκτικά τον αισθητήρα. 
Βήμα 2: Φροντίδα ακμής 
1. Επιλέξτε "υπερήχους" (ultrasonic) και επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο 
νιώθετε άνετα. Ενεργοποιήστε τα Μπλε φώτα για τη φροντίδα του δέρματος 
της ακμής. Ο χρόνος θεραπείας είναι περίπου 10-15 λεπτά. 
Βήμα 3: Μασάζ προσώπου 
1. Επιλέξτε λειτουργία "υπερήχων" (ultrasonic) και επιλέξτε το επίπεδο στο 
οποίο νιώθετε άνετα. Επιλέξτε το "Relax" (Χαλάρωση) (μασάζ βιοκυμάτων), 
ανάλογα με τις ανάγκες σας. Επιλέξτε συνεχή ή παλμική λειτουργία, 
εφαρμόστε στα σημεία βελονισμού προσώπου. Εφαρμόστε για 5 λεπτά 
περίπου. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η φροντίδα με υπερήχους και βιοκύματα θα σας κάνει να 
αισθανθείτε το δέρμα σας ζεστό. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό, 
παρακαλούμε μην ανησυχήσετε. Κρατήστε τον αισθητήρα σε σταθερή 
ταχύτητα κατά τη χρήση. 
 
Φροντίδα οιδήματος ματιών (εβδομαδιαία) 
Βήμα 1: Καθαρίστε την επιδερμίδα. 
1. Επιλέξτε λειτουργία υπερήχων και χαμηλή ένταση. (Καθαρίστε το δέρμα 
γύρω από τα μάτια σας. Ανατρέξτε στην εικόνα) 
Πλύνετε το πρόσωπο με νερό, καθαρίστε τον αισθητήρα ανάλογα. 
Βήμα 2: φροντίδα οιδήματος ματιών 
1. Επιλέξτε φροντίδα υπερήχων και επιλέξτε μια αδύναμη ένταση. Ανατρέξτε 
στις εικόνες στα δεξιά. Ξεκινήστε το κόκκινο ή το μπλε, με τη λειτουργία 
θεραπείας φωτός, η θεραπεία πρέπει να κρατήσει 10 λεπτά. Φοράτε τα 
προστατευτικά γυαλιά κατά τη διάρκεια της θεραπείας με φωτόνια. 
Βήμα 3: Μασάζ ματιών 
1. Επιλέξτε τη λειτουργία υπερήχων και το επίπεδο στο οποίο νιώθετε 
άνετα. 
2. Επιλέξτε τη λειτουργία "Relax" (Χαλάρωση), επιλέξτε συνεχή ή 
διαλείπουσα λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εφαρμόστε γύρω από 
τα μάτια όπως φαίνεται στην εικόνα. Εφαρμόστε για 5 λεπτά περίπου. 
 
Φροντίδα του ευαίσθητου δέρματος (μία φορά την εβδομάδα) 
1. Επιλέξτε τη λειτουργία υπερήχων, καθώς και την ένταση όπως την 
καθημερινή φροντίδα. 
2. Επιλέξτε εναλλακτικά πράσινο και μπλε μασάζ (Συνιστάται για 10 
λεπτά) 
3. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μάσκα μετά από κάθε εφαρμογή. 

 
 
Προστατευτικά γυαλιά 

 
Συνήθως κατά τη θεραπεία φωτοαναζωογόνησης, φοράτε τα προστατευτικά 
γυαλιά που παρέχονται καθώς η άμεση επαφή των ματιών με τα βιοκύματα 
μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή ζάλη και, κατά συνέπεια, ερεθισμό των 
ματιών. 
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Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
 

Ως φυσικό αποτέλεσμα της θεραπείας, θα εμφανιστεί ερυθρότητα στο δέρμα (ερύθημα) και 

μικρό πρήξιμο του δέρματος (οίδημα) στις περιοχές θεραπείας. Η ερυθρότητα σημαίνει ότι 

έχετε φτάσει στον επιθυμητό στόχο. Τόσο η ερυθρότητα όσο και το πρήξιμο θα εξαφανιστούν 

λίγο μετά τη θεραπεία. 

 

Μετά τις θεραπείες, το αποτέλεσμα θα είναι μια ορατή βελτίωση στην ελαστικότητα και την 

υφή του δέρματος, καθιστώντας το πιο ομοιόμορφο και απαλό. 

 

Το δέρμα που έχει δεχθεί τη θεραπεία θα έχει σημαντικά λιγότερες ρυτίδες και λεπτές 

γραμμές. 

 

Σε μια κλινική μελέτη, οι επιστημονικές μετρήσεις έδειξαν μείωση 30% στις λεπτές γραμμές και 

16% μείωση των ρυτίδων εντός τρεισήμισι εβδομάδων. Συνολικά βελτιώθηκε η υφή του 

δέρματος. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν μεταξύ των ατόμων, ανάλογα με τα μεμονωμένα 

χαρακτηριστικά του δέρματος. 

 

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, θα παρατηρήσετε τη διαφορά μόνοι σας. Προχωρήστε! Θα 

παρατηρήσετε βελτίωση της υφής και της σφριγηλότητας του δέρματος. 

 

Φροντίδα και Συντήρηση 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή με το τροφοδοτικό πριν την καθαρίσετε. 

 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. 

 Αυτή η συσκευή φροντίδας είναι κατάλληλη μόνο για ιδιωτική χρήση, μην τη μοιράζεστε. 

 Κρατήστε τη συσκευή τοποθετημένη σε δροσερό, ξηρό μέρος για να τη διατηρήσετε. 

 Καθαρίστε τα υπολείμματα του τζελ με ένα μαλακό υγρό πανί ή χαρτί κουζίνας αμέσως μετά 

από κάθε χρήση. 

 Κρατήστε το μηχάνημα στεγνό και καθαρό! 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή στην προστατευτική θήκη μετά τον καθαρισμό. 

 Διατηρήστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος. 
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

 
Εάν διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα εξής: 

 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή με το τροφοδοτικό πριν το καθαρίσετε. 

 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη. 

 Αυτή η συσκευή φροντίδας είναι κατάλληλη μόνο για ιδιωτική χρήση, μην τη μοιράζεστε. 

 Κρατήστε τη συσκευή τοποθετημένη σε δροσερό, ξηρό μέρος για να τη διατηρήσετε. 

 Καθαρίστε τα υπολείμματα του τζελ με ένα μαλακό υγρό πανί ή χαρτί κουζίνας αμέσως μετά 

από κάθε χρήση. 

 Κρατήστε τη συσκευή στεγνή και καθαρή. 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή στην προστατευτική θήκη μετά τον καθαρισμό. 

 Διατηρήστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος. 
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Διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
ISO 13485 ISO 9001 RoHS 

     Συμμορφώνεται 
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επικαιροποίησης 
του σχεδιασμού και της τεχνολογίας.  
20150101/1η Έκδοση/Ιαν. 2015 
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Προϊόντα 

Διαχείρισης 
Ποιότητας 

Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ 

Yπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι η 


