
Portatīvais sejas Darsonvals 

Lietošanas instrukcija 

 

Paldies, ka iegādājāties mūsu portatīvo sejas Darsonvalu. Lai pārliecinātos, ka Jūs saprotat, šā 

produkta efektivitāti un darbību, lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju pirms lietošanas. 

Lai izmantotu šo produktu droši, jārīkojas sekojoši: 

 

Izlasiet instrukciju, un saglabājiet to nākotnei. Izpildiet šīs instrukcijas rekomendācijas, kad 

izmantosiet šo produktu. 

 

Visi lietotājiem ir aizliegts izjaukt vai mainīt šī produkta oriģinālus elementus vai aksesuārus, izņemot 

profesionālus elektriķus. 

 

Ja Jums rodas problēmas ar produkta  darbību, lūdzu sazinieties ar piegādātāju vai izplatītāju, lai 

saņemtu palīdzību. 

Šis produkts nepieder pie medicīnas ierīcēm. 

Nelietojiet to slimību ārstēšanai. 

1. Galvenie norādījumi 

Portatīvais Darsonvals ir ļoti svarīgs skaistumkopšanas līdzeklis. Tas ir profesionāla līmeņa aparāts un 

ir piemērots lietošanai mājās vai SPA. Šis aparāts ir lietojams uz sejas, izmantojot stikla caurules. 

Stikla caurule  ģenerē  siltumu, kas iedarbojas uz ādu. Aparāts ir saudzīgs un piemērots taukaina vai 

kombinēta āda. Šo aparātu izmanto saudzīgai ādas apstrādei, tādējādi panākot ādas kopšanas un 

ārstēšanas rezultātu. 

2. Darbības metode 

A: izmantojiet atbilstošo stikla cauruli dažādam vietām uz sejas. 

Sēņu formas stikla cauruli izmanto lai apstrādātu plašas zonas, kā piemēram, pieri. 

Stieņa formas stikla caurule noderēs dekoltē vai lielāku zonu apstrādei. 

Karotes formas stikla cauruli jāizmanto jutīgās zonās, tādās kā tumši loki vai maisi zem acīm. 

Stikla caurule ķemmes formā lieto matu zonā. 

B: Stikla caurules jādezinficē ar medicīnisko spirtu katru reizi pirms lietošanas. 

C: Ievietojiet stikla cauruli kontaktligzdā. 



D: Uzklājiet krēmu uz ādas un saglabājiet ādu glūdu. 

E: Ieslēdziet slēdzi un noregulējiet izvades intensitāti ar rokturi, lai nodrošinātu pareizu intensitāti. 

Ievērojiet:  obligāti vispirms noregulējiet intensitāti ar rokturi, tad pārbaudiet intensitāti uz savas 

rokas, un tikai tad izmantojiet aparātu uz klienta.  

F: Kad procedūra ir pabeigta, noņemiet stikla cauruli un dezinficējiet to. 

 

3. Piederumi 

A. Rokturis – 1 gab. 

B. Sēnes formas stikla caurule  - 1 gab. 

C. Stieņa formas stikla caurule – 1 gab. 

D. Karotes formas stikla caurule – 1 gab.  

E. Ķemmes formas stikla caurule – 1 gab. 

F. lietošanas instrukcija – 1 gab. 


