
[Въведете текст] 136119– LED уред за радиочестотен лифтинг RF и електро-мускулна стимулация EMS 5в1 БЪРЗА ПОРЪЧКА - 0893010444 

Внимание: За да се избегне повреда или пожар, моля, прекратете използването на уреда, в случай на необичайно загряване. Не изпускайте и не блъскайте уреда. Моля, прилагайте серум 
върху кожата, по време на употреба. Моля, не използвайте уреда, ако бутона за включване е повреден. Случаите, в които не можете да използвате уреда: Сърдечни заболявания, температура, заразни 
болести, рак, остри заболявания, хипотония, хипертония, наличие на пейсмейкър, изкуствено сърце или бял дроб, по време на медицинско лечение, кожни заболявания, слънчево изгаряне, 
изключително чувствителна кожа. 

 

I. Инструкции  
Това е безболезнен и безопасен уред. В миналото, само инжектирането е можело да попълни 
липсващите вещества в кожата, но сега, с помощта на този иновативен уред, те могат да 
проникнат в кожата равномерно. 
Основните 5 терапии за ефективната грижа за кожата са следните:   
   1. EMS – Електро-мускулна стимулация 
Уникалната терапия EMS стимулира нежно кожата, което води до вторично мускулно 
движение, с което се подсилва еластичността, както и епидермиса, който от своя страна 
активира клетките. Така колагеновите запаси правят кожата по-здрава, жизнена и еластична. С 
тази терапия можете успешно да премахнете бръчки и да получите бяла и гладка кожа.  
Охлаждащ ефект  
Контракцията на мускулите не може да се види с просто око на повърхността на кожата, но 
може да се усетите осезаем охлаждащ ефект. Докато кожата и мускулите реагират на 
стимулацията, колагенът се регенерира.  
   2. Мезопорация 
Това е комбинация от мезотерапия и електропорация, която е широко приложима и позната 
като мезотерапия без игла в Европа. Терапията постига високо ниво на проникване в кожата. 
Доказано е, че при мезопорацията градусите са около 10 пъти повече, което предизвиква 
удивителен ефект при избелване на кожата и в борбата против стареене.  
   3. Електропорация 
Това е метод за разкрасяване, който инжектира колаген и хиалуронова киселина в по-дълбоки 
пластове, без игла. Макромолекулни компоненти като колаген и хиалуронова киселина не 
могат да проникнат лесно в по-дълбоките слоеве на кожата, но с тази специална технология 
наречена електропорация можете да постигнете висока степен на ефективност без никаква 
болка.  
   4. RF ( Радио честота) 
RF технологията се базира на електрическата енергия, която следва най-късото разстояние 
между 2 електрода. Когато това електричество минава през жива тъкан, големият енергиен 
поток генерира топлина.   
   5. LED ( светлинна енергия) 
Тя работи ефикасно и стабилно без поражения върху кожата, използвайки особена лед 
светлина, която е специално разработена за уредите за разкрасяване. За да избегнете 
проблеми с кожата, можете да прилагате терапии със синя, червена и жълта светлина. Моля, 
използвайте със специален продукт за кожа, когато използвате синята, червената и жълтата 
светлина. 
  
II. Наименование на частите: 
1.Поставка за зареждане 
2.Жак за зареждане 
3.USB зареждащ кабел 
4.Метална, проводима глава 
5.LED панел 
6.LCD екран 
7.Бутон за включване 
8.LED бутон за селектиране 
9.Светлинен индикатор                            

III. Оперативни инструкции:  
   1. Заредете устройството преди първата употреба. Включете USB кабела към компютър, а 
жакът поставете в посочения вход на поставката за зареждане. Светлинният индикатор ще 
светне в червено. Препоръчителното време за зареждане е около 3 часа.  
   2. Поставете серум върху кожата, след като я почистите. 
   3. Натиснете бутона „Power”. LED панелът ще светне в червено, интензитета на тока е на 1 
   4. Можете да регулирате интензитета на тока в зависимост от типа кожа или според 
предпочитанията на клиента 
   5. Текущ модел на интензивност: 
Натиснете 1 път прекъсвача: текущият модел на интензивност е 1-во ниво 
Натиснете 2 пъти прекъсвача: текущият модел на интензивност е 2-ро ниво 
Натиснете 3 пъти прекъсвача: текущият модел на интензивност е 3-то ниво 
Натиснете 4 пъти прекъсвача: текущият модел на интензивност е 4-то ниво 
Натиснете 5 пъти прекъсвача: текущият модел на интензивност е 5-то ниво 
Натиснете 6 пъти прекъсвача: устройството е изключено 
   6. Леко и равномерно движете устройството от долната част на лицето към горната, и отвътре 
навън. Кожата ще бъде затоплена до 40 градуса по време на процедурата. Уредът спира 
автоматично на всеки 10 минути. Препоръчителната употреба е: 10 минути на процедура и 3 
пъти в седмицата. Кожата трябва да бъде добре овлажнена по време на терапията. Прилагайте 
серум, когато сметнете за необходимо.  
 
IV. Режим на работа и ефект от различните видове лед светлина:  
Режим 1: Натиснете веднъж бутонът „LED SEL”, докато светне червена светлина с дължина на 
вълната 620 nm (± 10 nm). Режимът е подходящ за регенерацията на колаген, стимулиране 
еластичността на кожата, както и за заличаване на бръчки. 
Режим 2: Натиснете 2 пъти бутонът „LED SEL”, докато светне зелена светлина с дължина на 
вълната от 520 nm (± 10 nm). Режимът е подходящ за инхибиране свръхпроизводството на 
меланин. 
 Режим 3: Натиснете 3 пъти бутонът „LED SEL”, докато светне синя светлина с дължина на 
вълната от 465 nm (± 10 nm). Режимът е подходящ за омекотяване на сухи участъци, за 
свиване на порите, за премахване на акне и за лечение на мазна кожа. 
Режим 4: Натиснете 4 пъти бутонът „LED SEL”, докато светне жълта светлина с дължина на 
вълната от 590 nm (± 10 nm). Режимът е подходящ за избелване на кожата, за петна и 
потъмнели участъци.  
Режим 5: Натиснете 5 пъти бутонът „LED SEL”, докато светне розова светлина с дължина на 
вълната от 415 nm (± 10 nm) за избелване на кожата. Режимът е подходящ за потъмняла кожа. 
Режим 6: Натиснете 6 пъти бутонът „LED SEL”, докато светне мигаща розова светлина. 
Режимът е подходящ за подобряване цялостното състояние на кожата и за по-лесното 
усвояване на продуктите, които прилагате. 
Режим 7: Натиснете 7 пъти бутонът „LED SEL” за изключване на LED светлината 
 
V. Технически параметри и информация за опаковката:  
Модел: 9902; Вход: DC5V (500 mA); Капацитет на батерията: 850 mAh; Мощност: Max 10W 
Време за зареждане: 3 часа; Режим на готовност: 40 дни; Време за използване: 10 минути на 
процедура; Тегло на уреда: 220 грама, Размер на уреда: 165 мм х 45 мм х 46 мм 
Размер на кутията: 215 мм х 152 мм х 85 мм. 


