
VFACE
Instrument de frumusețe energetic

MANUAL DE UTILIZARE
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

În doar 5 minute pe noapte puteți duce îngrijirea pielii la un nivel cu totul nou. Cu ajutorul 
aparatului nostru facial de masaj, veți atinge în sfârșit întregul potențial al rutinei de îngrijire a 

pielii și veți obține o piele radiantă și strălucitoare rapid!

PACHETUL INCLUDE:

1 x instrument de 
frumusețe energetic

1 × manual
1 x sac

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: metal
Culoare: auriu
Tensiune nominală: DC 1,5V
Frecvență: 6000 de rotații pe minut

Putere: Bateria 1 x AA (nu este inclusă)
Design rezistent la apă
Utilizați pe frunte, obraji, gât, claviculă, 
umeri, brațe, mâini și picioare.



1. Cap în formă de T
2. Compartimentul pentru baterii
3. Comutator PORNIRE/OPRIRE

METODA DE INSTALARE / ÎNLOCUIRE A BATERIEI

1. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate capacul comutatorului.

2. Introduceți bateria (1 x AA), închideți capacul comutatorului și rotiți-l în sensul acelor de 
ceasornic pentru a-l strânge la loc.



OPERAREA COMUTATORULUI

PORNIȚI: rotiți capacul comutatorului în sens invers 
acelor de ceasornic pentru a porni dispozitivul.  

OPRIȚI: rotiți capacul comutatorului în sensul acelor de 
ceasornic pentru a porni dispozitivul. 

INDICAȚII:

1. Curățați-vă fața și gâtul.
2. Aplicați un ser de lifting sau o cremă hidratantă.
3. Porniți aparatul. 
4. Glisați ferm vârful T al aparatului a VFACE folosind o mișcare 
ascendentă, ghidând-o din zonele interioare către cele 
exterioare ale feței. 
5. Țineți instrumentul pe fiecare secțiune timp de 5 secunde.

Frecvența tratamentului: În fiecare zi (după curățarea de 
dimineață și cea de seară).
Timp de tratament: 5-10 minute

Curățați și puneți aparatul de frumusețe energetic VFACE înapoi 
în carcasa originală. 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 

• După fiecare utilizare, asigurați-vă că folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge 
toată umezeala și a șterge bara de înfrumusețare. Întoarceți aparatul în husa inițială.

• Scoateți bateria dacă aparatul de frumusețe energetic nu este folosit pentru mult timp.

• Păstrați produsul depozitat la temperatura camerei și în mediu uscat. 



________________________________________________________________________________

Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau 
să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru 

reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


