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CLEAN DETOXIFICATION

PHOTOREJUVENATION

FIRMIN AND LIFTING

EYE CARE

Narzędzie oczyszczająco - odmładzająco - rozświetlające. 
Idealne na co dzień lub przed wielkim wyjściem!

L I F E  I S  A  B A N Q U E T

Urządzenie do upiększania twarzy z jonami, delikatnym ogrzewaniem, mikrowibracjami i niebieskim
światłem, pełni funkcję głębokiego oczyszczania, odmładzania i liftingu twarzy. 
Ma kilka podstawowych benefitów, oto kilka z nich:

Oczyszczanie:
Wykorzystując zasadę najłagodniejszej anody impulsowej i przyciągniętej katody, zmiękcza i oczyszcza brud 
i złogi sebum, które zalegają w porach. Ten głęboki zabieg działa jak naturalny środek czyszczący, który pomaga 
zmniejszyć wielkość porów. Wzbogacone naładowane jony tlenu aktywują składniki odżywcze, regenerując 
uszkodzoną strukturę skóry i pobudzi zmęczone komórki.

Mikrowibracja: 
Elektryczna stymulacja w celu zwiększenia elastyczności i usprawnienia metabolizmu komórkowego.

Ciepły masaż: 
Wspomaga wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, masuje teksturę, utrzymuje elastyczność.

Czerwone światło: 
Czerwone światło 640 nm-650 nm penetruje skórę właściwą, stymuluje produkcję nowego kolagenu
i elastyny, a następnie redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry.

Niebieskie światło: 
Działa przeciwtrądzikowo, odpowiednio dobrana długość fali- 415 nm ma szybki efekt przeciwzapalny. 
Odpowiednie dla cery wrażliwej, tłustej i trądzikowej. Eliminuje pałeczki trądziku, pobudza syntezę białka
i kolagenu kostnego, aktywuje skórę oraz ją delikatnie napina, relaksując ją i niwelując drobne zmarszczki.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

Tryb detoksykacji i oczyszczania
Ciepło pomaga otworzyć pory skóry, rozpulchnia i usuwa brud czy 
złogi sebum, aby uzyskać efekt dogłębnie oczyszczonych porów, 
idealnie przygotowując twarz do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. 
 

Tryb fotoodmładzania
Wprowadza produkty do pielęgnacji w głąb skóry, aktywuje 
elastyczność komórek. Czerwone światło w połączeniu z masażem 
rozświetli twarz i wygładzi zmarszczki, a efekt będzie widoczny 
nawet po pierwszy użyciu.
 

Tryb liftingu
Pobudza krążenie krwi, zwiększa elastyczność i ujędrnienie skóry 
oraz pozostawia ją w lepszej kondycji. 

NARZĘDZIE

obręcz

wyświetlacz
LCD

przycisk ON/OFF

intensywność

czujnik
wejście USB

światło led

główka

Kiedy włączasz pielęgnację oczu, naciśnij przycisk          jako włącznik światła czerwonego.
Intensywność jest stała i nie można jej regulować.

INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, nie używaj go podczas ładowania.

2. Utrzymuj kontakt palców z czujnikiem znajdującym się z boku urządzenia, aby utworzyć pełny obwód.

3. Używaj trybu oczyszczania z płynem micelarnym, tonikiem lub hydrolatem, nie używaj olejków oczyszczających.

4. To normalne, że podczas używania odczuwasz słaby prąd elektryczny, ponieważ urządzenie wykorzystuje         
 technologię mikroprądową.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie używaj tego produktu bezpośrednio po inwazyjnych zabiegach estetycznych,
 po wszczepieniu metalu pod skórę, z rozrusznikiem, problemami z sercem, zaburzeniami
 krążenia lub przez okres ciąży.

2. Czyść wilgotną ściereczką.

3. Nie umieszczaj go w łazience ani w wilgotnym miejscu- może spowodować
 to niebezpieczne zwarcie. 

4. Jeśli masz skórę wrażliwą, stosuj urządzenie maksymalnie raz w tygodniu. 

5. Przed każdym użyciem ładowarki sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony. 
 W razie uszkodzenia kabla- może Cię niebezpiecznie porazić.

6. Nie mocz w wodzie!

7. Nie czyść żrącymi substancjami, nie używaj alkoholu czy benzyny.



DETOKSYKACJA I OCZYSZCZANIE TWARZY:

Używaj z płatkami z bawełny.
Ten tryb efektywnie oczyści Twoje pory i genialnie przygotuje skórę do dalszych zabiegów.
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zdejmij obręcz

przytrzymaj guzik „power”
przez 3 sekundy,
by włączyć tryb

trzymaj palec na czujniku oczyść twarz,
urządzenie wyłączy się samo

zaaplikuj Twój ulubiony
środek oczyszczający twarz

nałóż na twarz
ulubioną maskę

nałóż płatek kosmetyczny
i nałóż obręcz
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Ten tryb przepięknie uniesie i zrelaksuje Twoją twarz.

trzymaj palec na czujniku,
wykonuj delikatne ruchy
narzędziem po całej twarzy

przytrzymaj guzik „power”
przez 3 sekundy, by włączyć
urządzenie i włącz tryb FIRMING
and LIFTING

przytrzymaj guzik „power”
przez 3 sekundy, by włączyć
urządzenie i włącz tryb
PHOTOREJUVENATION

usuń maseczkę
i przemyj twarz

BRODA
umieść urządzenie poziomo pośrodku dolnej części brody, co 1-2 sekundy
przesuwaj urządzenie od lewej do prawej i do tyłu

JAK MASOWAĆ?

KONTUROWANIE TWARZY
umieść urządzenie na dole policzka, przesuwając w kierunku kości policzkowych,
przesuwaj urządzenie co 1-2 sekundy
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FOTOODMŁADZANIE:

Czerwone światło uelastycznia komórki, rozjaśnia skórę i wygładza zmarszczki.

nałóż na twarz ulubiony
krem lub serum

trzymaj palec na czujniku,
wykonuj delikatne ruchy
narzędziem po całej twarzy
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PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU

Możesz ją wykonywać wraz z ulubionym kremem pod oczy.

nałóż ulubiony
krem pod oczy

trzymaj palec na czujniku,
wykonuj delikatne ruchy
narzędziem po całej twarzy
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PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU

Czerwona dynamiczna fala świetlna wnika w powierzchnię skóry, a wibracja fizycznej fali dźwiękowej
znacznie poprawia wchłanianie produktów do pielęgnacji oczu (idealnie nadaje się do walki z workami
pod oczami, cieniami czy zmarszczkami wokół oczu). 

Pielęgnacja oczu ma dwa tryby - z i bez światła czerwonego.


