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NÁVOD NA POUŽITIE SK
• Vynikajúca aplikácia výživy pre pokožku 
• Spevňuje a napína pokožku
• Účinná eliminácia (redukcia) vrások

• Odstraňuje akné a čis   pleť
• Použi  e pre oči, tvár, krk a telo

Ďakujeme za vašu dôveru, prejavenú zakúpením nášho produktu. Sme potešení, že ste 
sa rozhodli pre kozme  cký prístroj Slimming Beauty, ktorý je žehličkou na pleť a zároveň 
kavitačným prístrojom na chudnu  e.

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  .

Bezpečnostné upozornenia
 · Nenamáčajte prístroj do vody, ani do iných teku  n. Chráňte ho pred vlhkosťou 

a nepoužívajte ho pod vodou. 
 · Používajte výhradne originálny adaptér, ktorý je súčasťou balenia.
 · Po každom použi   odpojte kozme  cký prístroj od napájacieho kábla a adaptéra
 · Nepoužívajte kozme  cký prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo prístroj samotný. 
 · Nepoužívajte prístroj po páde na zem pokiaľ došlo k jeho poškodeniu. 
 · Nabíjací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho 

pricviknu  u. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa. 
 · Nikdy sa nepokúšajte kozme  cký prístroj rozoberať, alebo opravovať. 
 · Nenabíjajte prístroj v blízkos   vody, umývadla, vane, sprchového kúta, toalety, alebo 

vo vlhkom prostredí. 
 · Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru. 
 · Pred prvým použi  m a po každom použi   prístroj dôkladne očis  te suchou alebo 

vlhkou handričkou. 
 · Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. 
 · Prístroj skladujte mimo dosahu de  . Nenechajte de   hrať sa s prístrojom.
 · Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane de  ) so zníženou fyzickou, 

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

 · Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurón gélmi, alebo koncentrátmi. 
 · Ultrazvuk sa nesmie používať na oblasť očí, v bezprostrednej blízkos   očí (oblasť očnej 

buľvy) a v oblas   š  tnej žľazy. 
 · Používajte prístroj len na zdravej pokožke. 
 · Prístroj používajte max. 1x denne. Na citlivú pokožku 1 týždenne, prípadne podľa potreby. 
 · Pokiaľ pociťujete nepohodlie, prestaňte prístroj používať. 
 · Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári. 
 · Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy. 



Kontraindikácie
 · Tehotenstvo, kojenie, menštruácia
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia
 · Horúčka, zápaly, akútne infekcie (napr. akné, psoriáza, ružienka)
 · Bakteriálna infekcia kože, akútne herpe  cké a zápalové ochorenia kože 
 · Pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
 · Oblas   tela so závažnými poruchami krvného obehu
 · Ischemická choroba srdca, srdcová arytmia
 · Akútne reuma  cké ochorenia
 · Neurologické ochorenia (napr. migrény)
 · Užívanie kor  zolu alebo liekov zvyšujúcich citlivosť na svetlo
 · Auto-imunitné ochorenia
 · Poruchy krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenia
 · Poruchy zrážanlivos   krvi
 · Poškodená, alebo spálená pokožka
 · Alergie na kovy, na zmeny teploty, na elektromagne  cké vlnenie

Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať 
kozme  ckým prístrojom
 · Miecha, chrb  ca, mozog
 · Očné buľvy, očné viečka, pery
 · Zóny intenzívneho rastu u de   a dospievajúcich
 · Oblasť pohlavných žliaz
 · Oblasť š  tnej žľazy

Li  ing  an  -aging na najvyššej úrovni
Sme potešení, že ste sa rozhodli pre kozme  cký prístroj Slimming Beauty. 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).  
Prístroj Slimming Beauty dokáže vašu pokožku dôkladne regenerovať do hĺbky, takže už 
po niekoľkých ošetreniach vyzerá vaša pokožka oveľa jasnejšie a sviežejšie. Ošetrenie vašej 
pokožky je úplne jednoduché a šetrné, prístroj redukuje jemné vrásky a linky, omladzuje 
vaše spojivové tkanivo, podporuje krvný obeh a obeh lymfa  ckých teku  n a má  ež 
pozi  vny vplyv na poškodenú a podráždenú pokožku. 



Čo je ultrazvuk?
Ultrazvuk sú zvukové vlny, nachádzajúce sa nad prahom počuteľnos   ľudského sluchu. 
Ultrazvuk účinkuje na pokožku tak tepelne, ako aj mechanicky a biochemicky.

