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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, odporúčame 
si prečítať návod na použi  e skôr, ako začnete prístroj používať, a uschovajte si ho 
na neskoršie použi  e.

BALENIE OBSAHUJE:
Kozme  cký prístroj, indukčnú nabíjaciu základňu, čis  acu handričku.

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

a nepoužívajte ho pod vodou. 
 ·  Pred použi  m odpojte prístroj od nabíjacej základne.
 ·  Napájací kábel neveďte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho 

pricviknu  u. Nevystavujte ho pôsobeniu horúcich povrchov a otvoreného ohňa.
 ·  Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený nabíjací / napájací kábel, alebo prístroj samotný.
 ·  Počas používania nenechávajte prístroj bez dozoru.
 ·  Pred prvým použi  m a po každom použi   prístroj dôkladne očis  te suchou handričkou.
 ·  Nepoužívajte prístroj na účely, na ktoré nie je určený. Prístroj používajte a nabíjajte len 

s originálnym príslušenstvom a dielmi. Pred použi  m ho odpojte od napájania.
 · Do otvorov prístroja ani nabíjacej základne nevsúvajte žiadne predmety.
 ·  Prístroj skladujte mimo dosahu de  . Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho.
 ·  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 tomto návode na použi  e. 

 ·  Nenechajte de   hrať sa prístrojom, ani bez dozoru vykonávať jeho čistenie a údržbu.
 ·  Prístroj používajte iba s vodivými alebo hyalurónovými gélmi a koncentrátmi. 
 · Ak máte alergiu na kovy, prístroj nepoužívajte.
 · Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste, aplikujte rovnomerne po celej tvári.
 ·  Nepoužívajte prístroj počas nabíjania, po páde na zem, ak došlo k jeho poškodeniu.
 · Po zakúpení prístroja skontrolujte, či sa prístroj nepoškodil počas prepravy.

UPOZORNENIE: Prístroj za žiadnych okolnos   nerozoberajte a používajte ho výhradne 
v súlade s dodaným návodom na použi  e. Rozobra  e prístroja, prípadne jeho nesprávne 
použi  e znamená stratu záruky a odmietnu  e akejkoľvek zodpovednos   za vzniknuté 
škody.



UPOZORNENIE: Po skončení ošetrenia pokožky sa uis  te, že je prístroj suchý a následne 
ho umiestnite do nabíjacej základne. 

Oblas   tela, ktoré by ste nemali ošetrovať 
ultrazvukom a galvanickým prúdom
 · Miecha a chrb  ca 
 ·  Očné buľvy, očné viečka, pery
 ·  Zóny intenzívneho rastu u de   a dospievajúcich 
 ·  Oblasť pohlavných žliaz
 · Oblasť š  tnej žľazy 
 · Oblas   tváre, operované pred menej ako mesiacom
 · Okolie očí, úst a oblas  , kde bol vykonaný kozme  cký (napr. skrášľujúci) zákrok

Kontraindikácie
 · tehotenstvo, dojčenie, menštruácia
 · kardios  mulátor, implantovaný orgán
 · rakovina/nádory, tuberkulóza, chemoterapia, rádioterapia 
 · horúčkovité stavy a zápaly, akútna infekcia alebo zápal (napr. akné, ružienka, psoriáza)
 · bakteriálne infekcie kože, akútne herpe  cké infekcie
 · pooperačné jazvy počas prvých 3 mesiacov po operácii
 · oblas   tela so závažnými poruchami krvného obehu
 · nedostatočný krvný obeh
 · ischemická choroba srdca
 · srdcová arytmia, ochorenia krvi, cievneho systému alebo iné interné ochorenie
 · cievne choroby konča  n (trombóza, fl ebi  da)
 · poruchy koagulácie (zrážania krvi), 
 · poškodená a popraskaná pokožka, alergia na elektromagne  cké vlnenie, tetovanie 
 · pokožka spálená zo slnka pred menej ako mesiacom
 · akútne reuma  cké ochorenie
 · oslabený imunitný systém, auto imunitné ochorenie

POZNÁMKA: Ak máte pochybnos  , či môžete prístroj používať, kontaktujte vášho 
predajcu, vašu kozme  čku, alebo odborného lekára.

