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tel.(0-22) 723-70-72
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ULTRAFIT PLUS UF 150
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA
Aparat do odm³adzania skóry i wprowadzania preparatów za
pomoc¹ ultradŸwiêków z mo¿liwoœci¹ wykonywania zabiegu
liposukcji ultradŸwiêkowej.

DANE TECHNICZNE:
?
Zasilanie 230 V; 50 Hz
?
Moc pobierana 24W
?
Wymiary 220 x 150 x 65 mm
?
Ciê¿ar ~1,6 kg netto / bez
g³owic

?
Czêstotliwoœæ drgañ g³owic: 21kHz, 36kHz, 1MHz
?
Czêstotliwoœæ modulacji drgañ g³owicy

1-10 Hz (impulsowanie)
?
Max. natê¿enie ultradŸwiêków 0,5W/cm2

?
Max. ca³kowita moc ultradŸwiêków

- 6W g³owica œr. 4cm
- 14W g³owica œr. 6cm

Wyposa¿enie w zale¿noœci jak¹ wersjê aparatu posiadamy:
KAWITACJA ULTRADWIÊKOWA lub/i SONOFOREZA
?
g³owica ultradŸwiêkowa "BIOMAK" o œrednicy 4 cm
?
g³owica ultradŸwiêkowa "BIOMAK" o œrednicy 6 cm

PEELING KAWITACYJNY
?
g³owica ultradŸwiêkowa "BIOMAK" p³aska do peelingu
?
opaska z elektrod¹
?
przewód zasilaj¹cy
?
instrukcja obs³ugi

WIDOK P£YTY CZO£OWEJ APARATU
Ultrafit Plus US 150

PK
POWER

PROBE

1

2

MODE

0 15
INTENSITY PULSETIMER

3

4

5

6

BAND

OPERATION

7

8

1. W³¹cznik sieciowy
2.Gniazdo g³owicy ultradŸwiêkowej
3.MODE rodzaj pracy aparatu
PK - PEELING KAWITACYJNY
KU - KAWITACJA ULTRADWIÊKOWA
SON - SONOFOREZA
4.INTENSITY moc ultradŸwiêków
5.PULSE praca impulsowa g³owicy
6.TIMER ustawiany czas pracy w minutach
7.BAND gniazdo wtyczki opaski
8.Pokrêt³o zmiany mocy ultradŸwiêków

ZASTOSOWANIE G£OWIC: (pe³na opcja)
PEELING KAWITACYJNY
- G³owica p³aska - u¿ywaæ w obrêbie twarzy, szyi, dekoltu

KAWITACJA ULTRADWIÊKOWA
-G³owice okr¹g³e o œrednicy 4cm i 6cm stosowaæ na cia³o

SONOFOREZA
- G³owicê okr¹g³¹ o œrednicy 6cm stosowaæ na cia³o, a 4 cm na twarz
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ma³a 4cm

du¿a 6cm

PEELING KAWITACYJNY - oczyszczanie skóry
Zabieg ten powoduje skuteczne z³uszczenie martwego naskórka
i ods³oniêcie m³odszej warstwy skóry. Uwalnia od martwych komórek,
nadmiaru ³oju, bakterii, substancji toksycznych, a tak¿e pozosta³oœci
kosmetyków. Tak przygotowana skóra jest gotowa do lepszego
wch³aniania preparatów. Rezultatem oczyszczania (peelingu) jest
widocznie wyg³adzona i delikatna w dotyku skóra, z otwartymi porami i
mieszkami w³osowymi.
Skóra mo¿e ulec lekkiemu zaczerwienieniu, które zniknie po
kilkunastu minutach.
PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY - p³aska g³owica
?
W³o¿yæ wtyczkê do gniazda sieciowego (z ty³u aparatu) i pod³¹czyæ do
sieci 230V; 50 Hz z uziemieniem.
?
P³ask¹ g³owicê w³¹czyæ do gniazda PROBE(2) na p³ycie czo³owej
aparatu.
?
Opaskê z elektrod¹ w³¹czyæ do gniazda
BAND (7). Za³o¿yæ opaskê na rêkê
klientki. Pod blaszkê pod³o¿yæ wacik
zwil¿ony tonikiem do kawitacji lub sol¹
fizjologiczn¹ (opaska musi byæ na
rêku podczas ca³ego zabiegu).
?
W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem
POWER (1). Wyœwietl¹ siê kolejno
napisy :

*BIOMAK*
ULTRAFIT UF150
BRAK GLOWICY !!!
Peeling Kawitac.
PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE
3

TIMER

Gdy nie w³o¿ymy
g³owicy w gniazdo
PROBE. Wy³¹cz
aparat pod³¹cz
g³owicê i w³¹cz
aparat.