Mechanický účinok ultrazvuku je dosahovaný intenzívnou masážou elas  ckých vlákien 
pokožky. Takáto masáž s  muluje tvorbu nového kolagénu, vďaka čomu je pokožka pevnejšia 
a napnutejšia. Uvoľnia sa komedóny (čierne bodky), vďaka čomu sa po ultrazvukovom 
ošetrení dajú veľmi ľahko a bezbolestne odstrániť. V hĺbke pokožky vzniká teplo, ktoré 
ak  vuje metabolizmus a podporuje detoxikáciu. Toto s  muluje regeneráciu pokožky 
a pôsobí pro   procesu starnu  a. Po aplikovaní ak  vnych látok, ktoré vďaka použi  u prístroja 
prenikajú intenzívne do pokožky, dosiahneme krajšiu a žiarivejšiu pleť a to aj v prípade 
chýb na pokožke, ako sú napríklad ružienka, akné, jazvy, atď.  Na ošetrenie ultrazvukom 
sú obzvlášť vhodné hyalurónové gély a koncentráty. Hyalurónové gély nemeckej značky 
Wellmaxx® a Devee® obsahujú kyselinu hyalurónovú s vysokou alebo nízkou molekulárnou 
hmotnosťou vo veľmi vysokej koncentrácii a sú veľmi vhodné na použi  e s týmto prístrojom.

Ošetrením vašej ple   pomocou tohto prístroja a vhodných prípravkov dosiahnete 
výrazné zlepšenie rovnováhy vlhkos   pokožky a vďaka tomu trvalo sviežu a omladenú 
pleť. Aplikovaním samotných hyalurónových gélov alebo koncentrátov bez použi  a 
ultrazvukového alebo galvanického prúdu taký pozoruhodný efekt nedosiahnete.

Ultrazvukové ošetrenie je obvykle mimoriadne príjemné, väčšinou cí  te iba miernu tvorbu 
tepla. Už po 3 až 4 ošetreniach zaregistrujete viditeľné zlepšenie stavu vašej pokožky. 
Ultrazvuk  ež pomáha uvoľňovať napä  e v krku a zmierňovať boles   hlavy. 

Čo je galvanický prúd?
Galvanický prúd je jednosmerný prúd bez frekvencie a striedania pólov, ktorý tečie vždy 
len v jednom smere. Kladne nabité čas  ce sa pohybujú smerom k pólu MÍNUS, záporne 
nabité čas  ce migrujú k pólu PLUS. Pri správnom postupe vyvolávajú v tele pozi  vne 
reakcie, na ktorých sú založené rôzne metódy ošetrenia a liečby.

Už Luigi Galvani, objaviteľ galvanického prúdu, publikoval svoje vedomos   o využi   
galvanického prúdu v naturopa  i (celostnej medicíne). Do kozme  ky sa galvanický prúd 
dostal postupom času cestou naturálnej medicíny.

V kozme  ke sa galvanický prúd využíva najmä na vysoko účinné čistenie pórov, intenzívnejšie 
a efek  vnejšie zavádzanie účinných látok do pokožky, posilňovanie spojivového tkaniva, 
zlepšenie krvného obehu a prietoku lymfa  ckých teku  n.



Čo je fotónová terapia?
Pre svoju jedinečnú schopnosť prirodzene ak  vovať samoliečebnú funkciu ľudského 
organizmu je už dnes fototerapia (terapia svetlom) všeobecne uznávanou fyzikálno- 
biologickou preven  vnou metódou.

Červené svetlo preniká najhlbšie do vrs  ev pokožky, napomáha zvyšovať produkciu 
kolagénu v pokožke, ak  vuje samoopravné mechanizmy, s  muluje bunky fi broblastov 
a rast buniek. 

Modré svetlo má výrazné dezinfekčné účinky, skvele zaberá pri problémoch s akné a je 
 ež veľmi vhodné na ožarovanie otvorených rán. Modré svetlo je schopné likvidovať veľa 

druhov baktérií a pri problema  ckej mastnej ple   znižuje množstvo mazu v pokožke. 

Zelené svetlo preniká do vrchných vrs  ev pokožky, zasahuje však hlbšie ako modré svetlo. 
Pomáha znižovať pigmentáciu, vďaka čomu slúži ako prevencia tvorby  akov, stareckých 
škvŕn a zároveň udržuje pokožku hladkú a sviežu. 

Čo je EMS? 
EMS je terapia mikroprúdmi s nízkymi frekvenciami, ktorá dokáže imitovať pocit reálnej 
masáže, poklepávania, akupunktúry, či bankovania. Je veľmi efek  vna na vyčistenie 
kanálov, posilnenie životnej energie, ako aj pre zvýšenie krvného obehu v oblas   aplikácie. 

Táto mikroprúdová terapia s  muluje (dráždi) svaly pomocou elektrického prúdu s nízkymi 
frekvenciami a vyvoláva ich nútenú kontrakciu. Nazýva sa to aj pasívny pohyb. 

