
URZĄDZENIE DO PEEELINGU KAWITACYJNEGO,
SONOFOREZY I LIFTINGU TWARZY

MODEL: AG207D

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe
Urządzenie do przeprowadzania zabiegu peelingu kawitacyjnego, liftingu oraz sonoforezy! 
Peeling kawitacyjny to zabieg kosmetyczny wykonywany za pomocą ultradźwięków i wody.

Stosowany jest głównie do bezdotykowego i bezbolesnego oczyszczania twarzy z porów i innych 
zanieczyszczeń, które usuwane są za pomocą generowanych przez urządzenie fal 
ultradźwiękowych.

Fale ultradźwiękowe w obecności wody rozprowadzanej na powierzchni skóry twarzy tworzą 
mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem.

Pod wpływem drgań fal ultradźwiękowych, pęcherzyki te pękają powodując jednocześnie 
rozbijanie martwych komórek warstwy rogowej skóry.

Wystarczy przesunąć szpatułką urządzenia po wilgotnej powierzchni skóry twarzy, aby ultradźwięki
oczyściły skórę!

Urządzenie jest całkowicie bezpieczne dla alergików! Do zabiegów nie są wymagane żadne środki 
chemiczne poza czystą wodą!

SONOFOREZA - Ultradźwięki wykorzystywane są do wprowadzania kosmetyków w głąb 
skóry w celu ich skuteczniejszego działania!
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Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Urządzenie jest bardzo proste i wygodne w użyciu. 
• Nowoczesny i atrakcyjny design. 
• Łatwe sterowanie za pomocą podświetlanych przycisków na froncie urządzenia. 
• 3 tryby pracy: usuwanie naskórka (cleansing), nawilżanie i ujędrnianie skóry 

(moisturizing), usuwanie zmarszczek (lifting). 
• Możliwość ustawienia czasu zabiegu (w minutach), mocy oraz trybu pracy. 
• Automatyczne wyłączanie zasilania po 15 minutach bezczynności. 
• Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg w 

domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu! 

Korzyści zabiegów: 

• Głęboko pobudza naskórek i poprawia wchłanianie wszystkich preparatów kosmetycznych. 
• Można nim skutecznie usunąć plamy, zmarszczki, pryszcze, warstwę zrogowaciałą 

naskórka i pozostałości w porach tak, że skóra wygląda na odświeżoną, oczyszczoną i 
elastyczną. 

• Uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych. 
• Nadaje skórze natychmiastowy blask. 
• Stymuluje krążenie krwi. 
• Poprawia wymianę jonową, wzmaga produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu 

hialuronowego. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Moc znamionowa: 3W 
• Zasilanie: bateryjne 
• Wygodne ładowanie (dedykowany kabel USB) 
• 3 różne tryby pracy 
• Częstotliwość fal ultradźwiękowych: 2,2 miliona na 1 sekundę 
• Wbudowany akumulator 
• Wymiary: 15,5 cm x 4,5 cm 
• Kolor: czarny 
• Waga urządzenia: ok. 600 g

2. Tryby pracy (CLEANING, MOISTURIZING, REPAIR)

CLEANING - peeling kawitacyjny:

Zabieg ten powoduje skuteczne złuszczenie martwego naskórka i odsłonięcie młodszej warstwy 
skóry, wolnej od martwych komórek, nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych, a także 
pozostałości kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego wchłonięcia 
preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest widocznie wygładzona i delikatna w dotyku 
skóra, z otwartymi porami i mieszkami włosowymi, skóra zostaje również zdezynfekowana.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane
podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno wcisnąć przycisk
POWER, aż do przejścia urządzenia do żądanego trybu (w tym
wypadku CLEANING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane
poprzez zapalenie się diody pod napisem.
3. Nanieść na skórę płyn (sól fizjologiczna lub niegazowana woda
mineralna).
4. Urządzenie zaczyna działać automatycznie po wybraniu danej
funkcji.

Dotknąć głowicą skóry i przesuwać ja do przodu (zgodnie z przebiegiem mięśni). Szpatułkę 
trzymać pod kątem 45 stopni. W czasie zabiegu systematycznie zwilżać skórę.
W trakcie zabiegu skóra może ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po kilku minutach.
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MOISTURIZING - sonoforeza – wtłaczanie:
Funkcja ta umożliwia wtłaczanie kosmetyków w głąb skóry przez co
znacznie zwiększa ich działanie. Stosować kosmetyki aktywne,
nawilżające, tonizujące w postaci np. płynu lub żelu. 

Nie stosować kosmetyków w postaci kremów oraz kosmetyków
tłustych!!!

