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Nowoczesny w swoim wyglàdzie i rozwi¹zaniach 
technologicznych aparat do odm³adzania skóry metod¹ peelingu 
kawitacyjnego i sonoforezy. Efektem zabiegu tym aparatem jest 
skuteczne z³uszczenie martwego naskórka i ods³oniêcie m³odszej 
warstwy skóry, a co za tym idzie lepsze wch³anianie preparatów.
Rezultatem zabiegu jest widocznie wyg³adzona i delikatna w dotyku 
skóra.
Sonoforeza po³¹czona z mikromasa¿em wzmacnia efekt liftingu, 
napiêcie, nawil¿enie, dotlenienie, redukcjê zmarszczek i od¿ywienie 
skóry twarzy.



PRZYGOTOWANIE APARATU DO PRACY

1. w³o¿yæ wtyczkê kabla do gniazda sieciowego 230V,50Hz.

2. wtyczkê g³owicy roboczej (3)  w³o¿yæ do gniazda (2)

3. w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem  O/I  (1)

4. na pulpicie Biosonica zaœwieci/c¹ siê bia³e diody poziomu mocy. Ile 

diod siê zapali zale¿y jak¹ mieliœmy ustawion¹ moc przy 

ostatniej pracy aparatem. 

USTAWIENIE MOCY BIOSONICA

 Moc pracy g³owicy Biosonica mo¿esz regulowaæ przez 
zabiegiem lub w trakcie zabiegu. Naciskaj¹c przycisk Power + lub - 
regulujemy zapalaj¹c diody bia³e MOC.

WIDOK  APARATU 2

    1
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1. W³¹cznik sieciowy

2. Gniazdo g³owicy 

3. G³owica 

4. Przycisk START / STOP oraz dioda niebieska sygnalizuj¹ca

    czy uruchomiona jest praca aparatu 

5. Przycisk pracy pulsacyjnej oraz dioda niebieska sygnalizuj¹ca

    Dioda zgaszona praca ci¹g³a, dioda miga - praca pulsacyjna,

    dioda miga szybko praca pulsacyjna szybka    

6. Przycisk Power (moc) -

7. Przycisk Power (moc) +

8. Bia³e diody sygnalizuj¹ce poziom mocy pracy g³owicy
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7
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DANE  TECHNICZNE:

?Zasilanie: 230V; 50Hz
?Moc pobierana 40 W
?Wymiary 150 x 145 x 50mm
?Ciê¿ar ~1,0 kg

?Czêstotliwoœæ ultradŸwiêków                                       
     23kHz +/- 1kHz
?Max. natê¿enie ultradŸwiêków 0,5W/cm2

Wyposa¿enie:
?aparat Biosonic BS 200 
?g³owica do peelingu kawitacyjnego
?instrukcja obs³ugi

FUNKCJE 

-  peeling - oczyszczanie

-  sonoforeza - wprowadzanie preparatów ultradŸwiêkami

-   “prasowanie” zmarszczek,  mikromasa¿, lifting

POWER
MIN MAX
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WSKAZANIE DO STOSOWANIA:

-  oczyszczanie skóry

-  usuwanie martwego naskórka 

-  tr¹dzik 

-  skóra dojrzaùa, pozbawiona jædrnoúci

-  skóra odwodniona, zmêczona

-  ogólna poprawa estetyki skóry 

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.

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.

rys.1

- Oderwaæ g³owicê i przenieœæ j¹ w nowe, zwil¿one miejsce. Nie        
zatrzymywaæ jej w bezruchu,  gdy¿ mo¿na poparzyæ skórê. 

- Prawid³owa  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.

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 )  

SONOFOREZA – wprowadzanie, czas trwania 

zabiegu ok. 5 minut. Zabieg prowadzimy 

szerszà  stronà gùowicy, tak jak pokazano 

na zdjæciu. Nale¿y na³o¿yæ preparat (¿el do 

ultradŸwiêków lub preparat przeznaczony 

do ultradŸwiêków) na skórê poddawan¹ 

zabiegowi. Przesuwaæ g³owicê pasmami, 

na odcinku oko³o 5 cm, lub ma³ymi 

nak³adaj¹cymi siê kó³eczkami, podnieœæ 

g³owicê. Przenieœæ na kolejn¹ partiê skóry,  znów oderwaæ, itd. 

Przy zwil¿aniu skóry, dok³adaniu na skórê kosmetyku, 

preparatu nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ przyciskiem 

START/STOP.
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Sposób u¿ycia i kierunek ruchu g³owicy
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Sonoforeza + mikromasa¿ (lifting- prasowanie zmarszczek) – jest to 

funkcja, któr¹ mo¿emy w³¹czyæ, aby wzmocniæ lifting. Mikromasa¿ 

w³¹czamy przyciskiem PULSE, mamy tu do wyboru trzy tryby pracy: 

praca ci¹g³a (sonoforeza) i dwa tryby pracy pulsacyjnej (mikromasa¿) – 

szybszy i wolniejszy – nale¿y wybraæ, stosownie do odczuæ, 

odpowiedniejszy dla siebie. Nie nale¿y stosowaæ mikromasa¿u (pracy 

pulsacyjnej) na skórze poni¿ej 25 r.¿. - poniewa¿ jest to niepotrzebna w 

tym wieku stymulacja skóry. Przytrzymanie g³owicy w jednym 

miejscu na skórze – mo¿e spowodowaæ oparzenie.

