
VFACE
Energia piękna

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Wystarczy 5 minut każdego wieczora, by zadbać o skórę, jak nigdy dotąd. Dzięki naszemu 
masażerowi do twarzy rutyna pielęgnacyjna wreszcie będzie dawać najlepsze możliwe efekty, a 

skóra niemal natychmiast stanie się promienna i zdrowa!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1 × urządzenie VFACE 
Energy Beauty

1 × instrukcja
1 × saszetka

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: metal
Kolor: złoty
Napięcie znamionowe: DC 1,5 V
Częstotliwość: 6000 obrotów na minutę
Zasilanie: 1 × bateria AA (brak w zestawie)

Wodoodporna konstrukcja
Do stosowania w obszarze czoła, policzków, 
na szyi, w okolicach obojczyków, na 
ramionach, dłoniach i nogach.



1. Głowica w kształcie litery T
2. Uchwyt/komora baterii
3. Obrotowy przełącznik wł./ wył.

SPOSÓB WKŁADANIA / WYMIANY BATERII

1. Obrócić w lewo, aby zdjąć pokrywę przełącznika.

2. Włożyć baterię (1 x AA), zamknąć pokrywę przełącznika i obrócić w prawo, aby dokręcić 
ją z powrotem na swoje miejsce.



DZIAŁANIE PRZEŁĄCZNIKA

WŁĄCZANIE: obrócić pokrywę włącznika w lewo, aby 
włączyć urządzenie.  

WYŁĄCZANIE: obrócić pokrywę włącznika w prawo, aby 
włączyć urządzenie. 

INSTRUKCJE:

1. Oczyścić twarz i szyję.
2. Użyć serum liftingującego lub kremu nawilżającego.
3. Włączyć urządzenie. 
4. Mocno przesunąć końcówką urządzenia VFACE w górę, 
prowadząc ją od wewnętrznej do zewnętrznej części twarzy. 
5. Przytrzymać urządzenie w każdej w każdej części twarzy 
przez około 5 sekund.

Częstotliwość zabiegów: Codziennie (po porannym i 
wieczornym oczyszczaniu skóry).
Czas zabiegu: 5–10 minut

Wyczyścić urządzenie VFACE Energy Beauty i włożyć je z 
powrotem do oryginalnego opakowania. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

• Po każdym użyciu wytrzeć całą wilgoć i oczyścić poprzeczkę urządzenia za pomocą suchej, 
miękkiej szmatki. Umieścić urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

• Jeśli Energy Beauty Bar nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego 
baterię.

• Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej i suchym otoczeniu. 



________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 

środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