?
Nastênie pojawi siê ekran z funkcjami zabiegu. Mo¿emy regulowaæ
kolejno parametry INTENSITY, PULSE, TIMER.
Miga parametr INTENSITY - moc ultradŸwiêków.
Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
PK
0 10
Akceptujesz przez
MODE
INTENSITY
PULSE
TIMER
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji PULSE
Miga parametr PULSE - praca pulsacyjna.

PK
MODE

Mo¿esz regulowaæ
szybkoœæ pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji
TIMER - czas pracy (odliczany czas)

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
czas pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Ustawiony czas zabiegu jest odliczany po uruchomieniu zabiegu.
Gdy g³owica jest w bezczynnoœci 2 minuty, TIMER siê zeruje i
powraca do ustawionego poprzednio czasu. Od razu mo¿na dalej
pracowaæ.
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URUCHOMIENIE ZABIEGU
Gdy jesteœ w pozycji TIMER

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

nacisn¹æ pokrêt³o PRESS, a na ekranie pojawi siê napis:

START
Nastêpnie zaczynaj¹c pracê g³owic¹, aparat uruchamia program
sygnalizuj¹c znaczkiem

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Jak g³owica straci kontakt ze skór¹ program przechodzi w tryb pauzy,
sygnalizuj¹c na ekranie znaczkiem II. Wznawiamy program
zaczynaj¹c pracê g³owic¹.

PK
MODE

0 II 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Je¿eli przerwa trwa d³u¿ej ni¿ 2 minuty, aparat koñczy program
informuj¹c krótkim sygna³em dŸwiêkowym.
Podczas pracy g³owicy mo¿emy regulowaæ INTENSITY moc
ultradŸwiêków.

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
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Gdy chcemy w trakcie pracy zmieniæ parametr PULSE lub TIMER, to
d³ugim naciœniêciem PRESS przechodzimy do podstawowego
ekranu i kolejno przechodzimy (krótko naciskaj¹c PRESS) do tych
pozycji, które chcemy ustawiaæ.

PK
MODE

PK

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

MODE

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Gdy g³owica p³aska jest nie u¿ywana przez 2 minuty – aparat
automatycznie koñczy zabieg.
Po ustawieniu ¿¹danych funkcji, rozpoczynamy zabieg wed³ug opisu
(patrz: przyk³adowy zabieg – oczyszczanie).

Uwaga!
Czas ci¹g³ej pracy g³owicy nie powinien przekroczyæ 15 minut, po
czym powinna nast¹piæ przerwa w pracy aparatu minimum 3 minuty

PRZYK£ADOWY ZABIEG OCZYSZCZANIA
(PEELING KAWIATACYJNY)
Przygotuj aparat do pracy zgodnie z powy¿szym opisem patrz str.3.
usuñ bi¿uteriê z osoby , która poddana jest zabiegowi (kolczyki,
?
³añcuszki)
?
zmyj skórê twarzy, oczu i szyi z resztek makija¿u, przy pomocy

wacika nas¹czonego tonikiem bezalkoholowym,
?
przy u¿yciu toniku do kawitacji lub soli fizjologicznej, nas¹cz skórê i
rozpocznij zabieg.
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G³owicê p³ask¹, prowadŸ delikatnymi muœniêciami po ciele w
kierunku od siebie (patrz rys.1). Nie przyciskaj do skóry, aby jej nie
podrapaæ i nie wygi¹æ metalowej czêœci g³owicy.
Sposób u¿ycia i kierunek ruchu g³owicy

rys.1

?
Oderwaæ g³owicê i przenieœæ j¹ w nowe, zwil¿one miejsce.

