
Prístroj s RF, EMS a fotónmi pre krásnu pleť (5 funkcií - biely)

Mikroprúdová žehlička 
na pleť BP9905 

NÁVOD NA POUŽITIE





NÁVOD NA POUŽITIE

• Dodáva výživné látky
• Spevňuje pleť
• Li  ing ple  

• Bojuje pro   vráskam
• Odstraňuje akné, pigmenty a poškodenia ple  
• Vhodný prístroj pre okolie očí, tváre, krku a tela

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.

Technická Špecifi kácia
Meno:  RF, EMS prístroj na ošetrenie ple  
Model:  9902
Vstup:  DC 5 V (500 mA)
Batéria:  850 mAh
Výkon:  Max. 10 W
Nabíjanie:  3 hodiny
Výdrž:  40 dní
Čas jednej aplikácie:  10 minút
Váha:  220 g

Prístroj je elektrické zariadenie.
Výrobca si vyhradzuje právo na technické a op  cké úpravy.

BALENIE OBSAHUJE:
Stojan na nabíjanie, USB kábel, kozme  cký prístroj

Bezpečnostné upozornenia
1. Pred prvým použi  m si preštudujte návod na použi  e.
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.
5. Neuskladňujte prístroj na horúcich a vlhkých miestach napr. na priamom slnku, pri ohni, 

v kúpelni atď. Aby ste zabránili elektrickému šoku, uskladňujte prístroj na bezpečných 
miestach.

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



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

8. Uskladňujte prístroj mimo dosahu de  .
9. Kontraindikácie prístroja: tehotenstvo, vysoký krvný tlak, srdcové ochorenia
10. Kontraidikácie na svetlo: citlivosť na svetlo, intolerancia na svetlo

VAROVANIE
 · V prípade nezvyčajných horúcich dní prosím nepoužívajte prístroj na zamedzenie 

poruchy, alebo poškodenia.
 · Nepohadzujte prístrojom a snažte sa zabrániť pádom.
 · Používajte kozme  cké sérum, alebo gél počas každej aplikácie.
 · Nepoužívajte, ak prístroj, alebo konektor je poškodený.
 · Kontraindikácie: ochorenia srdca, teplota, horúčka, rakovina, otvorené rany, akútne 

choroby, hypotenzia, hypertenzia, strojček na srdci, umelé srdce, umelé pľúca, počas 
ak  vnej fázy choroby, počas zdravotného ošetrenia, ochorenia kože, popáleniny, 
spálenie slnkom, prílišná precitlivenosť, apa  a

Čas   prístroja
1. Stojan na nabíjanie
2. Dierka na nabíjanie cez stojan na vloženie káblika
3. USB kábel
4. Vodivá kovová hlavica
5. LED panel
6. LCD obrazovka
7. Tlačidlo na zapnu  e/vypnu  e
8. Tlačidlá na výber LED
9. Kontrolka nabíjania

Úvod
Časom pokožka stráca svoju elac  citu a pevnosť a má tendenciu tvoriť vrásky. Pokožka je 
denno-denne vystavovaná slnku, externým faktorom a každodennému stresu. Takisto za 
stav našej ple   je zodpovedná aj gene  ka.

Použi  e kozme  ckých prípravkov pomáha udržiavaniu zdravej ple  , avšak len povrchovo. 
Prístroje na pleť dokážu priniesť lepšiu vstrebateľnosť prípravkov, ale zároveň aj s  mulujú 
tvorbu kolagénu a kyseliny hyalurónovej.

Rada: Použi  e kvalitných pleťových sér a gélov je nutnosťou na zabezpečenie správnej 
hydratácie ple  . Následne aplikujte pleťový ochranný krém.



PRÍSTROJ PRINÁŠA:
• Zjemnenie hlbších vrások
• Vyhladenie jemných vrások
• Zlepšuje stav ple  
• Zamedzenie resp. spomalenie starnu  a ple  
• Pomáha pri akné
• Pomáha pri začervenaní ple  
• Pomáha pri problémoch s pigmentáciou

Pred ošetrením ple   žehličkou na pleť:
Pred ošetrením žehličkou je potrebné mať pleť dôkladne odlíčenú.
1. KROK  Pokiaľ máte make-up, odstráňte make-up odličovačom alebo čis  acim mliekom. 
V prvom kroku nepoužívate žehličku na pleť. 
2. KROK  Vyčis  te si pleť tonikom alebo micelárnou pleťovou vodou, aby ste pleť zbavili 
aj tých posledných nečistôt, ktoré sa na ple   ešte môžu nachádzať. V druhom kroku 
nepoužívate žehličku na pleť. 

Po takto dôkladne odlíčenej ple   môžete začať s ošetrením vašou obľúbenou žehličkou 
na pleť.

Popis
EMS ELEKTRICKÁ STIMULÁCIA SVALOV   EMS ak  vuje bunky na pokožke a v pokožke, 
s  muluje tvorbu kolagénu a zlepšuje elas  citu ple  , zjemňuje vrásky a zanecháva pokožku 
hebkú a zdravú.

MEZOPORÁCIA  Pôvod mezoporácie pochádza z kombinácie mezoterapie 
a elektroporácie. Mezoterapia je systém, v ktorom mikroihličky jemne s  mulujú pokožku, 
aby sa dodali výživné látky čo najefek  vnejšie do hlbších vrs  ev kože.

Elektroporácia je neivazívne elektrické ošetrenie, ktoré umožňuje dodanie výživných látok 
do hlbších vrs  ev kože bez použi  a ihiel.

