
VFACE
Ράβδος ευεξίας και ομορφιάς

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.

Σε μόλις 5 λεπτά τη νύχτα μπορείτε να ανεβάσετε την περιποίηση της επιδερμίδας σας σε ένα 
εντελώς νέο επίπεδο. Με το μασάζ προσώπου ομορφιάς, θα επιτύχετε επιτέλους το πλήρες 
δυναμικό της ρουτίνας περιποίησης της επιδερμίδας σας και θα επιτύχετε λαμπερό δέρμα 

γρήγορα!

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x ράβδο ευεξίας και 
ομορφιάς

1 x εγχειρίδιο
1 x τσάντα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Υλικό: μέταλλο
Χρώμα: χρυσό
Ονομαστική τάση: DC 1,5V
Συχνότητα: 6000 περιστροφές ανά λεπτό
Ισχύς: 1 x μπαταρία AA (δεν 
περιλαμβάνεται)

Αδιάβροχος σχεδιασμός
Χρησιμοποιήστε το στο μέτωπο, τα 
μάγουλα, τον λαιμό, την κλείδα, τους 
ώμους, τα χέρια, και τα πόδια.



1. Κεφαλή σχήματος Τ
2. Λαβή / θήκη μπαταρίας
3. Περιστροφικός διακόπτης ON/OFF

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Γυρίστε αριστερόστροφα για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του διακόπτη.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία (1 x AA), κλείστε το κάλυμμα του διακόπτη και περιστρέψτε 
δεξιόστροφα για να τον σφίξετε ξανά στη θέση του.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Στρέψτε το κάλυμμα του διακόπτη 
αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Στρέψτε το κάλυμμα του διακόπτη 
δεξιόστροφα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

1. Καθαρίστε το πρόσωπο και το λαιμό σας.
2. Εφαρμόστε ανυψωτικό ορό ή ενυδατική κρέμα.
3. Ενεργοποιήστε τη ράβδο. 
4. Σύρετε σταθερά το άκρο σχήματος Τ της ράβδου VFACE 
προς τα πάνω, οδηγώντας το από τις εσωτερικές προς τις 
εξωτερικές περιοχές του προσώπου. 
5. Κρατήστε τη ράβδο σε κάθε σημείο για 5 δευτερόλεπτα.

Συχνότητα θεραπείας: Καθημερινά (μετά από καθαρισμό το 
πρωί και το βράδυ).
Χρόνος θεραπείας: 5-10 λεπτά

Καθαρίστε και τοποθετήστε τη ράβδο ευεξίας και ομορφιάς 
VFACE στην αρχική της θήκη. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

• Μετά από κάθε χρήση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να 
σκουπίσετε όλη την υγρασία και να καθαρίσετε τη ράβδο ομορφιάς. Τοποθετήστε τη 
στην αρχική της θήκη.

• Αφαιρέστε την μπαταρία εάν η ράβδος ευεξίας και ομορφιάς δεν χρησιμοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Διατηρήστε το προϊόν αποθηκευμένο σε θερμοκρασία δωματίου και ξηρό περιβάλλον. 



________________________________________________________________________________

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένο προϊόν 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου το αγοράσατε. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το 

προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