Nie zatrzymywaæ jej w bezruchu, gdy¿ mo¿na poparzyæ skórê.
kawitacja jest wtedy, gdy spod g³owicy wydostaje siê
mgie³ka cieczy.
?
Pamiêtaj, aby skóra podczas ca³ego zabiegu by³a stale mokra.
?
Ca³y zabieg nie powinien przekraczaæ 10 minut.
?
Nadmiar zgromadzonej substancji na metalowej czêœci g³owicy, w
trakcie zabiegu – usuwaæ wacikiem.
?
Peeling kawitacyjny wykonujemy co 4-5 tygodni.
?
Prawid³owa

G³owicy nie wolno moczyæ w ¿adnej cieczy, gdy¿ grozi to jej
uszkodzeniem.
W³¹czaj¹c podczas zabiegu impulsowanie, mamy
PEELING PULSACYJNY. Pozwala on uzyskaæ lepszy i
szybszy efekt z³uszczania naskórka.
Po zakoñczeniu tej fazy zabiegu, skóra mo¿e byæ przez kilka minut
zaczerwieniona.
Na tak przygotowan¹ skórê mo¿na wykonaæ drug¹ fazê zabiegu –
SONOFOREZÊ (patrz zabieg sonoforeza na twarz str.8 )
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SONOFOREZA –wprowadzanie substancji aktywnych
Sonoforeza, polega na przenikaniu substancji aktywnych przez skórê,
przy pomocy fal ultradŸwiêkowych.
Zabieg sonoforezy - aparatem ULTRAFIT PLUS usprawnia wymianê
komórkow¹, organizm du¿o lepiej przyswaja zwi¹zki od¿ywcze.
Znacznie szybciej pozbywa siê szkodliwych produktów przemiany
materii. Przyspiesza proces nawil¿ania i ujêdrniania naskórka oraz
regeneracji skóry.
PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY – g³owice okr¹g³e
W³o¿yæ wtyczkê do gniazda sieciowego (z ty³u aparatu) i pod³¹czyæ
?
do sieci 230V; 50 Hz z uziemieniem.
?
Okr¹g³¹ g³owicê aparatu w³¹czyæ do gniazda PROBE(2) na p³ycie
czo³owej aparatu.
?
W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem POWER (1). Wyœwietl¹ siê kolejno
napisy :

Gdy nie w³o¿ymy
g³owicy w gniazdo
PROBE. Wy³¹cz
aparat pod³¹cz
g³owicê i w³¹cz
aparat.

*BIOMAK*
ULTRAFIT UF150
BRAK GLOWICY !!!

wybierz zabieg
Sonoforeza
obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Kawitacja Ultr.
Sonoforeza

Jeœli masz g³ówicê okr¹g³¹
tylko do sonoforezy
aparat przejdzie od razu w program zabiegu SONOFOREZA

SON
MODE

d³u¿sze naciœniêcie
pokrêt³a PRESS
powoduje wyjœcie z
programu.

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Kawitajca Ultr.

Sonoforeza
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?
Nastênie pojawi siê ekran z funkcjami zabiegu. Mo¿emy regulowaæ
kolejno parametry INTENSITY, PULSE, TIMER.
Miga parametr INTENSITY - moc ultradŸwiêków.
Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
SON
0 10
Akceptujesz przez
MODE
INTENSITY
PULSE
TIMER
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji PULSE
Miga parametr PULSE - praca pulsacyjna.

SON
MODE

Mo¿esz regulowaæ
szybkoœæ pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji
TIMER - czas pracy (odliczany czas)

SON
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
czas pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Ustawiony czas zabiegu jest odliczany po uruchomieniu zabiegu.
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URUCHOMIENIE ZABIEGU SONOFOREZY
Gdy jesteœ w pozycji TIMER

SON
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

nacisn¹æ pokrêt³o PRESS aparat uruchamia program sygnalizuj¹c
znaczkiem >

SON
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Program zabiegu mo¿emy zatrzymaæ
wciskaj¹c pokrêt³o PRESS.

0 II 10

SON
MODE

INTENSITY

PULSE

TIMER

Aparat pauzê sygnalizuje na ekranie znaczkiem II.
Wznawiamy program ponownie wciskaj¹c pokrêt³o PRESS.

