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Laserový hrebeň na zlepšenie rastu vlasov 

Kozmetický prístroj s RF, EMS, laserom a fotónmi pre 
zdravie vlasov 

 
Pred prvým použitím si prečítajte tejto návod na použitie.  
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FUNKCIE 
• EMS (mikroprúd) 
• Rádiofrekvencia RF 
• LED 
• Laser 

ČASTI PRÍSTROJA 
1. Stojan na nabíjanie 
2. Dierka na nabíjanie cez stojan na vloženie káblika 
3. USB kábel 
4. Vodivá kovová hlavica 
5. LED panel - LCD obrazovka 
6. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie ON/OFF 
7. Tlačidlá na výber funkcií PHOTON 
8. Kontrolka nabíjania 

OPERAČNÉ INŠTRUKCIE 
1. Nabíjanie: Nabíjajte prístroj 3 hodiny pred prvým použitím. Na nabíjanie vložte USB 

kábel do otvoru na zadnej strane stojana a druhú časť do nabíjačky na USB. Na rúčke 
v dolnej časti sa nachádza indikátor nabíjania. Počas nabíjania sa indikátor rozsvieti 
na  červeno a keď je prístroj úplne nabitý, tak sa indikátor rozsvieti na zeleno.  

2. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie prístroja. 
3. Prístroj sa ovláda dvoma tlačidlami. Tlačidlom ON/OFF nastavíte funkciu EMS a RF. 

Tlačidlom PHOTON nastavíte fotónovú funkciu (svetlo) a masáž.  
4. Po zapnutí prístroja: Prvé stlačenie ON/OFF spustí EMS a RF s najnižšou intenzitou – 

na LED displeji blikajú 4 paličky. Opätovným stlačením ON/OFF zvýšite intenzitu a na 
LED displeji bliká 5 paličiek. Opätovným stlačením ON/OFF zvýšite intenzitu na 
maximum a na LED displeji bliká 6 paličiek. Opätovným stlačením ON/OFF prístroj 
vypnete.  

5. Po zapnutí prístroja: Prvé stlačenie PHOTON spustí masáž– na LED displeji svieti 
NURSE. Opätovným stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia laserovým svetlom. 
Opätovným stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia LED svetlom. Opätovným 
stlačením PHOTON sa spustí fotónová terapia laserovým aj LED svetlom súčasne.  

6. Funkcie môžete aj kombinovať. Najskôr si navolíte intenzitu EMS a RF tlačidlom 
ON/OFF a následne si nastavíte fotónovú terapiu alebo masáž tlačidlom PHOTON.  

7. Dlhým podržaním ON/OFF prístroj vypnete.  

ŠPECIFIKÁCIA 
Názov: Mikroprúdový a laserový hrebeň s RF a masážou 
Napájanie: AC100-240V, 50/60Hz 
Výkon: 3W 
Vlnová dĺžka:630-650nm 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
1. Pred prvým použitím si preštudujte návod na použitie. 
2. Postupujte podľa inštrukcií v tomto návode. 
3. Prístroj neotvárajte ani neopravujte. V prípade potreby kontaktujte vášho predajcu. 
4. Používajte prístroj na účely opísané v tejto príručke. 
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5. Neuskladňujte prístroj na horúcich a vlhkých miestach napr. na priamom slnku, pri ohni, 
v kúpeľni atď. Aby ste zabránili elektrickému šoku, uskladňujte prístroj na bezpečných 
miestach. 

6. Neuskladňujte prístroj vo vlhkých podmienkach, aby ste zabránili poškodeniu prístroja, 
elektrickému šoku, alebo ohňu. 

7. Udržiavajte prístroj ďaleko od detí a ľúdí, ktorí nie sú schopní porozumieť tomuto 
návodu. Prístroj smie byť používaný iba osobami nad 18 rokov, alebo pod dozorom 
dospelej osoby. 

8. Uskladňujte prístroj mimo dosahu detí. 
9. Kontraindikácie prístroja: tehotenstvo, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia, 

onkologické ochorenia. 
10. Kontraidikácie na svetlo: citlivosť na svetlo, intolerancia na svetlo. 

Upozornenie: Nesvieťte si svetlom do očí, aby ste si nepoškodili zrak! 

POPIS FUNKCIÍ 
Laserové svetlo s nízkou intenzitou pomáha zlepšiť cirkuláciu a metabolizmus. Zlepšuje sa výživa 
v ožarovanej oblasti, a aj detoxikačné funkcie buniek – odvod odpadov.  

Laserové svetlo pomáha stimulovať rast vlasov tým, že stimuluje vlasové folikuly. pomáha 
zlepšovať imunitu, a aktivuje samo-regeneračné mechanizmy v ožarovanej oblasti.     

Laserové svetlo pomáha zlepšiť funkcie mazových žliaz v ožarovanie oblasti, dochádza 
k normalizácii ich funkcií, čo môže redukovať vypadávanie vlasov.  

Laserové svetlo cez tieto mechanizmy pomáha zlepšiť kvalitu vlasov, ich hustotu a lesk.  

EMS (MIKROPRÚD) a RF sú funkcie, ktoré pomáhajú otvoriť póry, stimulujú vlasový folikul, čím 
sa zlepší výživa a detoxikácia.  

Červené LED svetlo pomáha zlepšiť metabolizmus a regeneráciu.  

Kombinácia týchto funkcií je vhodná pre zlepšenie cirkulácie (krvného obehu) v danej oblasti, 
vlasové folikuly sú stimulované, lepšie vyživované, okysličované a zároveň sa zlepšujú aj 
detoxikačné mechanizmy týchto buniek, čím sa zlepšia celkové regeneračné vlastnosti kožných 
buniek a vlasových folikul – pre celkové zlepšenie kvality, hustoty a rýchlosti rastu vlasov 
a zamedzenia rýchleho vypadávania vlasov. 

SKLADOVANIE 
Po použití prístroj suchou handričkou utrite a uložte ho na bezpečné miesto. Skladujte na mieste 
s konštantnou vlhkosťou a teplotou. Nevystavujte slnečnému žiareniu. Skladujte mimo dosahu 
detí. Prístroj je určený pre dospelého užívateľa, ktorý porozumel návodu na použitie. Prístroj je 
elektrické zariadenie.  
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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-kosmetika.cz 

   

 


