
VFACE
Energetický kosmetický nástroj

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Za pouhých 5 minut za noc můžete svou péči o pleť posunout na zcela novou úroveň. S naší 
masážní tyčinkou na obličej konečně dosáhnete maximálních možností své péče o pleť a rychle 

získáte zářivou pleť!

OBSAH BALENÍ:

1 x energetický 
kosmetický nástroj

1 × uživatelská příručka
1 x taška

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Materiál: kov
Barva: zlatá
Jmenovité napětí: DC 1,5 V
Frekvence: 6000 otáček za minutu

Napájení: 1 x AA baterie (není součástí 
balení)
Vodotěsný design
Používejte na čelo, tvář, krk, klíční kosti, 
ramena, paže, ruce a nohy.



1. Hlava ve tvaru písmene T
2. Rukojeť / přihrádka na baterie
3. Otočný spínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF)

ZPŮSOB INSTALACE/VÝMĚNY BATERIE

1. Otočením proti směru hodinových ručiček sejměte kryt spínače.

2. Vložte baterii (1 x AA), zavřete kryt spínače a otočením ve směru hodinových ručiček jej 
utáhněte zpět na své místo.



OBSLUHA SPÍNAČE

ZAPNUTÍ: zapněte zařízení otočením krytu spínače 
proti směru hodinových ručiček.  

VYPNUTÍ: vypněte zařízení otočením krytu spínače ve 
směru hodinových ručiček. 

POKYNY:

1. Očistěte si obličej a krk.
2. Naneste liftingové sérum nebo zvlhčovač.
3. Zapněte tyčinku. 
4. Pevně přejíždějte špičkou tyčinky VFACE směrem nahoru a 
veďte ji z vnitřní do vnější oblasti obličeje. 
5. Držte nástroj v každé sekci po dobu 5 sekund.

Frekvence ošetření: Každý den (po ranním a večerním čištění).
Doba ošetření: 5-10 minut

Po použití tyčinku VFACE očistěte a vraťte zpět do původního 
pouzdra. 

PÉČE A ÚDRŽBA 

• Po každém použití nezapomeňte kosmetickou tyčinku otřít měkkým suchým hadříkem do 
sucha a očistit. Vraťte ji do původního obalu.

• Pokud kosmetickou tyčinku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

• Produkt skladujte při pokojové teplotě a v suchém prostředí. 



_______________________________________________________________________________

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím 
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo 
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se 
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti 

vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt 
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


