
GALVANICKÝ PRÍSTROJ S FOTÓNMI
NA STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU V OKOLÍ OČÍ A PIER
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NÁVOD NA POUŽITIE



NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenú zakúpením nášho produktu. Prajeme vám príjemné 
používanie tohto kozme  ckého prístroja a veľa rados   a spokojnos   z dosiahnutých 
výsledkov. 

DÔLEŽITÉ: Aby ste sa z kozme  ckého prístroja mohli tešiť po dlhú dobu, prečítajte si 
návod na použi  e skôr, ako začnete prístroj používať. Návod uschovajte pre prípadné 
použi  e v budúcnos  . 

Tento kozme  cký prístroj je určený pre starostlivosť o pokožku v okolí očí a v okolí pier.

BALENIE OBSAHUJE:
Kozme  cký prístroj, USB kábel na nabíjanie.

Bezpečnostné upozornenia
 · Tento prístroj je určený na starostlivosť o okolie očí, pier a tváre.
 · Pokiaľ pociťujete akékoľvek nepohodlie, prestaňte prístroj používať.
 · Nepoužívajte v blízkos   vody.
 · Pred čistením prístroja odpojte USB kábel.
 ·  Napájací ani nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo 

k jeho pricviknu  u. Nevystavujte ich pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
 · Nenechávajte zapnutý prístroj bez obsluhy.
 ·  Pred prvým použi  m a po každom použi   prístroj dôkladne očis  te suchou handričkou.
 ·  Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený.
 ·  Prístroj nerozoberajte. Rozobra  e prístroja a jeho nesprávne použi  e znamená stratu 

záruky a odmietnu  e akejkoľvek zodpovednos   za vzniknuté škody. 
 ·  Prístroj skladujte mimo dosahu de  . 
 ·  Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane de  ) so zníženou fyzickou, 

zmyslovou alebo duševnou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúsenos   a znalos  . 
Vyššie uvedené osoby môžu prístroj používať výhradne pod dozorom dospelej osoby, 
ktorá plne porozumela inštrukciám uvedeným v návode na použi  e. 

 ·  Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmi a koncentrátmi.
 · Pokiaľ sa prístroj príliš zahrieva, prestaňte ho používať a nechajte ho vychladnúť.
 · Pokiaľ používate kontaktné šošovky, pred použi  m prístroja si ich vyberte.

Kontraindikácie
 · kardios  mulátor
 · tehotenstvo
 · onkologické ochorenia/nádory
 ·  horúčkovité stavy a zápaly
 ·  bakteriálne infekcie kože
 · pooperačné jazvy počas prvých 

3 mesiacov po operácii
 ·  nedostatočný krvný obeh

 · oblas   tela so závažnými poruchami 
krvného obehu

 ·  srdcová arytmia
 ·  cievne choroby konča  n (trombóza, 

fl ebi  da)
 ·  poruchy koagulácie (zrážania krvi)
 · poškodenia kože (rany, začervenanie, zápal, 

výsev, podráždenie)



Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať  
ultrazvukom a galvanickým prúdom
 · Miecha a chrb  ca
 ·  Očné buľvy
 ·  Oblasť pohlavných žliaz

 · Zóny intenzívneho rastu u de     
a dospievajúcich

 · Oblasť š  tnej žľazy

Test na znášanlivosť
Pred prvým použi  m odporúčame otestovať citlivosť na použi  e prístroja spolu s gélom 
obsahujúcim kyselinu hyalurónovú alebo s hyalurónovým koncentrátom - napríklad na zápäs  .

Pred prvým použi  m
Pred použi  m musí byť prístroj úplne nabitý. Počas nabíjania musí byť prístroj vypnutý. 
Pripojte USB kábel k prístroju a USB konektor zapojte do vhodného adaptéra, alebo 
počítača. Nabíjanie trvá približne 1,5 - 2 hodiny. Keď je prístroj plne nabitý, indikátor zmení 
farbu z červenej na zelenú. Následne kábel odpojte a prístroj môžete začať používať.

