
α. Προωθεί το μεταβολισμό
Οι κραδασμοί υψηλής συχνότητας και το μασάζ υψηλής ταχύτητας 
μπορούν να προωθήσουν την κυκλοφορία του αίματος και να 
βελτιώσουν το μεταβολισμό, να εξαλείψουν τα μεταβολικά απόβλητα 
και το υπερβολικό νερό, κάνοντας έτσι το δέρμα σας σφιχτό και 
ελαστικό,  γοητευτικό και λαμπερό.

β. Αφαιρέστε τις ρυτίδες, κάντε το δέρμα απαλό
Το 24k χρυσή μπάρα ενεργοποιεί την ισορροπία του ανθρώπινου 
δυναμικού αμέσως, διεγείρει το μεταβολισμό και την ενεργή 
ανανέωση των κυττάρων, βελτιώνοντας έτσι την αποκατάσταση της 
χρωστικής, βελτιώνει τους τραχύς πόρους και κάνει το δέρμα 
ελαστικό.

γ. Ανόρθωση
Οι κραδασμοί υψηλής συχνότητας των 7200rpm μπορούν να 
επιταχύνουν γρήγορα την κυκλοφορία του αίματος, την ενεργή 
ανανέωση των κυττάρων, να συσφίξουν το δέρμα του προσώπου και 
να απαλλάξουν από το πλεόνασμα λίπους για να επιτευχθεί ο στόχος 
του λεπτότερου προσώπου.

δ. Αφαιρέστε τις "σακούλες" των ματιών και τους μαύρους 
κύκλους
Η 24Κ χρυσή μπάρα ομορφιάς μπορεί να εξαλείψει γρήγορα την 
κόπωση των ματιών, να ξυπνήσει τη μικροκυκλοφορία του ματιού, να 
εξαλείψει το υπερβολικό νερό με μικρο δόνηση ιόντων. Σας δίνει 
λάμψη. Πείτε αντίο στην σακούλα των ματιών και του μαύρους 
κύκλους.

ε. Ανόρθωση και σύσφιξη
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, το εργασιακό στρες και άλλοι παράγοντες 
μπορεί να μειώσουν την ικανότητα αναγέννησης των κυττάρων, 
οδηγώντας έτσι σε ρυτίδες και χαλάρωση του δέρματος. Η μπάρα 
ομορφιάς 24K μπορεί να ενεργοποιήσει τα κύτταρα. Βελτιώνει την 
ενέργεια των κυττάρων για να ανορθώσει και να σφίξει το δέρμα.

Λειτουργίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Πρέπει να διαβάσετε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και 
λειτουργίας πριν από τη χρήση του προϊόντος

α. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως εάν εμφανιστεί 
ανωμαλία στο δέρμα.
β. Χρήση και αποθήκευση σε κανονική θερμοκρασία.
γ. Να μήν γίνουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. 
δ. Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
ε. Μην καταπονείτε, χτυπάτε το προϊόν.
στ. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα 
εκτός των προδιαγραφών που αναφέρονται.
ζ. Αφαιρέστε την μπαταρία όταν το προϊόν δεν 
χρησιμοποιείται για περισσότερο από 1 μήνα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η περίοδος συντήρησης είναι ένα έτος,
Οι ακόλουθοι όροι δεν εμπίπτουν στο πεδίο της 
εγγύησης!

α. Ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση.

β. Ζημία που προκαλείται από την αποσυναρμολόγηση 
του προϊόντος, την μετατροπή και επισκευή χωρίς άδεια.

γ. Ζημιά που προκαλείται από φυσικές καταστροφές και 
ατυχήματα.

δ. Ζημία που προκαλείται από εξωτερικά αίτια κ.λπ.

ε. Χρήση μή εγκεκριμένων ανταλλακτικών.

στ. Εάν δέν υπάρχει η απόδειξη αγοράς

Προσοχή
1. Τοποθετήστε τη ράβδο στην σακούλα για να αποφύγετε 
ζημιές κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη.

2.  Μην φυλάσσετε το προϊόν σε υγρό, σκονισμένο 
περιβάλλον ή κοντά στη φωτιά. Να φυλάσσεται μακριά από 
παιδιά.

3.  Δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι όργανα ακριβείας, δεν 
πρέπει να χτυπηθούν να δονούνται βίαια ή να τα 
κακομεταχειριστούν.

4.  Σκουπίστε γρήγορα με ένα μαλακό πανί εάν το προϊόν 
είναι βρώμικο.