Nabíjanie
1. Najskôr zasuňte kábel do nabíjacieho podstavca.
2. Následne pripojte USB kábel k nabíjaciemu zariadeniu (adaptér, PC).
3. Umiestnite prístroj na podstavec. 
4. Pred prvým použi  m nechajte prístroj nabíjať 3 až 4 hodiny. 
5. Keď je prístroj plne nabitý, rozsvie   sa modrá kontrolka.
6. Keď je prístroj vybitý, rozsvie   sa červená kontrolka.  
7. Keď sa prístroj nabíja, bliká červená kontrolka.



Popis prístroja

Tlačidlo na zapnu  e a vypnu  e 
a prepínanie režimov. 

Nabíjací podstavec

Kryt prístroja
Ikona ULTRA
Ikona CLEAN 

Ikona NUTRITION
Kontrolka nabi  a

Sonická tvárová špachtľa

Funkcie kozme  ckého prístroja
ULTRAZVUKOVÁ TECHNOLÓGIA: Prístroj generuje ultrazvukové vlny s frekvenciou 
24 000 pulzov za sekundu, ktoré pri kontakte s pokožkou prenikajú hlboko do pórov 
a dôkladne pokožku vyčis  a. Čis  a póry, odstraňujú odumreté kožné bunky a pôsobia 
pritom úplne bezbolestne. 

MIKROPRÚDOVÁ TECHNOLÓGIA S ULTRAZVUKOM: Kombinácia mikroprúdu 
a ultrazvuku s  muluje tvorbu kolagénu, ak  vuje hydratačné mechanizmy, urýchľuje 
regeneráciu kožných buniek a zlepšuje elas  citu a hydratáciu. 

ŠPIČKOVÁ IÓNOVÁ TECHNOLÓGIA: Kladné ióny pomáhajú odstraňovať nečistoty 
a dôkladne čis  a pleť až do hĺbky. Výrazne ak  vujú bunkový metabolizmus, zjemňujú 
zatvrdnutý kera  n, vďaka čomu sa obnovuje pružnosť a pevnosť pokožky. Záporné ióny sa 
starajú o intenzívnu hĺbkovú penetráciu účinných látok, najmä kyseliny hyalurónovej, ktorej 
preniknu  e do hlbších vrs  ev je kľúčové pre získanie pevnej a pružnej pokožky.

FOTÓNOVÁ TECHNOLÓGIA: Prístroj generuje modré svetlo, ktoré likviduje baktérie, 
redukuje zápalové procesy kože a výrazne pomáha v boji pro   akné. 

Použi  e
1. Vyčis  te pleť od povrchových nečistôt a dôkladne odstráňte make-up.
2. Odoberte ochranný kryt z hlavice.
3. Navlhčite pleť.
4. Stlačením tlačidla  Power zapnite prístroj.
5. Ďalším stlačením tlačidla   zvolíte režim, ktorý chcete použiť. Indikátor pri jednotlivých 

ikonách signalizuje, v ktorom režime sa prístroj nachádza.
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ultra
clean

ultra
clean

ultra
clean

ultraultra
clean

ultra
cleanclean

ultra
clean

1.  Jedným stlačením tlačidla  zapnete prístroj. 
Na prístroji sa zobrazia ikony režimov: 
ultra, clen a nutri  on.

2.  Druhým stlačením tlačidla  prepnete prístroj 
do režimu čistenia ple   (kon  nuálne vlny). 
Rozsvie   sa ikona ULTRA.

3.  Tre  m stlačením tlačidla   
prepnete prístroj do režimu li  ingu 
(pulzujúce sonické vlny /vibrácie). 
Ikona ULTRA bude blikať.

4.  Štvrtým stlačením tlačidla  prepnete 
prístroj do režimu hĺbkového čistenia ple   
(kon  nuálne sonické vibrácie). 
Rozsvie   sa ikona CLEAN.

6.  Šiestym stlačením tlačidla  
prepnete prístroj do režimu 
STANDBY.  Každým ďalším stlačením 
tlačidla  opakovane prepínate 
režimy v uvedenom poradí.

5.  Piatym stlačením tlačidla  prepnete prístroj 
do režimu sonoforézy (penetrácia účinných látok,  
kon  nuálne sonické vibrácie plus galvanoterapia). 
Rozsvie   sa ikona NUTRITION.