Popis prístroja

Galvanická hlavica
LED fotónová terapia 
(červené svetlo)

Indikátor (kontrolka)

Tlačidlo pre zapnu  e 
a vypnu  e prístroja

Kryt galvanickej 
hlavice

Dotyková plochá, 
ktorá ak  vuje  

činnosť prístroja



Zapnu  e a vypnu  e prístroja

Indikátor - farby a stavy

Prístroj sa automa  cky vypne po 5 minútach činnos  . 

Ak sa rozbliká červená kontrolka, znamená to, že prístroj je potrebné nabiť. Kontrolka bude 
blikať 10-krát a prístroj sa následne vypne.

1.  Stlačte tlačidlo ZAP/VYP na 1 sekundu pre zapnu  e prístroja.

3. Prístroj sa automa  cky vypne po 5 minútach.

2.  Všetky funkcie prístroja sa ak  vujú a indikátor svie  .

Pohotovostný režim. 

ZAP/VYP

Indikátor  svie   
na zeleno

Prístroj je plne nabitý.Prístroj sa nabíja. 

Prístroj je potrebné 
nabiť.

Indikátor svie   
na modro

Indikátor  svie   
na červeno  

Indikátor  bliká 
na červeno.  



Ako používať prístroj v okolí očí:

UPOZORNENIE: Hlavica sa má po pokožke kĺzať. Odporúčame sa mierne navlhčiť pleť, 
naniesť hyalurónový koncentrát a použiť kozme  cký prístroj.

Ako používať prístroj na tvár a v okolí pier:

Po ošetrení pokožky kozme  ckým prístrojom nechajte pleť na pár minút odpočívať. 

Na záver ošetrenia naneste na pokožku váš obľúbený očný krém a pleťový krém.

1.

4.

3.2.

1.  Naneste na pleť v okolí očí vodivý prípravok (hyalurónový gél, 
sérum s kyselinou hyalurónovou alebo koncentrát z ampulky).

3.  Použite tlakovú bodovú masáž. Priložte hlavicu na body podľa 
obrázku, jemne zatlačte na 10 sekúnd a ku každému bodu 
sa vráťte 2- až 3-krát. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky 
celou svojou plochou.

2.  Zapnite prístroj. Držte prístroj tak, aby ste sa dotýkali kovovej 
plochy a krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke v smere 
šípok na obrázku. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky celou 
svojou plochou.

4.  Masírujte pokožku krúživými pohybmi podľa obrázka, 3- až 5-krát.

1.

4.

3.2.

1.  Naneste na pleť vodivý prípravok (hyalurónový gél, sérum 
s kyselinou hyalurónovou alebo koncentrát z ampulky).

3.  Prechádzajte po okolí perí krúživými pohybmi.

2.  Zapnite prístroj. Držte prístroj tak, aby ste sa dotýkali kovovej 
plochy a krúživými pohybmi prechádzajte po pokožke v smere 
šípok na obrázku. Plocha hlavice sa musí dotýkať pokožky 
celou svojou plochou.

4.  Masírujte pokožku krúživými pohybmi podľa obrázka, 3- až 5-krát.



Funkcie
Galvanická funkcia: Galvanický prúd sa používa na s  muláciu kožných buniek, zjemnenie 
pokožky a „vpichovanie" resp. penetrovanie účinných látok (kyseliny hyalurónovej) do 
hlbších vrs  ev pokožky. Toto umožní kyseline hyalurónovej rozvinúť svoj objem naprieč 
tkanivami, vďaka čomu sa minimalizujú jemné linky a hĺbka vrások sa výrazne zmenší. 

Mikrovibračná funkcia: Mikrovibrácie zlepšujú lokálne prekrvenie, zlepší sa okysličenie 
ple   a ak  vujú sa  ež detoxikačné mechanizmy. Mikromasáž dokáže zároveň s  mulovať  
tvorbu kolagénu. Výsledkom je zníženie opuchov, jasnejší a sviežejší vzhľad pokožky.

