VFACE
Инструмент за разкрасяване

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Само за 5 минути на ден можете да подобрите грижата за кожата си до изцяло ново ниво. С
нашия стик за масаж на лицето най-накрая ще постигнете пълния потенциал на ежедневната
грижа за лицето и ще се сдобиете със сияйна и блестяща кожа!
ОПАКОВКАТА ВКЛЮЧВА:
1 х инструмент за
разкрасяване

1 × ръководство
1 х калъф

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: метал
Цвят: златен
Номинално напрежение: DC 1.5V
Честота: 6000 завъртания в минута

Мощност: 1 x AA батерия (не е включена)
Водоустойчив дизайн
Използвайте върху челото, бузите, врата,
деколтето, рамената, ръцете и краката.

1.
Т-образна глава
2.
Дръжка/Отделение за батерии
3.
Въртящ се бутон за
включване/изключване

НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ/СМЕНЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

1.

2.

Завъртете в посока, обратно на часовниковата стрелка, за да свалите капака на
бутона за включване/изключване.

Поставете батерията (1xAA), затворете капака на бутона за включване/изключване и
завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го затегнете.

РАБОТА С БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

ВКЛЮЧВАНЕ: завъртете капака на бутона в посока,
обратна на часовниковата стрелка, за да включите
устройството.
ИЗКЛЮЧВАНЕ: завъртете капака на бутона по
посока на часовниковата стрелка, за да изключите
устройството.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Почистете лицето и врата си.
2. Нанесете лифтинг серум или крем за лице.
3. Включете устройството.
4. Натиснете и плъзгайте Т-образния връх на VFACE с
движение нагоре, насочвайки го от вътрешната към
външната част на лицето.
5. Задръжте инструмента за 5 секунди във всеки участък.
Честота на манипулациите: Всеки ден (след сутрешно и
вечерно почистване).
Продължителност на манипулациите: 5-10 минути
Почистете и върнете стика за масажиране лицето VFACE
обратно в оригиналния калъф.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
•

След всяка употреба не забравяйте да използвате мека, суха кърпа, за да попиете
влагата и да почистите инструмента. Върнете го в оригиналния му калъф.

•

Извадете батерията, ако инструментът не се използва дълго време.

•

Съхранявайте продукта при стайна температура и в суха среда.

________________________________________________________________________________
Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския Съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани
отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да
се погрижи за екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на
приложимите директиви на Европейската Комисия.