Podczas pracy g³owicy mo¿emy regulowaæ INTENSITY moc
ultradŸwiêków.

SON
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
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Gdy chcemy w trakcie pracy zmieniæ parametr PULSE lub TIMER, to
d³ugim naciœniêciem PRESS przechodzimy do podstawowego
ekranu i kolejno przechodzimy (krótko naciskaj¹c PRESS) do tych
pozycji, które chcemy ustawiaæ.

SON
MODE

SON

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

MODE

PULSE

TIMER

0 10

SON
MODE

0 10
INTENSITY

INTENSITY

PULSE

TIMER

Pamietaj! Po skoñczonym zabiegu, zanim TIMER
wy³¹czy program, wy³¹cz pracê g³owicy
naciskaj¹c pokrêt³o PRESS(8)! Nie wy³¹czona,
mocno siê nagrzewa i mo¿esz oparzyæ skórê oraz
uszkodziæ g³owicê !
UWAGA!
Czas ci¹g³ej pracy g³owicy nie powinien przekroczyæ 15 minut, po
czym powinna nast¹piæ przerwa w pracy g³owicy minimum 3 minuty.
PRZYK£ADOWY ZABIEG SONOFOREZY - WPROWADZANIE
SUBSTANCJI AKTYWNYCH
ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY NA TWARZ (PRZYK£AD)
Skóra po zabiegu jest dobrze nawil¿ona, napiêta, zmarszczki
wyp³ycone, a opuchniêcia zmniejszone.
Zabieg poprawia mikrokr¹¿enie, przyspiesza odnowê komórkow¹.
Pobudza syntezê kolagenu.
Przygotuj aparat do pracy zgodnie z powy¿szym
opisem patrz str.8. - SONOFOREZA
11

?
Usuñ bi¿uteriê z osoby, która poddana jest zabiegowi (kolczyki,

³añcuszki).
?
Zmyj twarz tonikiem (np.tonik z kwasem hialuronowym firmy Biomak)
?
WeŸ ma³¹ okr¹g³¹ g³owicê do sonoforezy
?
Przygotuj odpowiednie do wykonania zabiegu preparaty
nr: 9, 1, 13, 4 lub 4A (firmy Biomak),
?
zachowuj¹c podana kolejnoœæ na³ó¿ na twarz (np.czo³o, policzki)
kilkanaœcie kropli preparatu nr 9 i rozprowadzaj go po skórze, g³owic¹
wzd³u¿ powiêzi miêœniowych. Je¿eli preparat zostanie wch³oniêty,( z
uwagi na ró¿ny stopieñ przyswajania serum, co zale¿ne jest od stopnia
jej zapotrzebowania) nale¿y w trakcie zabiegu podaæ dodatkowe krople .
?
Kolejno na³ó¿ kilkanaœcie kropli preparatu nr 1 i postêpuj jak
poprzednio.
?
Nastêpnie preparat nr 13, na³ó¿ i rozprowadŸ po twarzy pamiêtaj¹c o
kierunku prowadzenia g³owicy
?
Na zakoñczenie zabiegu kilkanaœcie kropli preparatu nr 4 lub 4A
równie¿ wolno rozprowadŸ po twarzy
?
Pamiêtaj o ka¿dorazowym uzupe³nianiu preparatów podczas zabiegu
sonoforezy
?
Czas pracy oko³o 1-2 minuty na polu 10 cm2
?
Ka¿dy z preparatów nie powinien byæ wprowadzany d³u¿ej ni¿ 3-5
minut.
?
Nie prowadziæ zabiegu na pe³nej mocy
?
Omijaæ okolice tarczycy
?
Zabieg wykonujemy co 2 dni w serii 10 zabiegów, a nastêpnie
zalecamy miesiêczna przerwê
?
Dla podtrzymania efektów podczas tej przerwy, mo¿na stosowaæ
preparaty (lub wybrany) bez u¿ycia urz¹dzenia, jako podk³ad pod krem
rano i wieczorem
SONOFOREZA JEST DOPE£NIENIEM INNYCH ZABIEGÓW
KOSMETYCZNYCH.
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KAWITACJA ULTRADWIÊKOWA – rozbijanie tkanki t³uszczowej
Zabieg ten zmniejsza z³ogi t³uszczu i cellulitu. Fale ultradŸwiêkowe
dzia³aj¹ na komórki t³uszczowe, powoduj¹c ich rozbicie i redukcjê.
Uzyskujemy efekt wyszczuplaj¹cy i modeluj¹cy sylwetkê.
PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY – g³owice okr¹g³e
• W³o¿yæ wtyczkê do gniazda sieciowego (z ty³u aparatu) i pod³¹czyæ
do sieci 230V; 50 Hz z uziemieniem.
• Okr¹g³¹ g³owicê aparatu w³¹czyæ do gniazda PROBE(2) na p³ycie
czo³owej aparatu.
• W³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem POWER (1). Wyœwietl¹ siê
kolejno napisy :
Gdy nie w³o¿ymy
g³owicy w gniazdo
PROBE. Wy³¹cz
aparat pod³¹cz
g³owicê i w³¹cz
aparat.