Fotónová funkcia (červené svetlo): Špeciálne kozme  cké LED svetlo stabilizuje 
kozme  cké prípravky v pokožke (predovšetkým kyselinu hyalurónovú). Spôsobuje efekt 
tzv. fotopolymerizácie - dotýkajúce molekuly sa navzájom poprepájajú, vďaka čomu sú 
v pokožke oveľa stabilnejšie. Červené a infračervené fotóny sú na tento účel najvhodnejšie. 
Kozme  cké LED svetlo zároveň s  muluje fi broblas  cké bunky pokožky k výrazne zvýšenej 
produkcii kolagénu.

Hrejivá funkcia: Tepelná masáž je veľmi efek  vna metóda, ktorá zvyšuje prietok krvi, čím 
poskytuje fi broblas  ckým bunkám výdatnú pomoc pri omladzovaní pokožky a zvyšovaní 
produkcie kolagénu. Takáto masáž pomáha  ež redukovať opuchy (odtoky) v okolí očí.

Li  ing a an  -aging na najvyššej úrovni
Sme potešení, že ste sa rozhodli pre tento kozme  cký prístroj. Pomocou tohto kozme  ckého 
prístroja dosiahnete v starostlivos   o vašu pleť  e najlepšie výsledky, a to najmä v kombinácii 
s hyalurónovými prípravkami z našej ponuky (gély, koncentráty). Tento prístroj dokáže vašu 
pokožku regenerovať dôkladne a do hĺbky, takže už po niekoľkých ošetreniach vyzerá vaša 
pokožka oveľa  zdravšie, jasnejšie a sviežejšie. Tento prístroj je určený na redukovanie vrások 
v okolí očí a úst. Pomáha regenerovať tkanivá, podporuje krvný obeh a obeh lymfa  ckých 
teku  n a pomáha  ež zlepšovať odstraňovanie odpadových produktov.

Odporúčanie
Odporúčame použi  e kvalitných hyalurónových gélov, alebo koncentrátov z ampuliek 
s vysokým obsahom kyseliny hyalurónovej, ktoré sú vhodné pre použi  e s galvanoterapiou.  
Skvelé výsledky určite dosiahnete s našimi produktmi Devee Hyaluron gél a Wellmaxx 
Hyaluron gél. Pre použi  e s galvanoterapiou nie sú vhodné rastlinné, nehyalurónové ani 
olejové prípravky.



Parametre a technické údaje:
Batéria:  500 mAh
Čas nabíjania:  približne 2 hodiny
Menovité napä  e:  100 - 240 V AC, 50/60 Hz (sieťový adaptér)
Menovité napä  e:  5 V DC (zariadenie) 
Vlnová dĺžka:  625 nm ± 3 nm
Frekvencia vibrácií:  7 000 r/min.
Termálna funkcia:  42 °C ± 3 °C
Hmotnosť:  41 g 
Rozmery:  21 mm × 134 mm × 21 mm (Š x V x H)
Prevádzková teplota: 5 °C až 40 °C

Kozme  cký prístroj je určený pre použi  e v okolí očí a v okolí pier.

Informácie o životnom prostredí

Tento výrobok je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov a materiálov. Na konci 
svojej životnos   výrobok nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom, ale odovzdajte 
ho na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. 
Pomôžte chrániť životné prostredie recykláciou použitých výrobkov. 

Skladovanie
Po použi   utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou 
a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu de  . 

UPOZORNENIE: Prístroj môže použiť iba dospelý používateľ, ktorý porozumel návodu 
na použi  e. Prístroj je elektrické zariadenie. 
 



Importér:  
Yalong Trade s.r.o, M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca

e-mail: yalongtrade@gmail.com 
tel.: 0907 173 910

www. hyaluron.sk  
www.hyaluron-kosme  ka.cz


