
MASAŻER SZCZOTECZKA DO TWARZY
MODEL: AG525

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

Elektryczna szczoteczka do masażu twarzy i ciała. Marzysz o zdrowo wyglądającej, 
aksamitnej skórze? Ten produkt jest dokładnie dla Ciebie. Wyposażona w aż pięć 
wymiennych końcówek o różnych zastosowaniach. Urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu, a 
zmiana końcówek szybka i bezproblemowa. Doskonale sprawdzi się przy codziennej 
pielęgnacji skóry.

Cechy produktu:

• Szczoteczka do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, wyposażona w 5 wymiennych końcówek o 
różnym przeznaczeniu 

• Rolka masująca - poprawia cyrkulację krwi, tym samym spowalniając proces starzenia 
• 2 polerki - usuwa nagniotki i poleruje szorstką skórę 
• Pumeks - biały skutecznie usuwa twardy naskórek na piętach 
• Szczoteczka - dokładnie oczyszcza, rewitalizuje i wygładza skórę 
• Urządzenie bardzo wygodne w użyciu, o nowoczesnym designie 
• Łatwa i wygodna wymiana końcówek. 
• Znakomicie oszczędza Twój czas i pieniądze - od dzisiaj możesz wykonać zabieg 

pielęgnacyjny w domowym zaciszu. Efekty będą widoczne już po pierwszym użyciu. 

Korzyści:

• 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 i kwasu hialuronowego. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: 2x bateria AA 1,5V 
• 2 tryby działania: wolny i szybki 
• 5 wymiennych końcówek
• Wymiary: 13 cm x 4,7 cm x 6,9 cm 

2.  Użytkowanie

a) Rozpakuj urządzenie z opakowania

b) Otwórz tylną klapkę i umieść pod nią 2x baterie AA, pamiętając o odpowiedniej 
polaryzacji (+ -)

c) Włóż odpowiednią końcówkę na głowicę z frontu urządzenia, aż do lekkiego kliknięcia

d) Przesuń suwak włącznika w pozycję LOW, aby uruchomić je w trybie wolnym

e) Przesuń suwak włącznika w pozycję HIGH, aby uruchomić je w trybie szybkim.

f) Przesuń suwak w pozycję OFF, aby wyłączyć urządzenie.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Czyść urządzenie (od zewnątrz) za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 

uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało 

zaprojektowane.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 

nieprawidłową obsługą i niewłaściwy użytkowaniem urządzenia.
• W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie przed kontaktem z wodą lub innymi

płynami.
• Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
• Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, 

zawsze odłącz je od źródła zasilania.
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