
A. Introducerea acumulatorului 

 

 Apăsați ușor unitatea de PORNIRE/OPRIRE cu degetul mare. 
 Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de utilizare. 

 

 

 

B. Pregătirea înainte de utilizare 

Pentru a împiedica apariția de vânătăi pe față din cauza utilizării necorespunzătoare, vă rugăm să respectați următoarele puncte: 
 Nu insistați cu absorbția pentru un timp îndelungat în același loc. 
 Utilizați produsul conform perioadei de timp sugerate: 

o În jurul nasului: timp de un minut  

o Frunte, maxilar: timp de două minute 
 Nu trageți în plan vertical, altfel va fi dificil să scoateți din cupa absorbantă.  
 Nu trageți cu putere în timp ce deplasați cupa absorbantă. 
 După ce ați curățat produsul cu apă, ar trebui să-l porniți și să îl lăsați să funcționeze timp de 30 de secunde, astfel încât apa din interior să poată curge înainte de a-l reutiliza. 

 

C. Moduri de utilizare 

 Curățați-vă fața. (Atenție: Nu utilizați produsul dacă ați aplicat lapte demachiant pe față.) 

 Porniți produsul după ce ați instalați cupa absorbantă pentru nas înspre partea superioară. 
 Deplasați produsul în jurul nasului conform direcției săgeții:  

o Încălziți ușor fața cu apă caldă. 
o Deplasați produsul uniform conform săgeții. 
o Nu îl puteți folosi în jurul nasului mai mult de un minut. 

 Porniți produsul după ce ați instalați cupa absorbantă pentru în poziția T înspre partea superioară. 
 Deplasați produsul în jurul poziției T conform direcției săgeții:  



o Încălziți ușor fața cu apă caldă. 
o Deplasați produsul uniform conform săgeții. 
o Puteți să-l utilizați pe frunte și maxilar timp de cel mult două minute. 

 Curățați-vă fața, apoi machiajul cu produse cosmetice pe care le folosiți, frecvent. 
D. Modalități de curățare 

 Umpleți o chiuvetă cu apă caldă: 
 Nu utilizați apă caldă (peste 70 °C) și lichid de spălare etc. 
 Luați cupa absorbantă și porniți-o, introduceți orificiul absorbant în apă și lăsați-o să funcționeze timp de 15 secunde. 
 Scoateți-o din apă și lăsați-o să funcționeze timp de 30 de secunde, astfel încât apa să curgă 

din corpul principal al produsului. 

 Utilizați un șervețel sau bumbac pentru a șterge partea corpului principal, precum și cupa absorbantă până când acestea rămân uscate, în special, la interiorul cupei absorbante. 
 
 

Precizări legale: Nu insistați prea mult timp în același loc, deoarece pielea sensibilă se poate 
înroși și irita. 
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