EMS sa používa ako skvelý pomocník pri chudnu  , pri redukovaní tuku napríklad v oblas   
stehien, pásu a ramien. 

EMS sa  ež úspešne používa na vytvorenie svalového tonusu po úraze aj na cielený rozvoj 
svalstva, napríklad u atlétov.  

Doprajte svojej pokožke dokonalú starostlivosť
Kombináciou inova  vnych technológií obsiahnutých v kozme  ckom prístroji SLIMMING 
BEAUTY a vysoko kvalitných produktov WELLMAXX a DEVEE dosiahnete aj v pohodlí vášho 
domova vynikajúce účinky v starostlivos   o pleť. Kozme  cký prístroj SLIMMING BEAUTY 
zabezpečí dokonalý prenos ak  vnych zložiek do pokožky, hyalurónový gél a hyalurónové 
koncentráty poskytujú zložky tej najvyššej kvality. Tento perfektne zladený  m dodá vašej 
pokožke na dlhú dobu sviežejší a žiarivejší vzhľad. Už po niekoľkých aplikáciách zbadáte 
viditeľné výsledky. Zvoľte si individuálny režim ošetrenia, ktorý je op  málny pre vašu 
pokožku. Pred každým ošetrením si bežným postupom dôkladne očis  te vašu tvár.  



A len tak mimochodom – nielen pleť na vašej tvári sa poteší tejto zvýšenej starostlivos  . 
Rovnako váš dekolt a vaše ruky budú vyzerať sviežejšie a akoby bezstarostnejšie. Dokonca 
aj pri celuli  de dokáže ultrazvukové ošetrenie pos  hnutých čas   tela priniesť veľmi 
pozi  vne výsledky. 

Čo môžete očakávať? 
Už po prvom ošetrení žehličkou bude vaša pokožka lepšie zásobená krvou a kyslíkom, bude 
vyzerať žiarivejšie a sviežejšie. Z pokožky budú účinne odstraňované odpadové produkty, 
vďaka čomu sa poznateľne zredukujú kruhy pod očami. Hĺbková masáž „vycvičí“, vaše 
spojivové tkanivo, toto následne spevnie, minimalizujú sa jemné linky a hĺbka vrások sa 
výrazne zmenší. Vaša tvár bude vyzerať jasnejšie a sviežejšie, so zreteľne defi novanými 
kontúrami.

Starostlivosť o pleť
Slnečné žiarenie, dedičné dispozície, prirodzené starnu  e pokožky –  eto a ďalšie vplyvy 
spôsobujú úbytok  kolagénu vo vašej pokožke. Dochádza k vzniku vrások a fenoménu 
ochabnutej kože. Kozme  cké prípravky účinkujú len na povrchu kože, ale na kolagén 
nachádzajúci sa v hlbších vrstvách pokožky nemajú prak  cky žiaden účinok. Aj toto je 
dôvod, prečo ani pri použi   drahej kozme  ky často nedochádza k viditeľnému efektu 
zlepšenia zvráskavenej ple  .

Vďaka kozme  ckému prístroju SLIMMING BEAUTY dosiahnete unikátny hĺbkový 
s  mulujúci efekt, ktorý dokáže ak  vovať regeneráciu kolagénu, spevniť kožu, pozoruhodne 
vplýva na zlepšenie vzhľadu pokožky a farby ple  . Súčasná aplikácia hyalurónového séra, 
koncentrátu, gélu a následne aj pleťového krému spolu s týmto prístrojom je veľmi efek  vna 
cesta k výraznému zlepšeniu stavu a vzhľadu vašej pokožky.

Kozme  cký prístroj SLIMMING BEAUTY je absolútne bezpečný a jeho použi  e je úplne 
bezbolestné. V minulos   pla  lo, že výživu v hĺbke pokožky dokázala dokonale doplniť 
len injekcia. Za pomoci tohto prístroja môže teraz výživa prenikať do pokožky výrazne 
hlbšie a veľmi rovnomerne. Vďaka tomu dokážete zabezpečiť vašej pokožke intenzívnu 
starostlivosť aj v pohodlí vášho domova. Nezabudnite však, že výber správnej kozme  ky je  
len 50% úspechu. Ďalších 50% úspechu je správne použi  e vašej žehličky na pleť. 



Čistenie ple  
Pred samotným čistením dôkladne odstráňte make-up. 
Stlačte tlačidlo POWER pre zapnu  e prístroja. Ak  vujte funkciu SONIC, spolu s ňou 
navoľte aj funkciu GALVANIC plus a zároveň môžete použiť aj  fotónovú terapiu – červené, 
modré alebo zelené svetlo. Pre čistenie ple   odporúčame použiť kombináciu  funkcií 
SONIC + GALVANIC PLUS (kladné ióny) + PHOTON BLUE (modré svetlo).  
UPOZORNENIE: Prepínač EMS musí byť v polohe OFF. 