*BIOMAK*
ULTRAFIT UF150
BRAK GLOWICY !!!

wybierz zabieg
Sonoforeza
obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Sonoforeza
Kawitacja Ultr.

Jeœli masz g³ówicê okr¹g³¹
tylko do kawitacji ultradŸwiêkowej
aparat przejdzie od razu w program zabiegu Kawitacja UltradŸwiêkowa

KU
MODE

d³u¿sze naciœniêcie
pokrêt³a press
powoduje wyjœcie z
programu.

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Kawitajca Ultr.

Sonoforeza
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?
Nastênie pojawi siê ekran z funkcjami zabiegu. Mo¿emy regulowaæ
kolejno parametry INTENSITY, PULSE, TIMER.
Miga parametr INTENSITY - moc ultradŸwiêków.
Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
KU
0 15
Akceptujesz przez
MODE
INTENSITY
PULSE
TIMER
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji PULSE
Miga parametr PULSE - praca pulsacyjna.

KU
MODE

Mo¿esz regulowaæ
szybkoœæ pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Po akceptacji przechodzimy do nastêpnej funkcji
TIMER - czas pracy (odliczany czas)

KU
MODE

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
czas pracy
pulsowania obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
Akceptujesz przez
krótkie naciœniêcie
pokrêt³a PRESS.

Ustawiony czas zabiegu jest odliczany po uruchomieniu zabiegu.
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URUCHOMIENIE ZABIEGU KAWITACJI ULTRADWIÊKOWEJ
Gdy jesteœ w pozycji TIMER:

KU
MODE

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

nacisn¹æ pokrêt³o PRESS aparat uruchamia program sygnalizuj¹c
znaczkiem >

KU
MODE

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Program zabiegu mo¿emy zatrzymaæ
wciskaj¹c pokrêt³o PRESS.

0 II 15

KU
MODE

INTENSITY

PULSE

TIMER

Aparat pauzê sygnalizuje na ekranie znaczkiem II.
Wznawiamy program ponownie wciskaj¹c pokrêt³o PRESS.

Podczas pracy g³owicy mo¿emy regulowaæ INTENSITY moc
ultradŸwiêków.

KU
MODE

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

Mo¿esz regulowaæ
moc obracaj¹c
pokrêt³o OPERATION.
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Gdy chcemy w trakcie pracy zmieniæ parametr PULSE lub TIMER, to
d³ugim naciœniêciem PRESS przechodzimy do podstawowego ekranu
i kolejno przechodzimy (krótko naciskaj¹c PRESS) do tych pozycji, które
chcemy ustawiaæ.

KU
MODE

KU

0 15
INTENSITY

PULSE

TIMER

MODE

PULSE

TIMER

0 15

KU
MODE

0 15
INTENSITY

INTENSITY

PULSE

TIMER

Pamietaj! Po skoñczonym zabiegu, zanim TIMER
wy³¹czy program, wy³¹cz pracê g³owicy naciskaj¹c
pokrêt³o PRESS(8)!
Nie wy³¹czona, mocno siê
nagrzewa i mo¿esz oparzyæ skórê oraz uszkodziæ
g³owicê !

