Kuličková elektroporézní masáž očního okolí KD-8910
Elektroporézní masáž proti vráskám KD-8810

Úvod
Elektroporace je jednou z nejpokročilejších a nejbezpečnějších metod boje s vráskami.
Dokáže výrazně zvýšit absorpci výživných látek do pleti. Jediné, co budete v průběhu
ošetření cítit, bude jemné mravenčení a napínání pokožky, které se však brzy změní
v pocit jemnější pleti s výrazně eliminovanými vráskami. Vaše pleť se navíc výrazně
rozzáří a upraví se její barevný tón a bude vypadat mladší.

Dvě hlavní funkce přístroje:
-

Elektroporace
o Elektroporační ošetření dokáže zvýšit absorpci výživných látek do pleti,
odstranit vrásky, eliminovat pigmentové skvrny a celkově rozzářit Vaši
pleť.

-

Masáž
o Vysokofrekvenční vibrace s rychlostí 6000Hz působí na pleť a podobně
jako klasická masáž dopomáhá k prostupnosti pleti a jejímu uvolnění a
zlepšení cirkulace v masírovaných místech. Díky této funkci je Vaše pleť
pružnější, odolnější a vypadá čerstvěji.

Názvy jednotlivých částí:

Použití přístroje:
1.) Před použitím přístroje vložte do přístroje AA baterii tak, aby se pólové označení
na baterii shodovalo se symboly „+“ a „-„ v prostoru na baterii.
2.) Tvář vyčistěte a naneste na ni vybrané sérum nebo jiný kosmetický přípravek.
3.) Stiskněte vypínač přístroje a přístroj zapněte.
4.) Držte přístroj za vodivý senzor a pohybujte přístrojem tak, jak je naznačeno na
obrázku:

Přístrojem pohybujte z vnitřních částí tváře k jejím vnějším částem a ze spodních
částí k částem vrchním po směru svalů a proudění lymfy. Každý pohyb opakujte
třikrát. Doporučená doba ošetření je cca 10 minut.

Princip fungování elektroporace:
Elektroporace je metoda péče o pleť, která využívá k dosažení svých pozoruhodných
výsledků biotechnologii. Na pleťové buňky se nechávají působit krátké impulzy
elektrického proudu (v řádu mili až mikrosekund). Proud způsobuje, že se v buněčné
membráně tvoří dočasné póry, skrz které pak mohou do buňky pronikat větší molekuly,
jako například plastidy DNA. K dalším látkám, které mohou díky těmto mikropórům do
pleti proniknout a pomoci k rejuvenaci pleti, jsou kolagen, kyselina hyaluronová, vitamín
C, FGF-1 a podobně.

Technické parametry:
Vstupní proud

1,5 V

Výstupní frekvence

15 KHz

Výstupní proud

Cca 200v impulsy

Rozměry produktu

134 x 19 x 19 mm

Hmotnost produktu

22,3 g

Velikost balení

170 x 65 x 38 mm

Speciální poznámky:
1.) Použitím očního séra docílíte lepšího efektu.
2.) Tím, že se dotýkáte vodivého senzoru, vytváříte v těle elektrický oběh.
3.) Nenechávejte přístroj na vlhkých či mokrých místech. Vyhnete se tak riziku
požáru či zkratu.
4.) Tímto přístrojem nesmí být ošetřovány děti.
5.) Použití je zakázáno také těhotným ženám a lidem se srdečními poruchami.
6.) Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii.