Na ultrazvukovú hlavicu a  ež priamo na pokožku naneste čis  acu emulziu. Ultrazvukovú 
hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.  

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou 
hlavicou po pokožke. Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
ultrazvuková hlavica hladko kĺže. 

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku čis  acu emulziu. 

Čistenie ple   by malo trvať približne 5 minút.

Počas procesu čistenia generuje kozme  cký prístroj kladné ióny. Vďaka tomu sa 
z povrchového tkaniva pokožky extrahujú záporné ióny a vaša pokožka je účinne čistená 
aj do hĺbky. Počas procesu čistenia generuje kozme  cký prístroj aj ultrazvukové vlny, ktoré 
zvýšia prekrvenie oblas  , rozkmitajú tkanivo a čistenie ple   je tak oveľa dôkladnejšie.

Ak má vaša pokožka tendenciu k začervenaniu, prípadne je náchylná k tvorbe nerovnos   
na ple   (škvrny,  aky, akné), používanie čis  aceho programu si upravte podľa vašich 
individuálnych  preferencií - pravidelne, alebo občas. 

Penetrácia ak  vnych látok
Dôkladne odstráňte make-up (ak ste ho ešte neodstránili).
Stlačte tlačidlo POWER pre zapnu  e prístroja. Ak  vujte funkciu SONIC, spolu s ňou aj 
funkciu GALVANIC mínus a súčasne môžete použiť aj  fotónovú terapiu – červené, modré 
alebo zelené svetlo. Pre dokonalú penetráciu (vstrebanie) ak  vnych látok odporúčame 
navoliť kombináciu SONIC + GALVANIC mínus (záporné  ióny) + PHOTON RED (červené 
svetlo).       
UPOZORNENIE: Prepínač EMS musí byť v polohe OFF. 

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél 
alebo ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou 
hlavicou po pokožke. Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
ultrazvuková hlavica hladko kĺže. 



Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurón gél alebo koncentrát 
z ampulky.

Počas tohto procesu generuje kozme  cký prístroj  záporné ióny, aby sa  účinné látky 
dostali aj do hlbších vrs  ev pokožky. Súčasne prístroj generuje aj ultrazvukové vlny, ktoré 
s  mulujú tvorbu kolagénu a spevňujú ochabnutú pokožku. 

V dôsledku migrácie iónov sa účinné látky z hyalurónového gélu alebo hyalurónových 
koncentrátov veľmi efek  vne dostávajú do hlbších vrs  ev pokožky. Funkciu penetrácie  
(vyživovania) používajte pravidelne 2x do týždňa.  

Fotónová terapia – funkcia photon
Dôkladne si očis  te tvár.
Stlačte tlačidlo POWER pre zapnu  e prístroja. Zapnite PHOTON RED (červené svetlo), 
BLUE (modré svetlo) alebo GREEN (zelené svetlo). Túto funkciu môžete používať 
počas čistenia ple  , počas penetrácie účinných látok do pokožky, ale aj samostatne. 
UPOZORNENIE: Prepínač EMS musí byť v polohe OFF. 

Na ultrazvukovú hlavicu alebo aj priamo na pokožku naneste hyalurónový prípravok (gél 
alebo ampulky). Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú oblasť pokožky.

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou 
hlavicou po pokožke. Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
ultrazvuková hlavica hladko kĺže. 

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku hyalurón gél alebo koncentrát 
z ampulky.

ČERVENÉ SVETLO (eliminácia vrások)
Červené (tzv. kolagénové) svetlo je vďaka dlhším vlnám veľmi užitočné pre proces obnovy 
pokožky. Červené svetlo a teplo prenikajú hlboko do pokožky až do tých vrs  ev, v ktorých 
sa nachádza kolagén a elas  n. Kolagén a elas  n sú štruktúrne proteíny, ktoré dodávajú 
našej pokožke pevnosť a elas  citu. Kolagénové svetlo podporuje elimináciu stvrdnu  a 
a usadenín týchto proteínov. Okrem toho posilňuje pevnosť a elas  citu pokožky.

ZELENÉ SVETLO
Ak  vuje mikrocirkuláciu v bunkách a udržuje pokožku hladkú a sviežu. 

MODRÉ SVETLO (na akné a pigmentové škvrny)
Farba vody a neba upokojuje podráždenú pokožku a má výrazný an  sep  cký účinok. Vďaka 
tomu je modré svetlo zvlášť vhodné na zlepšenie vzhľadu pokožky v prípade jej poškodenia 
a kuperózy. Okrem toho s  muluje v pokožke produkciu kyslíka, čis   ju a bojuje pro   tvorbe 
baktérií. Zlepšuje  ež imunitný systém pokožky. 



