Chế độ chăm sóc da toàn diện
Cách sử dụng
Sử dụng 2 lần một tuần

a

b

Các loại nước dưỡng da như (kem dưỡng) hoặc dung dịch sóng siêu âm

c

d

e

Sau khi đọc kỹ hướng dẫn và trình tự sử dụng, bắt đầu mát-xa vùng
bạn muốn.
 ùng Dưỡng da :
V
Trán / Má / Cằm / Cổ

f

>K
 hi sử dụng sản phẩm lên vùng cổ, lưu ý không được dùng lên
yết hầu, vùng tuyến giáp. Những người có bệnh về tuyến giáp phải
tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
Phương pháp Dưỡng da
Đặt thiết bị lên vùng cần chăm sóc. (Trên trán hoặc má) Theo hướng
mũi tên, mát-xa vùng mong muốn và di chuyển từ từ lên trên.
yy Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu mỗi 5 giây.
Tẩy trang và rửa mặt.

Máy Nâng Cơ Mặt Toàn Diện
MẪU
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Sử dụng dung dịch dưỡng
Khi bật thiết bị lên bằng cách
ẩm lượng vừa đủ.
nhấn nút 1 nút (Nguồn),
(lên vùng sử dụng hoặc phần
Chế độ chăm sóc da toàn
đầu của thiết bị)
diện bắt đầu ở Mức 1.

Nhấn nút LEVEL và thả ra
nhanh để lựa chọn mức độ.

Bạn có thể thay đổi chế độ bằng cách nhấn và giữ nút
LEVEL khoảng 5 giây mỗi lần đổi chế độ.
(Chế độ chăm sóc da toàn diện
Chế độ làm săn chắc
da
Chế độ nâng cơ mặt)

Trình tự Dưỡng da (6 phút một bài, Sử dụng tổng cộng 18 phút cho
3 bài.)

Rửa kỹ mặt bằng nước ấm
sau khi làm sạch.

aV
 ùng đầu tiên (6 phút) : Mát-xa ở Chế độ làm săn chắc da trong
3 phút, Chế độ nâng cơ mặt trong 3 phút
bV
 ùng thứ hai (6 phút) : Mát-xa ở Chế độ làm săn chắc da trong
3 phút, Chế độ nâng cơ mặt trong 3 phút
cV
 ùng thứ ba (6 phút) : Mát-xa ở Chế độ làm săn chắc da trong
3 phút, Chế độ nâng cơ mặt trong 3 phút
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Cài đặt Hướng
dẫn sử dụng
bằng giọng nói

Khi đã bật nguồn, nhấn và
giữ nút 1 (Nguồn) trong
khoảng 5 giây mỗi khi muốn
thay đổi.
(Hướng dẫn sử dụng bằng
giọng nói
Hướng dẫn
bằng hiệu ứng âm thanh
Tắt hướng dẫn (im lặng))

Cài đặt Ngôn
ngữ

Khi bật nguồn, nhấn và
giữ nút 1 (Nguồn) và nút
LEVEL đồng thời trong
khoảng 3 giây mỗi lần bạn
bạn muốn thay đổi.
(Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Hàn)
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Những lưu ý khi sử dụng

Sạc nguồn

Chọn chế độ

 hấn và giữ nút LEVEL khoảng
N
5 giây mỗi lần thay đổi.
(Chế độ chăm sóc da toàn diện
Chế độ làm săn chắc da
Chế độ
nâng cơ mặt)
yy Chế độ chăm sóc da toàn diện :
Chế độ làm săn chắc da + Chế độ
nâng cơ mặt
yy Chế độ làm săn chắc da : Cải
thiện tính đàn hồi cho da mặt.
yy Chế độ nâng cơ mặt : Kích thích
tế bào da và cơ mặt giúp căng da
mặt.

Chức năng chính
yy Chế độ chăm sóc da toàn diện : Chế độ làm săn chắc
da (sóng RF (tần số cao), đèn RED LED) + Chế độ nâng
cơ mặt (Công nghệ Microcurrent)

e

yy Chế độ làm săn chắc da : sóng RF (Tần số cao), đèn
RED LED
yy Chế độ nâng cơ mặt : Công nghệ Microcurrent
yy Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang
ở chế độ Căng da.
yy Thiết bị sẽ phát ra âm thanh mỗi 5 giây khi được
bật. Mát-xa kéo dần lên trên cho đến khi bạn
nghe thấy âm thanh thiết bị.

d

a
b

c

yy Việc sử dụng thiết bị này có thể gây bỏ kích ứng da tùy theo tình trạng
da của từng người.
Nếu da bỏ bị kích ứng, vui lòng giảm số lần sử dụng.
yy Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng thiết bị trong
những trường hợp sau đây.
-- Dị ứng da, mụn trứng cá, viêm da, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ
hoặc phẫu thuật cấy tóc
-- Đeo máy tạo nhịp tim, cấy thiết bị hoặc lắp bộ phận giả bằng kim loại.
yy Vì sản phẩm này được thiết kế cho da mặt nên không khuyến khích
dùng trên cơ thể.
yy Không được nhìn trực tiếp vào đèn LED khi sử dụng. Ánh sáng trực tiếp
vào mắt có thể gây nguy hiểm.
yy Khuyến cáo sử dụng sản phẩm hai lần một tuần. Sử dụng nhiều hơn hai
lần liên tiếp trên cùng một vùng mặt có thể gây kích ứng da.
yy Nếu bạn đang trong quá trình điều trị da liễu hoặc có vấn đề về da, vui
lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu trước khi sử dụng
thiết bị.
yy Không khuyến khích phụ nữ mang thai, đang kỳ kinh nguyệt hoặc trong
thời gian nuôi con bằng sữa mẹ sử dụng sản phẩm này. (Sự cân bằng
nội tiết tố không ổn định có thể gây ra vấn đề tạm thời về da.)
yy Khi sử dụng thiết bị lên vùng cổ, không được chạm vào yết hầu, vùng
tuyến giáp.
yy Không sử dụng thiết bị cho mục đích khác ngoài mục đích trong phần
hướng dẫn này.
yy Vì sự khác biệt về da mặt mỗi người, nếu bạn cảm thấy kích ứng da
chẳng hạn như nhức mỏi, hãy sử dụng từ mức độ 1.
yy Nếu không thoa đủ dung dịch cần thiết lên mặt, bạn sẽ cảm thấy kích
ứng chẳng hạn như nhức mỏi. Xin hãy thoa dung dịch lên vùng sử dụng
hoặc phần đầu của thiết bị.
yy Xin hãy chú ý việc sử dụng mỹ phẩm chứa những chất sau có thể làm
giảm hiệu quả.(Ví dụ: cồn biến chất, kem chống nắng, vi-ta-min A, dầu)
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