7. Dlhým stlačením tlačidla  prístroj vypnete.
    Po 2 minútach v režime STANDBY sa prístroj automa  cky vypne.



FUNKCIA ULTRA pre čistenie ple  
Tento program poskytuje šetrné čistenie ple  . 

Postupujte podľa obrázkov, špachtľu držte presne tak, ako je zobrazené na obrázkoch.

FUNKCIA CLEAN pre hĺbkové čistenie ple  
Tento program poskytuje HĹBKOVÉ čistenie ple  .

Postupujte podľa obrázkov, špachtľu držte presne tak, ako je zobrazené na obrázkoch.

Na záver dôkladne opláchnite pleť čistou vodou.

V okolí očí a na brade postupujte podľa obrázkov.

UPOZORNENIE: Tento program nepoužívajte pre citlivú pleť v okolí očí.



Funkcia ULTRA (blikajúca ikonka) - li  ing ple   
Funkcia NUTRITION - ionoforéza
Tieto 2 programy pomáhajú vyhladzovať vrásky.
 · ULTRA – li  ing ple  
 · NUTRITION – sonoforéza, penetrácia účinných látok

POZNÁMKA
 · Pre efek  vnu a účinnú ionoforézu sa musíte dotýkať kovovej platne na zadnej strane 

prístroja. To je jediná možnosť na uzavre  e okruhu, aby ošetrenie fungovalo.
 · V žiadnom prípade nepoužívajte prístroj v blízkom okolí očí, na očné viečka, na hrdlo a 

na oblasť š  tnej žľazy. 
 · Pokiaľ sa počas používania prístroja alebo po jeho použi   objaví začervenanie pokožky, 

prestaňte prístroj používať a na pokožku aplikujte studené obklady.

Ako často prístroj používať
Používajte prístroj 1 až 2x týždenne,  po 5 minút každý mód. Pred použi  m prístroja môžete 
pleť napariť, aby sa otvorili póry. Vaša pokožka bude jasnejšia, pevnejšia a hladšia. Vrásky sa 
budú postupne redukovať a strácať.

Naneste Hyaluron gél alebo sérum na navlhčenú pleť, ak  vujte  zvolený program 
a ošetrujte pleť presne podľa šípok na obrázku. 
Ošetrenie by malo trvať 3 až 5 minút, maximálne 5x týždenne.



Odporúčané prípravky
Čis  ace prípravky:
 · Wellmaxx Skineff ect - čis  aca pena, alebo tonikum.
 · Wellmaxx Hyaluron5 Facewash - čis  ace tonikum, alebo čis  aci gél.

Hyalurónové preparáty:
 · Devee Hyaluron gél Superkoncentrát (obsahuje 3 druhy kyseliny hyalurónovej)
 · Devee Hyaluron sérum (obsahuje 4 druhy kyseliny hyalurónovej)
 · Wellmaxx Hyaluron5 Collagen Booster
 · Wellmaxx Skineff ect super hyaluron - ampulky

BeautyBiowave ultrazvukový vodivý gél (špeciálny vodivý gél pre žehličky) 

Parametre a technické údaje:
Batéria:  Lí  um
Rozmery:  175 mm × 52 mm × 20 mm (Š x V x H)
Hmotnosť: 205 g
Menovité napä  e:  100 - 240 V AC, 50/60 Hz (sieťový adaptér)
Menovité napä  e:  5 V DC (zariadenie) 
Menovitý prúd:  1 000 mA 
Menovitý výkon:  2,2 W
Ultrazvuk (frekvencia):  24 kHz
Fotóny (vlnová dĺžka):  465 nm ±3 nm 
Vodeodolnosť: IPX5 (prístroj), napájací stojan nie je vodeodolný
Dĺžka nabíjania:  3 až 4 hodiny   

Tento kozme  cký prístroj je elektrické zariadenie.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické a dizajnové úpravy.



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.

Čistenie
Po použi   prístroja utrite prístroj navlhčenou handričkou. Následne prístroj dôkladne osušte 
suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte alkohol, ani čis  ace prostriedky. Neponárajte 
prístroj do vody, alebo ho neumiestňujte pod prúd vody.

Skladovanie
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.





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