Ošetrenie pokožky na tvári

7 FUNKCIÍ:
1. Ultrazvuková terapia, ultrazvuk 1 MHz (SONIC) 
2. Galvanoterapia - záporný galvanický prúd (GALVANIC MINUS)
3. Galvanoterapia - kladný galvanický prúd (GALVANIC PLUS)
4. Fotónová terapia červeným svetlom (PHOTON RED)
5. Fotónová terapia modrým svetlom (PHOTON BLUE)
6. Fotónová terapia zeleným svetlom (PHOTON GREEN)
7. EMS (elektrická s  mulácia) - 5 režimov

TLAČIDLÁ:
 · POWER – pre zapnu  e a vypnu  e prístroja
 · SONIC – pre ak  váciu ultrazvuku
 · GALVANIC – pre ak  váciu kladných alebo záporných iónov.  

Pri značke PLUS alebo MINUS sa rozsvie   červená kontrolka
 · PHOTON – pre ak  váciu fotónovej terapie. 

Pri značke RED, BLUE alebo GREEN sa rozsvie   červená kontrolka



Formovanie postavy pomocou funkcií SONIC, 
GALVANIC A PHOTON
Dôkladne očis  te vaše telo, použite sprchový peeling alebo sprchový gél. Telo následne 
dôkladne osušte uterákom alebo osuškou.

Stlačte tlačidlo POWER pre zapnu  e prístroja. Ak  vujte funkciu SONIC, spolu s ňou 
aj funkciu GALVANIC mínus a súčasne môžete použiť aj  fotónovú terapiu – červené, 
modré alebo zelené svetlo. Pre efek  vne formovanie postavy odporúčame navoliť 
kombináciu SONIC + GALVANIC mínus (záporné  ióny) + PHOTON RED (červené svetlo), 
prípadne prestriedať všetky voliteľné farby svetla.      
UPOZORNENIE: Prepínač EMS musí byť v polohe OFF. 

Na ultrazvukovú hlavicu aj priamo na pokožku naneste ultrazvukový gél alebo an  -
celuli  dny gél na tvarovanie postavy. Ultrazvukovú hlavicu umiestnite na ošetrovanú 
oblasť pokožky (brucho, stehná, ramená,...) 

Jemnými krúživými pohybmi bez vyvíjania nadmerného tlaku prechádzajte ultrazvukovou 
hlavicou po pokožke. Uis  te sa, že vaša pokožka je dostatočne navlhčená a že sa  po nej 
ultrazvuková hlavica hladko kĺže. 

Ak je to potrebné, znova naneste na hlavicu alebo na pokožku používaný prípravok. 

Aplikácia by mala trvať 5 až 10 minút pre každú ošetrovanú oblasť.

Masáž rúk: Postupujete od zápäs  a k ramenu priamymi ťahmi alebo krúživými pohybmi.
Masáž brucha: Masírujete brucho krúživými pohybmi.
Masáž zadnej čas   tela: Masírujete zadné par  e krúživými pohybmi. 
Masáž nôh: Postupujete od priehlavku k stehnu priamymi ťahmi alebo krúživými pohybmi.



Formovanie postavy pomocou funkcie EMS 
Dôkladne očis  te vaše telo, použite sprchový peeling alebo sprchový gél. Telo následne 
dôkladne osušte uterákom alebo osuškou.

Stlačte tlačidlo POWER pre zapnu  e prístroja. Do otvoru za hlavicou prístroja pripojte 
vodivý kábel. K vodivému káblu pripojte kontaktné elektródy alebo rukavice (nacvaknite 
kontakty). Kontaktné elektródy (s adhéznymi štvorčekovými plôškami) sa lepia na čistú 
pokožku. Rukavice sa prikladajú k jednotlivým čas  am tela. Keď používate rukavice, 
dotýkajte sa ukazovákom jednej rukavice a ukazovákom druhej rukavice zvolenej čas   tela 
tak, ako keby ste používali naliepacie elektródy. 

Ak  vujte režim EMS a nastavte jeden z režimov 1 až 5. 

Režim 1 (mode 1) – TAPPING (poklepávanie) - spevnenie brucha a zadných par  í tela.
Režim 2 (mode 2) – MASSAGE (masáž) - formovanie drieku.
Režim 3 (mode 3) – KNEAD (hnetenie) - spevnenie brucha a zadných par  í tela.
Režim 4 (mode 4) – SCRAPPING - chrbát a brucho.
Režim 5 (mode 5) –  SLIMMING - chudnu  e - oblasť brucha, stehna, zadných par  í tela, 

drieku a ramien.

Tlačidlom +/- nastavte želanú intenzitu od 1 do 7. 