Mezoporácia pôsobí tak, že narúša povrch kože a spôsobuje narušenie buniek, čím sa 
vytvoria medzipóry, cez ktoré dochádza k transportu výživných látok do hlbších vr  ev 
kože. Zároveň narušením povrchu kože telo začína produkovať nový kolagén na tvorbu 
nových zdravých kožných buniek.

ELEKTROPORÁCIA  Elektroporácia je prostriedok, ktorý umožňuje hlbšie vstrebanie 
kolagénu a kyseliny hyalurónovej do kože bez použi  a ihiel. 



RÁDIOFREKVENCIA RF  RF využíva prirodzenú odolnosť tkaniva v rôznych vrstvách 
pokožky, aby transfromovala RF energiu na tepelnú energiu. RF je vhodná pre všetky typy 
ple   a umožňuje hlbší prienik do pokožky, čo zvyšuje produkciu kolagénu.

LED  je obľúbená technológia, ktorá pomôcou svetelných diód s  muluje produkciu 
kolagénu a pomáha odstraňovať kozme  cké problémy ako akné.
LED energia sa dostáva do hlbších vrs  ev kože, čo pomáha minimalizovať jemné vrásky, 
pomáha odstraňovať poškodenia spôsobené slnkom, začervenanie, strie atď.

Operačné inštrukcie
1. Nabíjanie: Nabíjajte prístroj 3 hodiny pre prvým použi  m. Na nabíjanie vložte USB 

kábel do otvoru na zadnej strane stojana a druhú časť do nabíjačky na USB.
2. Vyčis  te si pleť a naneste si na pleť vaše obľúbené sérum alebo gél, ktorý je vodivý (t.z. 

obsahuje vodu a žiadne mastné látky) napr. Devee Hyaluron gél superkoncentrát.
3. Zapnite prístroj, zasvie   červený LED indikátor a prístroj je na intenzite 1.
4. Nastavte úroveň intenzity podľa typu ple   a vašej osobnej skúsenos  . Pri prvej aplikácií 

vyskúšajte najnižšiu intenzitu a potom zvyšujte.
5. Nastavte intenzitu stláčaním Power tlačidla (tlačidlo na zapnu  e a vypnu  e prístroja):

 · Stlačením 1x: intenzita 1
 · Stlačením 2x: intenzita 2
 · Stlačením 3x: intenzita 3
 · Stlačením 4x: intenzita 4
 · Stlačením 5x: intenzita 5
 · Stlačením 6x: prístroj sa vypne

6. Pohybujte prístrojom pomaly od spodnej čas   po hornú časť, od nosa smerom k uchu 
z oboch strán. Hlavica prístroja sa musí po pokožke kĺzať. Pokožka môže pocitovať 
mierne teplo počas použi  a, čo je normálne. Prístroj sa automa  cky vypne po 10 
minútach nečinnos  .

Odporúčame použi  e prístroja 3x do týždna, jedna aplikácia by mala trvať 10 minút. 
Odporúča sa používať prístroj spolu s vašim obľúbeným pleťovým sérom alebo gélom, aby 
pokožka mala dodatočnú vlhkosť počas aplikácie. Gél alebo sérum po nanesení na pleť sa 
rýchlo vstrebávajú do suchej ple   a pomalšie do vlhšej ple  , preto môžete pleť navlhčiť 
vodou. Gél v kombinácii s vodou vytvorí šmyklavý povrch na pokožke a ošetrenie ple   
bude jednoduchšie a efek  vnejšie.  Po aplikácií použi  e pleťový krém.

Najlepšie skúsenos   máme s Devee Hyaluron gélom, alebo Devee Hyaluron sérom.



LED svetlo
MÓD 1: ČERVENÉ LED SVETLO
 · Toto svetlo preniká najhlbšie. 
 · Toto svetlo je vhodné pri odstraňovaní vrások, je vhodné pri regenerácií kolagénu 

a zlepšuje elas  citu ple  .
 · Stlačte tlačidlo LED 1x na zapnu  e červeného svetla.

MÓD 2: ZELENÉ LED SVETLO
 · Toto svetlo je ideálne na ošetrovanie tmavých škvŕn, farebných nerovnos   ple   

a nadmernej pigmentácie.
 · Stlačte tlačidlo LED 2x na zapnu  e zeleného svetla.

MÓD 3: MODRÉ LED SVETLO
 · Toto svetlo je ideálne pre mastnú pleť a pleť náchylnú na akné.
 · Stlačte tlačidlo LED 3x na zapnu  e modrého svetla.

MÓD 4: ŽLTÉ LED SVETLO
 · Toto svetlo je ideálne na rozjasnenie ple  . Je ideálne pre pokožku s tmavými škvrnami.
 · Stlačte tlačidlo LED 4x na zapnu  e žltého svetla.

MÓD 5: RUŽOVÉ LED SVETLO
 · Toto svetlo je ideálne na rozjasnenie a oživenie ple  .
 · Stlačte tlačidlo LED 5x na zapnu  e ružového svetla.

MÓD 6: RUŽOVÉ LED SVETLOV PULZNOM REŽIME
 · Toto svetlo je ideálne na vnášanie kozme  ckých prípravkov do pokožky.
 · Stlačte tlačidlo LED 6x na zapnu  e blikajúceho ružového svetla.

DÔLEŽITÉ: Správne umiestnite prístroj tak, aby sa celou plochou dotýkal pokožky.



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.: +421 907 173 910

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


