VFACE
Energie beautytool

HANDLEIDING
Bedankt voor de aankoop van ons product.
In slechts 5 minuten per nacht kunt u uw huidverzorging naar een heel nieuw niveau tillen. Met
ons beautybar gezichtsmassageapparaat bereikt u eindelijk het volledige potentieel van uw
huidverzorgingsroutine en krijgt u snel een stralende, schitterende huid!
PAKKET BESTAAT UIT:
1 x energie beautytool

1 x handleiding

1 x tas

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: metaal
Kleur: goud
Nominale spanning: DC 1,5V
Frequentie: 6000 rotaties per minuut
Vermogen: 1 x AA-batterij (niet inbegrepen)

Waterdicht design
Gebruik op voorhoofd, wang, nek,
sleutelbeen, schouder, arm, handen en
benen.
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T-vormige kop
Handgreep/batterijvak
Draaiknop AAN/UIT

INSTALLATIE/VERVANGINGSMETHODE VAN DE BATTERIJ

1.

2.

Draai tegen de klok in om de schakelaarafdekking te verwijderen.

Plaats de batterij (1 x AA), sluit het deksel van de schakelaar en draai met de klok mee
om het weer op zijn plaats vast te zetten.

WERKING VAN DE SCHAKELAAR

INSCHAKELEN: draai de afdekking van de schakelaar
tegen de klok in om het apparaat in te schakelen.
UITSCHAKELEN: draai de afdekking van de schakelaar
met de klok mee om het apparaat uit te schakelen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Maak uw gezicht en hals schoon.
2. Breng een liftend serum of een vochtinbrengende crème
aan.
3. Zet de bar aan.
4. Beweeg de punt van de T-bar van de VFACE stevig met een
opwaartse beweging en leid deze van de binnen- naar de
buitenste delen van het gezicht.
5. Houd de tool 5 seconden bij elk gedeelte vast.
Frequentie van behandeling: Elke dag (na reiniging 's morgens
en 's avonds).
Behandelingstijd: 5-10 min
Maak de VFACE Energy Beautybar schoon en plaats hem terug
in de originele verpakking.

ZORG & ONDERHOUD
•

Gebruik na elk gebruik een zachte, droge doek om al het vocht af te vegen en veeg de
beautybar schoon. Plaats hem terug in de originele verpakking.

•

Verwijder de batterij als de Energy Beautybar lange tijd niet wordt gebruikt.

•

Bewaar het product op kamertemperatuur en in een droge omgeving.

________________________________________________________________________________
Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te
bevorderen. Om uw gebruikte item te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of
neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen
voor milieuvriendelijke recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke
EG-richtlijnen.