Vyberte vhodný program a nastavte intenzitu tak, aby to bolo pre vás pohodlné a príjemné. 
Prístroj bude pracovať 10 minút a následne sa automa  cky vypne. Ak s formovaním postavy 
pomocou funkcie EMS začínate, nepoužívajte zvolený program dlhšie ako 15 minút. 
Maximálna odporúčaná dĺžka aplikácie je 30 minút v danej oblas  . za deň. Odporúčame 
používať 2x alebo 3x do týždňa. 



Kontrola funkčnos   ultrazvuku
Ultrazvukové vibrácie môžete sami skontrolovať pomocou kvapky vody. Navlhčite 
ultrazvukovú hlavicu niekoľkými kvapkami vody a prepnite prístroj do ultrazvukového 
režimu SONIC. Uvidíte, ako kvapka vody vibruje na ultrazvukovej hlavici.

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

Parametre a technické údaje:

Menovité napä  e: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz (sieťový adaptér) 
Menovité napä  e: 5 V DC, 0, 4 A, trieda II A dvojitá izolácia. (zariadenie) 
Hmotnosť: 235 g
Ultrazvuk (frekvencia): 1 Mhz
Červené svetlo 625 nm, 12 ks LED
Zelené svetlo 525 nm, 12 ks LED
Modré svetlo 465 nm, 12 ks LED

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.



Po ošetrení
V závislos   od typu ple   môžete cí  ť po ošetrení pocit pnu  a. Po ošetrení pokožky 
prístrojom sa odporúča naniesť na pleť kvalitný hydratačný krém (nočný alebo denný). 

Ako často prístroj používať
Používajte prístroj 2 x do týždňa.

Odporúčané prípravky
Odporúčame  eto čis  ace prípravky: 
•  DEVEE CLEAR SKIN GÉL 
•  WELLMAXX HYALURON FACE WASH

Odporúčame  eto hyalurónové preparáty:
• DEVEE HYALURON GÉL · WELLMAXX HYALURON GÉL 
• DEVEE HYALURON EFFECT AMPULKY 
• WELLMAXX HYALURON CALCIUM AMPULKY

Odporúčame  eto telové prípravky na chudnu  e: 
• WELLMAXX SHAPE TELOVÝ DENNÝ KRÉM 
• WELLMAXX SHAPE TELOVÝ NOČNÝ KRÉM

Čistenie a skladovanie
Po použi   utrite prístroj suchou handričkou. Skladujte na mieste s konštantnou vlhkosťou 
a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu de  . Prístroj je 
určený pre dospelého užívateľa, ktorý dôkladne porozumel návodu na použi  e. Prístroj je 
elektrické zariadenie.

Ďalšie informácie
Tento ultrazvukový prístroj je elektrické zariadenie. 

Balenie obsahuje: 
Kozme  cký prístroj, adaptér, 4 ks elektród s adhéznymi kontaktnými plôškami, rukavice, 
EMS vodivý kábel, okuliare.



Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o pleť
Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o pleť:
1. Odstránenie make-up-u. 
2. Čistenie ple   žehličkou na pleť (SONIC, GALVANIC, PHOTON) a čis  acou emulziou.
3. Peelingová maska alebo peeling pokožky.
4. Tonizovanie pokožky micelárnou vodou alebo tonikom. 
5. Penetrácia účinných látok do ple   žehličkou na pleť (SONIC, GALVANIC, PHOTON) 

s použi  m koncentrátu účinných látok – gél, sérum, ampulky.
6. Masáž ple   s použi  m masážnej emulzie. Po masáži odstráňte emulziu tampónikom. 
7. Pleťová maska 10-15 minút
8. Na záver: očný krém, pleťový krém. 

Žehličku na pleť používate v krokoch 2 a 5. Jednotlivé kroky si prispôsobte podľa vašich 
individuálnych možnos  . 

POSTUP OPAKUJTE MINIMÁLNE 2 MESIACE, 2x DO TÝŽDŇA. 

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o telo

Všeobecný postup pre intenzívnu starostlivosť o telo:
1. Zbavte pokožku mastnoty použi  m sprchového peelingu alebo sprchového gélu.
2. Použite funkciu EMS, niektorý z režimov 1 až 5. 
3. Použite funkciu SONIC-GALVANIC-PHOTON (RED) na s  mulovanie tvorby kolagénu 

a spevnenie pokožky spolu s vhodným prípravkom (an  celuli  dny gél, vodivý gél).
4. Ráno a večer použi  e Wellmaxx Shape telové mlieko na formovanie postavy. 

POSTUP OPAKUJTE MINIMÁLNE 2 MESIACE, 2x DO TÝŽDŇA.