UWAGA!
Nie u¿ywaæ g³owic w powietrzu bez kontaktu z wod¹ lub
¿elem(preparatem).
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PRZYK£ADOWY ZABIEG KAWITACJI ULTRAD¯WIÊKOWEJ
ZABIEG LIPOSUKCJI NA CIA£O ROZBIJANIE I SPALANIE TKANKI T£USZCZOWEJ , UJÊDRNIANIE
Przygotuj aparat zgodnie z powy¿szym opisem patrz str. 13.
Na komórki t³uszczowe dzia³a kawitacja ultradŸwiêkowa, powoduj¹ca
rozbicie komórek t³uszczowych i ich redukcjê. Podczas zabiegu
nastêpuje wzrost temperatury w tkankach, co przyczynia siê do lepszego
metabolizmu.
T³uszcz i toksyny usuwane s¹ z organizmu poprzez uk³ad naczyniowy,
limfatyczny oraz gruczo³y potowe.
Efektem zabiegu jest g³adka i jêdrna skóra, co jest widoczne ju¿ po kilku
zabiegach.
Przystêpuj¹c do zabiegu nale¿y: odt³uœciæ skórê za pomoc¹ wacika z
tonikiem. Nastêpnie mo¿emy wykonaæ peeling kawitacyjny – zgodnie z
przyk³adem "zabieg oczyszczania" str. 6.
Kolejno,
nale¿y:

aby wykonaæ kawitacjê ultradŸwiêkow¹ np. na poœladki

- usun¹æ bi¿uteriê z osoby, która poddana jest zabiegowi (kolczyki,
³añcuszki).
- wzi¹æ du¿¹ okr¹g³¹ g³owicê i w³o¿yæ do gniazda PROBE(2)
- ustawiæ aparat na kawitacjê ultradŸwiêkow¹
- ustawiæ czas np. 10 minut
- ustawiæ moc np. na 3
- na poœladki na³o¿yæ ¿el o lekkiej konsystencji (np. antycellulitowy z
zielona herbat¹ – firmy Biomak) i rozprowadzaæ go okrê¿nymi
ruchami nachodz¹cymi na siebie
- w trakcie zabiegu nale¿y uzupe³niaæ wch³oniêty ¿el na suche partie
skóry
- nadmiar ¿elu wetrzeæ d³oni¹ w cia³o.
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Nastêpnie przechodzimy
do fazy Sonoforeza – wprowadzanie
substancji aktywnych, (przygotowanie aparatu patrz str. 8
- ustaw aparat na sonoforezê
- ustaw czas np. 10 min.
- ustaw moc np. na 3
- weŸ du¿¹ okr¹g³¹ g³owicê
- na³ó¿ na poœladki ¿el wspomagaj¹cy spalanie i wydalanie tluszczu,
(np. wyszczuplaj¹co-antycellulitowy z kaw¹ ekologiczn¹ firmy
Biomak)
- okrê¿nymi ruchami rozprowadŸ go po wybranej partii cia³a
- ¿el uzupe³niaj na skórê w trakcie zabiegu
- nie nale¿y prowadziæ zabiegu na najwy¿szej mocy szczególnie w
pocz¹tkowej fazie zabiegów
- ca³y proces (poza peelingiem) powtarzamy co 2-3dni w serii 10-12
zabiegów
- nastêpnie zalecamy przerwê 4-5 tygodni
- dla podtrzymania efektów kuracji, podczas przerwy, mo¿na stosowaæ
¿ele bez u¿ycia aparatu, wcieraj¹c je rêkami w skórê poœladków,
czy innej partii cia³a po wieczornej k¹pieli.
Po zalecanej przerwie – ca³y proces zaczynamy od nowa, aby utrzymaæ
w formie nasze cia³o.
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WY£¥CZANIE - W£¥CZANIE DWIÊKU
Gdy jesteœ w pozycji zabiegu :peeling, sonoforeza lub kawitacja
w zale¿noœci jak¹ masz pod³¹czon¹ g³owicê
przyk³ad przy pod³¹czonej g³owicy do peelingu kawitacynego

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

d³ugim naciœniêciem
PRESS wyjdŸ z zabiegu

Na ekranie pojawi siê napis:

Peeling Kawitac.
Nastêpnie po raz drugi naciœnij d³ugo pokrêt³o PRESS

Na ekranie pojawi siê napis:

