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Děkujeme za nákup epilátoru. Vyroben v EU.
Podrobné parametry viz. Níže.

Podrobné použití:

Zařízení IPL PureSkin Pro je volně prodejné zařízení určené k odstranění nežádoucích chloupků na
těle nebo obličeji u dospělých. Zařízení IPL PureSkin Pro je také určeno pro trvalé snížení
nežádoucího ochlupení. Trvalé snížení růstu je až na 12 měs. Po aplikaci. Ideální oblasti těla, na
kterých se má používat IPL PureSkin Pro, jsou nohy, podpaží, zóna bikin, hrudník a břicho.
Zařízení je není určen k odstraňování chloupků na konečníku, genitáliích, bradavkách nebo v
blízkosti očí. Používejte jej pouze v souladu s návodem k použití. Zařízení je určeno pouze pro
osobní použití. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. KONTRAINDIKACE: Abyste předešli
možnosti vážného zranění, nepoužívejte toto zařízení v následujících případech: • Pokud jste mladší
18 let. • Pokud jste těhotná, kojíte nebo byste mohla být těhotná. • Pokud máte rakovinu kůže, v
oblastech s rizikem malignity, nebo pokud jste podstoupili radiační terapii nebo chemoterapii za
poslední tři měsíce. • Pokud máte epilepsii. • Na poškozené nebo poškozené pokožce nebo pokud
jste v minulosti měli ohniska oparu nebo psoriázy v ošetřované oblasti. • Pokud trpíte tvorbou
keloidních jizev (růst extra jizevnatá tkáň, kde se kůže po poranění zhojila) • Pokud jste užívali
tetracyklinová antibiotika a léky s následujícími aktivními složkami uvnitř poslední dva týdny:
kyselina retinoidová, retin-A nebo léky obsahující vitamin A, jako je Accutane. • Pokud jste
fotocitlivý nebo máte jiné nemoci na citlivost na světlo. • Pokud trpíte silným nebo
dekompenzovaným metabolickým procesem stavů, protože aplikace může zpomalit hojení a infekci
• Pokud se u vás vyskytl peeling nebo jiné ošetření kůže během posledních osmi týdnů. • Muži
nesmí zařízení používat.
VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážného poškození
osobní zranění, používejte tyto informace k provozu přístroje: Před použitím zařízení si pečlivě
přečtěte bezpečnostní pokyny a postupujte přesně podle pokynů, kdykoli používáte přístroj.
Nedodržení následujících pokynů může mít za následek zranění nebo materiální škody. Uložte
návod k použití pro budoucí použití a provedení přístupné ostatním uživatelům. • Nepoužívejte
zařízení, když jste těhotná nebo kojíte. • Nedovolte dětem hrát si se zařízením. • Pokud zjistíte
extrémní zarudnutí, puchýře nebo popáleniny pokožku okamžitě přestaňte používat! • Nikdy se
nedívejte přímo do očí • Nikdy se nepokoušejte uvolnit světelný puls do vzduchu! • Na základě
„Tabulky barev vlasů a pokožky“ na na zadní straně kartonu určete, které intenzita světla se nejlépe
hodí k barvě pleti a vaše ochlupení na těle a zda je tato metoda vhodná můžete použít vůbec (pokud
ne, je to označeno znakem „x“ v graf). • Nepoužívejte zařízení na přirozeně tmavé pokožce. •
Nepoužívejte zařízení na opálenou pokožku nebo po slunění vystavení. Nevystavujte se slunci po
dobu čtyř týdnů před použitím tohoto zařízení. • Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo opravit.
Pokud zařízení otevřeno, můžete přijít do styku s nebezpečné elektrické součásti nebo pulzním
světlem energie, která by mohla mít za následek vážné zranění a / nebo trvalé poškození očí. •
Nepoužívejte zařízení s kontaktním gelem - může se tak stát poškodit zařízení. • Chraňte zařízení a
adaptér před vodou! IPL PureSkin Pro je elektrické zařízení. Neumisťujte jej dovnitř vodou nebo jej
nechte spadnout do vody nebo jiné kapaliny. • Nepoužívejte zařízení při koupeli. • Nepoužívejte
zařízení, pokud je vlhké nebo mokré. • Nesahejte na přístroj, pokud spadl do vody. • Pokud napájecí
adaptér spadl, okamžitě jej odpojte do vody. • Nikdy se nedotýkejte napájecího adaptéru nebo
zařízení mokrým způsobem ruce. • Nepoužívejte zařízení za žádných okolností, pokud trpíte jedním
z následujících onemocnění: - Jestliže trpíte rakovinou kůže nebo jste v minulosti trpěl (a), nebo
pokud jste měli potenciální malignity na kůži oblasti, které mají být ošetřeny.
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Úvod

Co je Beurer IPL PureSkin Pro? PureSkin Pro je zařízení na bázi světla pro trvalé odstranění
chloupků, použití pro soukromé použití. Proces odstraňování chloupků na základě na světle je dobře
známá a osvědčená metoda. Za 15 let klinické aplikace po celém světě, se to ukázalo být bezpečné a
efektivní. Před použitím přečtěte návod. Jak světlo odstraňuje vlasy? Odstranění chloupků na bázi
světla je založeno na principu selektivní fototermolýza, která využívá optickou energii k
deaktivovat růst vlasů. K dosažení takového efektu, musí kořen vlasů musí selektivně absorbovat
světelnou energii a zamezit tím dalšímu růstu. Tato selektivita je dosažena, když je optická energie
uvolněna do tkáně je absorbována. Proto čím více melaninu v chloupcích (tj. tmavší chloupky), tím
více světla může být absorbováno a tím efektivněji může světlo pracovat na odstraňování chloupků.
Jaký vliv má cyklus růstu chloupků na odstraňování chloupků na základě světla? Každý chloupek
na našem těle prochází třemi fázemi cyklus růstu: anagenní, katagenní a telogenní. Pouze chloupky,
které jsou v anagenní fázi nebo fázi růstu, reagují na aplikaci IPL. Doba trvání cyklu aplikace
výrobku se liší od člověka k člověku a závisí na oblast těla, na které chloupky rostou, cyklus obecně
trvá 18 až 24 měsíců, první výsledky jsou vidět již po 3 použití. Typy pleti jsou zobrazeny na níže
uvedené stupnici Fitzpatrick viz obal výrobku nebo anglický návod. Toto zařízení je doporučeno
pro použití na typy pleti I až IV. Před spuštěním si pečlivě výrobek rozbalte, napájecí kalel zapojte
do zasuvky 230V. Hlavice musí být nasazená a pro první použití navolte silu intenzity IPL č.1.
Senzor pleti si sám určí, jestli je pokožka vhodná k použití a stiskněte pal-spusťe epilaci. Přstroj
posouvejte po pokožce. Aplikaci doporučujeme na oholenou pokožku. Aplikujte cca po 2 týdnech a
dobu prodlužujte. Díly a ovládací prvky: Ošetřovací okno / světelná oblast / Senzor barvy pleti /
kontaktní senzor / Zobrazení úrovně intenzity / Tlačítko napájení / Kontrolka / Pulzní tlačítko /
Napájecí adaptér / Zásuvka napájecího adaptéru. Info. Ventilátor se zapne po prvním záblesku. Do
1-3 sekund (v závislosti na úrovni intenzity) je zařízení připraveno pro další puls a kontrolka na
zařízení se rozssvítí zeleně. Kdo může zařízení používat? Zařízení je určeno pro ženy, které si přejí
odstranit nežádoucí chloupky na těle. Toto zařízení lze použít na typy pleti 1 až 4 jako na obrázku
na obale.