Video postup
Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na: 

www.hyaluron.sk/videa



NÁVOD K POUŽITÍ CZ
BALENÍ OBSAHUJE:

přístroj, napájecí adaptér s kabelem, elektrody (kontaktní plošky),
kontaktní rukavice

Bezpečnostní upozornění
 · Nenamáčejte přístroj do vody ani do jiných teku  n. Chraňte ho před vlhkos   a 

nepoužívejte ho pod vodou.
 · Používejte výhradně originální adaptér, který je součás   balení.
 · Po každém použi   odpojte kosme  cký přístroj od napájecího kabelu a adaptéru
 · Nepoužívejte kosme  cký přístroj, pokud je poškozen napájecí kabel nebo přístroj 

samotný.
 · Nepoužívejte přístroj po pádu na zem, pokud došlo k jeho poškození.
 · Nabíjecí kabel neveďte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho 

přiskřípnu  . Nevystavujte ho působení horkých povrchů a otevřeného ohně.
 · Nikdy se nepokoušejte kosme  cký přístroj rozebírat nebo opravovat.
 · Nenabíjejte přístroj v blízkos   vody, umyvadla, vany, sprchového koutu, toalety, nebo 

ve vlhkém prostředí.
 · Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
 · Před prvním použi  m a po každém použi   přístroj důkladně očistěte suchým nebo 

vlhkým hadříkem.
 · Nepoužívejte přístroj pro účely, pro které není určen.
 · Přístroj skladujte mimo dosah dě  . Nenechte dě   hrát si s přístrojem.
 · Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dě  ) se sníženou fyzickou, 

smyslovou nebo duševní způsobilos   nebo nedostatkem zkušenos   a znalos  . Výše 
uvedené osoby (kromě dě  ) mohou přístroj používat výhradně pod dozorem dospělé 
osoby, která plně porozuměla instrukcím uvedeným v návodu k použi  .

 · Přístroj používejte pouze s vodivými nebo hyaluron gely nebo koncentráty.
 · Ultrazvuk se nesmí používat na oblast očí, v bezprostřední blízkos   očí (oblast oční 

bulvy) a v oblas   š  tné žlázy.
 · Používejte přístroj pouze na zdravé pokožce.
 · Přístroj používejte maximálně 1x denně. Na citlivou pokožku 1 týdně, případně podle 

potřeby.
 · Pokud pociťujete nepohodlí, přestaňte přístroj používat.
 · Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě, aplikujte rovnoměrně po celé tváři.
 · Po zakoupení přístroje zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy.

POZNÁMKA: Přístroj funguje pouze tehdy, když se rukama dotýkáte kovové desky.



Kontraindikace
 · Těhotenství, kojení, menstruace
 · Kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · Rakovina / nádory, tuberkulóza, chemoterapie, radioterapie
 · Horečka, záněty, akutní infekce (např. Akné, lupénka, zarděnky)
 · Bakteriální infekce kůže, akutní herpe  cké a zánětlivá onemocnění kůže
 · Pooperační jizvy během prvních 3 měsíců po operaci
 · Oblas   těla se závažnými poruchami krevního oběhu
 · Ischemická choroba srdeční, srdeční arytmie
 · Akutní revma  cká onemocnění
 · Neurologická onemocnění (např. migrény)
 · Užívání kor  zolu nebo léků zvyšujících citlivost na světlo
 · Auto-imunitní onemocnění
 · Poruchy krve, cévnímu systému nebo jiné interní onemocnění
 · Poruchy srážlivos   krve
 · Poškozená nebo spálená pokožka
 · Alergie na kovy, na změny teploty, na elektromagne  cké vlnění

POZNÁMKA: Pokud mate pochybnos  , zda můžete přístroj používat, kontaktujte svého 
prodejce, vaši kosme  čku nebo odborného lékaře.

Oblas   těla, které byste neměli ošetřovat
 · Mícha, páteř, mozek
 · Oční bulvy, oční víčka, rty
 · Zóny intenzivního růstu u dě   a dospívajících
 · Oblast pohlavních žláz
 · Oblast š  tné žlázy

Funkce kosme  ckého přístroje:
 · galvanický proud - kladné ionty (čištění ple  ) 
 · galvanický proud - záporné ionty (výživa ple  ) 
 · ultrazvuková technologie
 · fotonová terapie (modré, červené, zelené světlo), 
 · EMS - elektrická mikroproudová s  mulace (mikroproud)



Postup pro použi   EMS (mikroproud):
1. Připojte přístroj k elektrické sí  .
2. Důkladně očistěte vaše tělo a osušte ho ručníkem.
3. S  skněte tlačítko POWER pro zapnu   přístroje.
4. Do otvoru za hlavicí přístroje připojte elektrodový kabel. K elektrodovému kabelu 

připojte kontaktní elektrody s kontaktními ploškami, nebo použijte rukavice.
Nacvakněte. Kontaktní elektrody se lepí na čistou pokožku. Rukavice se přikládají 
k jednotlivým částem těla.

