
A. Vloženie batérie 

 

 Palcom pevne zatlačte jednotku zapnutia/vypnutia. 
 Pred použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá. 

 

 

 

B. Príprava pred použitím 

Aby ste zabránili vzniku fialovej škvrny na tvári pred z dôvodu nesprávneho použitia, dodržiavajte 
nasledujúce body: 

 Nenechávajte pôsobiť absorpčný pohárik príliš dlho na jednom mieste. 
 Produkt používajte v súlade s navrhovaným časom: 

o Okolo nosa: do jednej minúty  

o Čelo, čeľusť: do dvoch minút 

 Neťahajte vo vertikálnom smere inak bude náročné absorpčný pohárik odstrániť.  
 Počas pohybu absorpčným pohárikom neťahajte silno. 
 Po vyčistení výrobku vodou by ste ho mali zapnúť a nechať pracovať na 30 sekúnd, aby voda vo vnútri mohla pred opätovným použitím vytiecť. 

 

C. Spôsoby použitia 

 Vyčistite si tvár. (Pozor: Nepoužívajte výrobok, keď máte na tvári čistiace mlieko.) 

 Po nasadení absorpčného pohárika nosa výrobok smerom nahor zapnite. 
 Pohybujte výrobkom okolo nosa podľa smeru šípky:  

o Tvár mierne ohrejte teplou vodou. 

o Výrobkom rovnomerne pohybujte podľa šípky. 
o Okolo nosa ho nemôžete používať dlhšie ako 1 minútu. 

 Po nasadení absorpčného pohárika pre oblasť T výrobok smerom nahor zapnite. 
 Pohybujte výrobkom okolo T oblasti podľa smeru šípky:  

o Tvár mierne ohrejte teplou vodou. 



o Výrobkom rovnomerne pohybujte podľa šípky. 
o Na čele a čeľusti ho môžete používať celkovo počas 2 minút. 

 Vyčistite si tvár, potom naneste make-up, ktorý často používate. 
D. Spôsoby čistenia 

 V umývadle s teplo vodou: 

 Nepoužívajte horúcu vodu (teplejšiu ako 70 °C) a umývací prostriedok atď. 
 Zoberte absorpčný pohárik a zapnite ho, vložte ústie do vody a nechajte ho pracovať 15 

sekúnd. 

 Vyberte ho z vody a udržujte v činnosti po dobu 30 sekúnd, aby voda vytiekla z hlavnej časti 
výrobku. 

 Použite utierky alebo bavlnenú handru na utretie hlavnej časti tela, ako aj absorpčného pohárika dosucha, najmä vnútra absorpčného pohárika. 
 

 

Vzdanie sa zodpovednosti: Nezotrvávajte príliš dlho na rovnakom mieste, môže dôjsť k 
sčervenaniu a podráždeniu citlivej pokožky. 
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