
Schoonmaken, service en onderhoud:

1. Schakel het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.
2. Veeg het apparaat voorzichtig met een vochtige doek of een 

wattenschijfje af. Was het toestel niet met water, doe het niet in de 
vaatwasser of in de magnetron. 

3. Gebruik geen scherpe voorwerpen of vluchtige reinigingsmiddelen 
op basis van oplosmiddelen om het apparaat te reinigen.

4. Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, 
zonder direct zonlicht en contact met agressieve stoffen.

5. De USB-poort (5 V) wordt gebruikt om het apparaat op te laden. Een 
volledige lading duurt 2 uur.

COLOR LIGHT EYE & LIPS
BEAUTY MASSAGER

Inhoud:
• Vibromassager-lichttherapie voor de verzorging van de huid van de lippen 

en rond de ogen - 1 st. 
• USB-kabel - 1 stuk. 
• Handleiding - 1 stuk. 
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VIBRO MASSAGER MET LICHTTHERAPIE 
VOOR VERZORGING VAN DE HUID VAN 
DE LIPPEN EN RONDOM DE OGEN
Lees zorgvuldig de instructies voor gebruik, er zijn contra-indicaties

SKIN`SKILLS is een serie 'simulatoren' voor thuis, voor de gezichts- 
en lichaamshuid. Het geeft u de mogelijkheid om er jong en 
verzorgd uit te zien, zoals na bezoek van een schoonheidsspecial-
iste, zonder tijd te besteden en geld uit te geven aan bezoeken aan 
de salon. Het regelmatig gebruik van de SKIN`SKILLS apparaten 
maakt het mogelijk om merkbare resultaten te bereiken in een 
korte periode van tijd.

Voordelen:
• Behuizing is gemaakt van hoogwaardig kunststof
• Bediening met één enkele knop
• Werkt op basis van intelligente vibratietechnologie bij aanraking
• Heeft een indicator voor afnemende lading, schakelt uit na 2 

minuten zonder gebruik
• Ergonomisch gevormd, licht van gewicht en mobiel
• Werkt op accu
• Gedetailleerde handleiding

Vermindert vermoeidheid, strijkt fijne lijntjes glad, bestrijdt donkere 
kringen en wallen onder de ogen. Zorgt voor een comfortabele 
verwarming tot 42 °C, waardoor de actieve bestanddelen van 
verzorgingsproducten beter doordringen. Hoogfrequente vibratie van 
12.000 trillingen/min versnelt de collageen regeneratie en herstelt de 
elasticiteit van de vezels. 

Dankzij het ellipsvormige ontwerp van de massagekop kunt u het 
apparaat stevig tegen uw huid drukken voor een effectievere massage 
van elk huidgebied, inclusief de hoeken van uw neus en lippen.
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HUID ROND DE OGEN
Gebruik het in 
combinatie met uw 
huidverzorg-
ingscrème/gel, beweeg 
het apparaat 
gelijkmatig en masseer 
voorzichtig van de ene 
ooghoek naar de 
andere. Dit zal de huid 
rond de ogen liften, 
gladstrijken en een 
diepe voeding geven.

TUSSEN DE 
WENKBRAUWEN EN 
VOORHOOFD
Masseer naar boven, 
richting van de 
wenkbrauwen naar de 
haarlijn. De massage, 
gebaseerd op 
microtrillingen van 12000 
omwentelingen per 
minuut, activeert de 
huidcellen, verbetert de 
doordringing van 
voedingsstoffen en 
verlicht de spanning in 
het gebied tussen de 
wenkbrauwen.

WANGEN EN 
NEUS-LIPPENPLOOIEN

Masseer de wangen 
richting naar boven 
en naar de zijkanten. 
Dit verbetert de 
bloedsomloop, 
stimuleert de 
bloedcellen, 
verwijdert fijne 
rimpels, maakt het 
gezicht strakker en 
slanker.

HOEKJES VAN 
DE MOND
Masseer uw 
mondhoeken om ze 
te liften, uw lippenlijn 
duidelijker te maken 
en uw glimlach mooi 
te houden.
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Aan/uit knop. 

Omschakelen van standen

(1e niveau - rood licht) 

(2e niveau - blauw licht)

LED-ring 

USB oplaadpoort

Sensorplaatje

Massagekop

Gebruiksprocedures en voorzorgsmaatregelen 
bij het gebruik van het apparaat:

1. Om het apparaat aan of uit te zetten, houd de Aan/Uit knop 2 
seconden ingedrukt. 

2. Druk kort op de knop Aan/Uit om van de ene modus naar de andere 
over te schakelen. 

3. Wanneer het apparaat wordt aangezet, knippert de rode LED en 
warmt de massagekop op. Wanneer de temperatuur van 42 °C 
bereikt wordt, brandt de rode LED continu. 

4. Het apparaat werkt op basis van intelligente vibratietechnologie. 
Wanneer de massagekop en de sensorplaat tegelijkertijd de huid 
raken, begint het apparaat te vibreren.

5. Beweeg het apparaat bij gebruik altijd; de massagekop mag niet op 
dezelfde plaats blijven.

6. Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
 • Tijdens het opladen knippert de rode LED continu, als de batterij 

volledig opgeladen is, brandt de blauwe LED constant. 
 • Wanneer het laadniveau laag is, knippert de rode LED continu. 
7. Als het apparaat gedurende 2 minuten niet wordt gebruikt, schakelt 

het automatisch uit.

CONTRA-INDICATIES:

Het wordt afgeraden het apparaat te gebruiken tijdens menstruatie, 
voor personen met hart- en vaatziekten, oncologische ziekten, 
huidziekten (eczeem, dermatitis, psoriasis), tijdens de verergering van 
acne, na plastische chirurgie, bij implantaten, bij tromboflebitis, bij 
hoge temperaturen, voor zwangere vrouwen, kinderen. Als u een acute 
of chronische medische aandoening hebt die niet in deze handleiding 
wordt genoemd, is het raadzaam een arts te raadplegen voordat u het 
apparaat gebruikt.

1.
Breng een geschikt 
hoeveelheid van 
huidverzorgings-
product aan op uw 
gezicht.

3.
Houd de sensorplaat met één hand vast 
en raak de huid aan met de massagekop.

2.
Druk de Aan/Uit toets 
gedurende 2 seconden in 
om het toestel aan te zetten. 
Druk kort op de Aan/Uit-toets 
om te schakelen tussen rood 
en blauw licht (rood licht is 
standaard ingesteld wanneer 
het toestel wordt aangezet).
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Vibro Massager met lichttherapie 
voor verzorging van de huid van de 

lippen en rondom de ogen

Technische specificaties:

Afmetingen apparaat:  119*23*23 mm

Netto gewicht:   32 g

Temperatuur:   42°C±3°C

Materiaal:   ABS kunststof + polycarbonaat

Voeding:   ≤1 W

Trilfrequentie:   12000 rpm

Werkende stroom:  20-200 mA

Werk voltage:   3,7 V

Voltage opladen:  5 V

Gebruiksduur accu:  Ongeveer 2 uur

Land van herkomst:  China