5. Ak  vujte režim EMS navolením režimu 1, 2, 3, 4 nebo 5.
6. Nastavte si požadovanou intenzitu 1-7.

Postup pro použi   ultrazvukové hlavice:
1. Připojte přístroj k elektrické sí  .
2. Před použi  m přístroje na obličeji důkladně odstraňte make-up.
3. S  skněte tlačítko POWER na 2 sekundy pro zapnu   přístroje.
4. Pro čištění ple   si navolte následovně: tlačítkem SONIC ultrazvuk + tlačítkem 

GALVANIC kladné ionty + tlačítkem PHOTON modré světlo. Při každé funkci se rozsví   
kontrolka.

5. Pro výživu ple   si navolte následovně: tlačítkem SONIC ultrazvuk + tlačítkem 
GALVANIC záporné ionty + tlačítkem PHOTON červené světlo. Při každé funkci se 
rozsví   kontrolka.

6. Pro vypnu   přístroje podržte tlačítko POWER na 2 sekundy.
7. Postup: Jemnými krouživými pohyby bez vyvíjení tlaku přejíždějte ultrazvukovou hlavicí 

po pokožce na tváři. Ujistěte se, že vaše pokožka je dostatečně navlhčená a že se po ní 
ultrazvuková hlavice snadno klouže.
UPOZORNĚNÍ: Neošetřujte pokožku v okolí očí a ani přímo na oční bulvu!

8. Na závěr použijte hydratační krém.

Masáž obličeje pomocí žehličky

Parametry a technické údaje:
Jmenovité napě  :  100-240 V AC, 50/60 Hz (síťový adaptér)
Jmenovité napě  :  5 V DC (zařízení), 0.4 třída II A dvojitá izolace
Ultrazvuk:  1 MHz.
Fotony (vlnová délka):  625 nm, 525 nm, 465 nm
Hmotnost:  235 g



Tabulka programů
1. 2. 3. 4.

Programy Čištění ple  Výživa ple  Formování těla
ultrazvukem

Formování těla EMS
(mikroproud)

Účel Čištění ple  Výživa ple  Hubnu  Zpevnění těla

Kterou část 
přístroje 
použijete

Ultrazvuková 
hlavice

Ultrazvuková hlavice Ultrazvuková 
hlavice

EMS elektrody + 
kontaktní plošky / 
rukavice

Funkce Kladné ionty
Ultrazvuk
Modré světlo

Záporné ionty
Ultrazvuk
Červené světlo

Záporné ionty
Ultrazvuk
Červené světlo

EMS

Upozornění EMS v poloze 
OFF

EMS v poloze OFF EMS v poloze OFF EMS v poloze 1, 2, 3, 
4, 5.
Tlačítkem +/- navolte 
požadovanou intenzitu 
od 1-7

Přípravek Čis  cí gel 
nanést 
na obličej.

Hyaluron koncentrát 
(gel, sérum, nebo 
ampule) nanést 
na obličej. Pro masáž 
ple   můžete použít i 
vodivý gel. Po ošetření 
ple   vodivý gel 
odstraňte kosme  ckým 
tampónkem.

Ultrazvukový gel 
nanést na část 
těla. Po ošetření 
ho odstraňte 
kosme  ckým 
tampónkem.

Žádný.
Plocha těla musí být 
odmaštěná a suchá.

Délka aplikace 5 min. 5 min. 5 min. 15-30 min.

Volba tohoto 
programu

Tlačítko 
ultrasonic
Tlačítko 
Galvanic (+)
Tlačítko photon 
(BLUE)

Tlačítko ultrasonic
Tlačítko Galvanic (-)
Tlačítko photon (RED)

Tlačítko ultrasonic
Tlačítko Galvanic (-)
Tlačítko photon (RED)

EMS
Režim 1 - poklepávání 
(břicho, hýždě)
Režim 2 - masáž (dřík)
Režim 3 - hnětení 
(břicho, hýždě)
Režim 4 - scrapping 
(záda, břicho)
Režim 5 - hubnu   
(břicho, hýždě, stehna, 
ramena)

Jak často 
se může 
používat

2-3 x týdně 2-3 x týdně 2-3 x týdně 2-3 x týdně

Postup Jemné 
krouživé 
pohyby

Jemné krouživé pohyby Jemné krouživé 
pohyby

Přilepením kontaktních 
plošek, nebo použi  m 
rukavic napojených 
na elektrody 
(elektrodový kablík 
připojte k přístroji).

Oblast ošetření Obličej Obličej Tělo Tělo



Videá k našim produktom a video postupy pre ich používanie nájdete na: 
www.hyaluron.sk/videa 

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