Sonoforezê i sonoforezê z mikromasa¿em najlepiej jest wykonywaæ w 

serii. Seria to 5 do 10 zabiegów, co 48h. Nie czêœciej. Nie rzadziej ni¿ raz 

w tygodniu. Miêdzy seriami powinno byæ 2-3 miesi¹ce przerwy.

Wybraæ odpowiedni preparat do ultradŸwiêków od 1 do 19 z serii 

Professional Line Biomak. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przy sonoforezie – wprowadzaniu ultradŸwiêkami – 

w skórê do ok. 1 cm – wprowadzamy wszystkie substancje zawarte w 

kosmetyku, wiêc preparat musi byæ przeznaczony do ultradŸwiêków, 

mieæ ma³o konserwantów, wzglêdnie delikatne. Standardowe kosmetyki 

maj¹ za zadanie dzia³aæ powierzchownie, wprowadzenie ich wg³¹b 

skóry mo¿e zamiast pomóc – zaszkodziæ.

UWAGI OGÓLNE PRZY ZABIEGACH

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 (szczêka, koœci 

policzkowe, czo³o) i uszu.

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). Nie nale¿y 

6

po zabiegu  wystawiaæ twarzy na dzia³anie promieni UV.

Po zakoñczonym zabiegu urz¹dzenie pozostawiæ w suchym miejscu, 

zabezpieczyæ przed upadkiem.

UWAGA!

MUSISZ TO WIEDZIEÆ zanim przyst¹pisz do zabiegu:

Nie moczyæ g³owicy - w celu dezynfekcji nale¿y przetrzeæ metalow¹ 

czêœæ, p³ynem dezynfekuj¹cym lub spirytusem dostêpnym w aptece. 

Moczenie g³owicy powoduje jej trwa³e uszkodzenie. Po zakoñczonym 

zabiegu metalow¹ czêœæ g³owicy wytrzeæ, tak by usun¹æ resztki 

p³ynu/cieczy/preparatu z powierzchni.

  (gaœnie 

dioda START/STOP)– jest to zabezpieczenie przed przegrzaniem g³owicy. 

Aby ponownie uruchomiæ aparat, nale¿y odczekaæ oko³o 1 minutê i 

wcisn¹æ przycisk START/STOP. Przy prawid³owej pracy nie dopuszcza 

siê aby aparat wy³¹cza³ siê sam. Przy zwil¿aniu skóry, dok³adaniu 

na skórê kosmetyku, preparatu nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ 

przyciskiem START/STOP.

Niekorzystna dla aparatu jest praca „w powietrzu” - czyli kiedy aparat jest 

w³¹czony a nie ma kontaktu ze skór¹. Dlatego nale¿y prowadziæ jak 

najd³u¿sze pasma g³owic¹, dotykaj¹c skóry. Natomiast przerwy kiedy 

g³owica jest oderwana od skóry maj¹ byæ krótkie. 

Nie trzymaæ w³¹czonego urz¹dzenia w przerwach podczas zabiegu. 

Jeœli nie u¿ywasz urz¹dzenia – np. dok³adasz na skórê preparat – 

wy³¹cz je przyciskiem START/STOP – nie œwieci siê dioda.

Nie trzymaæ g³owicy zbyt d³ugo w jednym miejscu przy skórze – mo¿e to 

doprowadziæ do oparzenia.

Nie dociskaæ mocno szpatu³y(g³owicy) do skóry – nie bêdzie  kawitacji, 

ponadto mo¿na uszkodziæ g³owicê.

Aparat samoistnie wy³¹cza siê po oko³o 3 minutach pracy
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UWAGA! 

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

-  ci¹¿a

-  nowotwór skóry

-  powa¿ne alergie skórne

-  rozrusznik serca

- 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

KONSERWACJA

Obudowê aparatu czyœciæ lekko zwil¿on¹, miêkk¹ szmatk¹ bez u¿ycia 
œrodków silnie czyszcz¹cych (¿r¹cych).

UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

· Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien 
byæ oddany do producenta celem przegl¹du.
· Je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ w 
zak³adzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
· Dokonywanie samodzielnych prze³¹czeñ w aparacie i zmian w 
uk³adzie jest zabronione.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utrat¹ 
gwarancji, a producent nie bierze  odpowiedzialnoœci za prawid³owe i 
bezpieczne dzia³anie urz¹dzenia.
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UWAGA! 

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA:

-  ci¹¿a

-  nowotwór skóry

-  powa¿ne alergie skórne

-  rozrusznik serca

- 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

KONSERWACJA

Obudowê aparatu czyœciæ lekko zwil¿on¹, miêkk¹ szmatk¹ bez u¿ycia 
œrodków silnie czyszcz¹cych (¿r¹cych).

UWAGI DOTYCZ¥CE BEZPIECZNEGO U¯YTKOWANIA

· Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien 
byæ oddany do producenta celem przegl¹du.
· Je¿eli przewód zasilaj¹cy ulegnie uszkodzeniu, nale¿y go wymieniæ w 
zak³adzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
· Dokonywanie samodzielnych prze³¹czeñ w aparacie i zmian w 
uk³adzie jest zabronione.

Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utrat¹ 
gwarancji, a producent nie bierze  odpowiedzialnoœci za prawid³owe i 
bezpieczne dzia³anie urz¹dzenia.

8 9



10 11



10 11



BIOMAK Sp.J. 05-820 Piastów, ul. S³oñskiego 13, tel.: (022) 723 70 72, tel./fax: (022) 723 69 54, 
e-mail: biomak@biomak.pl      www.biomak.pl

INSTRUKCJA BIOSONIC BS 200 v2.0  2013-09-02