5.  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, 
όπως σάουνα, για να αποφύγετε εγκαύματα στο δέρμα.

6.  Χρησιμοποιήστε μόνο με την άδεια του γιατρού σας εάν 
υφίστανται καρδιακά νοσήματα, αλλεργική επιδερμίδα, 
εγκυμοσύνη κ.λπ.

7.  Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη μπάρα ομορφιάς 
αμέσως εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες παρενέργειες, 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν είναι απαραίτητο.

8.  Όταν απορρίπτετε αυτό το προϊόν, συμμορφωθείτε με τις 
οδηγίες απορρίψεων απορριμμάτων της χώρας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

με 3 κεφαλές μασάζ



Κεφαλή μασάζ 
σχήματος U

Περιστροφική 
διεπαφή

Διακότης
λειτουργίας

Σώμα

1 μαπαταρία ΑΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

Λεπτομέρειες προϊόντος

Ονομασία
Μπαταρία
Συχνότητα Περίπου 7.200 rpm

Μεγέθη

Βάρος

Υλικό

Mπάρα μασάζ
Κεφαλή V 35,6mm
Kεφαλή οβάλ 25,5mm
Κεφαλή Τ 38,6mm

80γρ. (χωρίς μπαταρία)

Μπρούτζος και Αλουμίνιο
(Οι κεφαλές είναι επιχρυσωμένες με χρυσό 24Κ)

Βελούδινη θήκη, Οδηγίες χρησης

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών 
πριν από τη χρήση

1. Οδηγίες

Η δόνηση ξεκινά όταν ο διακόπτης γυρίζει προς 
τα αριστερά. (Αριστερόστροφα)

Η δόνηση σταματά όταν ο διακόπτης γυρίζει προς 
τα δεξιά. (Δεξιόστροφα)

Περιστρέψτε προς τα αριστερά και 
βγάλτε τον διακόπτη (περιστροφή 
αριστερόστροφα).
Βγάλτε την παλιά μπαταρία, βάλτε 
μια καινούργια μπαταρία.
Περιστρέψτε προς τα δεξιά για να 
εγκαταστήσετε το διακόπτη 
(περιστροφή δεξιόστροφα)
η δόνηση ξεκινά στο διακόπτη και 
συνεχίζεται κατα την
διαδικασία εγκατάστασης, αλλά
πρέπει να συνεχίσετε να 
περιστρέφετε μέχρι
ο διακόπτης να σφραγίσει στο σώμα 
της μπάρας ομορφιάς.

Μέθοδος αντικατάστασης 
της μπαταρίας

Για να αποφύγετε την αποτυχία του προϊόντος, 
κρατήστε τη μπάρα μασάζ μακριά από νερό 
κατά την διαδικασία αντικατάστασης μπαταρίας.

Χρήση

Πώς το κρατάμε (εικόνα (!)):
Κρατήστε το κάτω μέρος της ράβδου (κάτω 1/3 του 
σώματος). Εάν κρατάμε ψηλότερα, το αποτέλεσμα 
της δόνησης της κεφαλής θα εξασθενίσει
Πρόσωπο (εικόνα 2)
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσωπο, μασάζ 
αργά από κάτω προς τα πάνω και από μέσα προς τα 
έξω κατά μήκος του προσώπου.
Τα άκρα της κεφαλής σχήματος U μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην πτέρυγα της μύτης (εικόνα 3)
Κεφαλές (εικόνα 4)
Τα άκρα της κεφαλής σχήματος U ή της κεφαλής 
σχήματος Τ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2-3 
δευτερόλεπτα για να κάνετε μασάζ στα σημεία
Μην το χρησιμοποιείτε μετά το μακιγιάζ σας. 
Καλύτερο αποτέλεσμα με μασάζ μετά τη χρήση 
λοσιόν περιποίησης δέρματος (εικόνα 5 )

Συντήρηση προϊόντων

Σκουπίστε τη μπάρα ομορφιάς με ένα κομμάτι μαλακού 
και καθαρού υφάσματος, ειδικά όταν μένει λίγο νερό 
στην επιφάνεια της ράβδου. Μετά τη χρήση, σκουπίστε 
το νερό στην επιφάνεια και τοποθετήστε το σε ξηρό 
περιβάλλον.

Η υγεία του δέρματος προέρχεται από λεπτομέρειες. 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 24Κ χρυσή 
μπάρα ομορφιάς 2-3 λεπτά καθημερινά