DZWIEK ZAL

lub

dŸwiêk za³¹czony

DZWIEK WYL
dŸwiêk wy³¹czony

Pokrêt³em OPERATION wybierz ¿¹dan¹ opcjê
dŸwiêk za³¹czony lub wy³¹czony.
Wybór zatwierdzamy krótkim naciœniêciem pokrêt³a PRESS

19

ZMIANA JÊZYKA MENU
Gdy jesteœ w pozycji zabiegu :peeling, sonoforeza lub kawitacja
w zale¿noœci jak¹ masz pod³¹czon¹ g³owicê
przyk³ad przy pod³¹czonej g³owicy do peelingu kawitacynego

PK
MODE

0 10
INTENSITY

PULSE

TIMER

d³ugim naciœniêciem
PRESS wyjdŸ z zabiegu

Na ekranie pojawi siê napis:

Peeling Kawitac.
Nastêpnie po raz drugi naciœnij d³ugo pokrêt³o PRESS

Na ekranie pojawi siê napis:

DZWIEK ZAL

lub

dŸwiêk za³¹czony

DZWIEK WYL
dŸwiêk wy³¹czony

Nastêpnie po raz trzeci naciœnij d³ugo pokrêt³o PRESS

Na ekranie pojawi siê wybrany aktualnie jêzyk:

polski

lub

english

lub

ðóññêèé

Pokrêt³em OPERATION wybierz ¿¹dany jêzyk.
Wybór zatwierdzamy dwa razy krótkim naciœniêciem pokrêt³a
PRESS
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PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazania do powy¿szych zabiegów:
-

ci¹¿a
choroby nowotworowe
rozrusznik serca
choroby skórne
metalowe czêœci w ciele
nie wykonywaæ zabiegu blisko oczu (nale¿y wykonywaæ go oko³o
1 cm od dolnej powieki i powy¿ej górnej powieki – NIGDY na
powiece)
jeœli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do schorzeñ – skontaktuj
siê z lekarzem

UWAGA!
Nie u¿ywaæ g³owic w powietrzu bez kontaktu z wod¹ lub
¿elem(preparatem).
Nie moczyæ g³owicy - w celu dezynfekcji nale¿y przetrzeæ metalow¹
czêœæ p³ynem dezynfekuj¹cym - przed i po ka¿dym Kliencie - podobnie
jak w przypadku korzystania z solarium. Moczenie g³owicy powoduje
jej trwa³e uszkodzenie.
Nie stosowaæ preparatów t³ustych i kremów.
Zwróciæ uwagê na ciecz, któr¹ wykonujemy peeling kawitacyjny –
nie ka¿da siê nadaje.

Nie stosowaæ zabiegów aparatem gdy pacjent jest chory na serce,
ma rozrusznik pracy serca, ma metalowe czêœci w ciele.
W³¹czaæ aparat do gniazda sieciowego – uziemionego.
Nie trzymaæ g³owicy zbyt d³ugo w jednym miejscu przy skórze – mo¿e to
doprowadziæ do oparzenia.
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Nie dociskaæ mocno szpatu³y(g³owica p³aska) do skóry – nie bêdzie
kawitacji, ponadto mo¿na uszkodziæ g³owicê.
Niektóre osoby mog¹ s³yszeæ „piszczenie” urz¹dzenia podczas pracy –
jest to zwi¹zane z zakresem s³uchu danej osoby. DŸwiêk mo¿e byæ
szczególnie s³yszalny w okolicach koœci g³owy i uszu (szczêka, koœci
policzkowe, czo³o).
W trakcie zabiegu odczuwane jest ciep³o – jest to naturalna, po¿¹dana
reakcja. Metalowa czêœæ rozgrzewa siê przez dzia³aj¹c¹ falê
ultradŸwiêkow¹. Wytwarzane ciep³o powoduje m.in. lepsze wch³anianie
siê kosmetyków w skórê.
Po zabiegu skóra mo¿e byæ zaczerwieniona od kilku minut do kilku godzin
(jest to efekt lepszego ukrwienia i dotlenienia skóry).
Po zakoñczonym zabiegu urz¹dzenie pozostawiæ w suchym miejscu,
zabezpieczyæ przed upadkiem.
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