
VFACE
Energetická kozmetická pomôcka

NÁVOD NA POUŽITIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Už za taký krátky čas ako 5 minút v noci môžete svoju starostlivosť o pleť posunúť na úplne novú 
úroveň. S naším masážnym prístrojom ako zo salónu krásy konečne dosiahnete plný potenciál 

svojej starostlivosti o pleť a rýchlo dosiahnete žiarivú a oslňujúci pleť!

BALENIE OBSAHUJE:

1 x energetická 
kozmetická pomôcka

1 x užívateľská príručka
1 x taška

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Materiál: kov
Farba: zlatá
Menovité napätie: DC 1,5 V
Frekvencia: 6000 otáčok za minútu

Napájanie: 1 AA batéria (nie je súčasťou 
balenia)
Vodotesný dizajn
Používajte na čelo, líca, krk, oblasť kľúčnych
kostí, plecia, ramená, ruky a nohy.



1. Hlavica v tvare T
2. Rukoväť / priehradka na batériu
3. Otočný vypínač

SPÔSOB INŠTALÁCIE / VÝMENY BATÉRIE

1. Otočením proti smeru hodinových ručičiek snímte kryt spínača.

2. Vložte batériu (1 x AA), zatvorte kryt vypínača a otočením v smere hodinových ručičiek 
ho utiahnite späť na svoje miesto.



OBSLUHA VYPÍNAČA

ZAPNUTIE: zapnite prístroj otočením krytu spínača 
proti smeru hodinových ručičiek.  

VYPNUTIE: prístroj vypnite otočením krytu spínača v 
smere hodinových ručičiek. 

POKYNY:

1. Vyčistite si tvár a krk.
2. Naneste liftingové sérum alebo hydratačný krém.
3. Zapnite prístroj. 
4. Pevne posúvajte hlavicu prístroja VFACE pohybom nahor a 
veďte ju z vnútornej do vonkajšej oblasti tváre. 
5. Podržte nástroj v každej sekcii po dobu 5 sekúnd.

Frekvencia používania: Každý deň (po rannom a večernom 
čistení).
Dĺžka použitia: 5-10 minút

Vyčistite a vráťte VFACE energetickú kozmetickú pomôcku späť 
do pôvodného obalu. 

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 

• Po každom použití utrite kozmetickú pomôcku mäkkou suchou handričkou, aby ste 
odstránili všetku vlhkosť.. Vráťte do pôvodného obalu.

• Ak energetickú kozmetickú pomôcku dlhší čas nepoužívate, vyberte z nej batériu.

• Produkt skladujte pri izbovej teplote a v suchom prostredí. 



________________________________________________________________________________

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domácim odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné 

opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite, prosím, systém 
na to určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento výrobok 

odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