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane podświetleniem przycisku POWER),
należy kolejno wcisnąć przycisk POWER, aż do przejścia urządzenia do żądanego trybu (w tym 
wypadku MOISTURIZING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez zapalenie się diody
pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Wtłaczanie preparatów szpatułą na ułożoną na płasko (efekt pulsacyjny). Dotknąć głowicą skóry i 
przesuwać ją do tyłu w pozycji na płasko (efekt pulsacyjny), co spowoduje wtłaczanie preparatów 
kosmetycznych bezpośrednio w głąb skóry. 

LIFTING – oczyszczanie:
Zabieg ten umożliwia oczyszczenie i naprawę skóry i naskórka w
przedstawiony poniżej sposób.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem POWER.
2. Po uruchomieniu urządzenia (co zostanie zasygnalizowane
podświetleniem przycisku POWER), należy kolejno wcisnąć przycisk
POWER, aż do przejścia urządzenia do żądanego trybu (w tym
wypadku LIFTING). Wybranie danej funkcji zostanie wskazane poprzez
zapalenie się diody pod napisem.
3. Urządzenie zacznie działać automatycznie po wybraniu danej funkcji.

Zwilżyć skórę solą fizjologiczną lub płynem tonizującym co najmniej na 90 sekund przed 
zabiegiem. Metalowa część szpatuły musi być prowadzona po wilgotnej skórze pod kątem 45°. 
Skóra musi być w trakcie zabiegu zwilżana (nie stosować na suchą skórę!). Ruch łopatki od środka
do zewnątrz powinien odbywać się zgodnie z ułożeniem mięśni, powoli i ruchem płynnym, nie 
zatrzymując się w jednym miejscu.

UWAGA: NIE STOSOWAĆ NA OCZY ORAZ BEZPOŚREDNIO W ICH OKOLICY!

3. Sposób ładowania:

1. Podłącz urządzenie dołączonym kablem USB do dowolnego portu USB komputera, pamiętając 
o tym aby komputer był aktualnie włączony i dostarczał napięcie 5V do portu!
2. Podłącz kabel USB do dowolnego adaptera / zasilacza 5V, np. do ładowarki telefonu 
komórkowego. Następnie podłącz zasilacz do kontaktu (sieci elektrycznej 220-240V)

4. Funkcje (podsumowanie):

Urządzenie znacznie ułatwia utrzymanie skóry twarzy w doskonałej kondycji! Wykorzystuje ono do 
tego technologię kawitacji – zjawiska fizycznego które polega na gwałtownej przemianie 
cząsteczek z fazy ciekłej w fazę gazową, w wyniku zmniejszenia ciśnienia atmosferycznego. 
Pozwala to na dokonywanie skutecznych zabiegów pielęgnujących, regenerujących i 
oszczyszczających twarz, nie powodując jednocześnie uszkodzeń zdrowych warstw skóry. Nasze 
urządzenie wyposażone jest w funkcję peelingu, sonoforezy oraz liftingu (ocyszczania), które 
zostały opisane w powyższych częściach instrukcji obsługi! Obsługa urządzenia jest niezwykle 
prosta i wygodna dzięki możliwości wyboru funkcji jednym przyciskiem! Radzimy jednak zapoznać 
się z niniejszą instrukcją obsługi przez osoby niewprawione w użytkowaniu podobnych urządzeń, 
aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom skóry i zapewnić prawidłowy przebieg zabiegu!
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5. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i 
prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ 
ZGODNIE Z JEGO INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ, ŻE POSTĘPOWANIE NIEZGODNIE Z 
ZALECENIA NARUSZA TWOJE PRAWO DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

• Aparat jest zasilany napięciem z wbudowanego akumulatora i ładowany niskim 
napięciem 5V z portu USB bądź dedykowanego zasilacza. Wszelkie uszkodzenia 
obudowy oraz samodzielnie modyfikacje urządzenia zagrażają bezpieczeństwu 
użytkownika oraz mogą powodować poważne uszkodzenie sprzętu czy też 
powstanie pożaru!

• Używaj ładowarki / zasilacza o napięciu 5V i wydajności prądowej minimum 300mA.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
• Jeżeli nie używasz urządzenia, wyłącz je i pozostaw w miejscu niedostępnym dla 

dzieci i osób niepowołanych.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie używaj urządzenia dłużej niż 45 minut w jednej sesji!
• W przypadku gdy urządzenie jest dłuższy czas nieużywane, istnieje ryzyko 

rozładowania się akumulatora. Należy ponownie naładować akumulator zwracając 
uwagę na używany zasilacz i jego napięcie (5V)!

Używanie ultradźwięków jest absolutnie nie zalecane w następujących przypadkach:
Wysokie ciśenienie, zapalenie żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca,
żylaki, ostre stany infekcyjne i zapalne, cukrzyca, choroby psychiczne, nowotwory, czynna
grużlica płuc, stymulator serca, obecność w tkankach metalowych ciał (implanty), ciąża.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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