
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cienījamais klient! 

Paldies, ka esat izvēlējies mūsu produktus. 

Efektivitātes un drošības nolūkā lūdzam pirms to lietošanas izlasīt 

instrukciju. Saglabājiet instrukciju atsauces nolūkā. 

 
Skaistumkopšanas ierīce 

 5-vienā 
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Īss ievads 
 
 

Injekcija bez adatas izmantošanas ir ļoti efektīva, rētas neveidojoša un 

droša metode, kas pilnībā novērš nepieciešamību pēc tradicionālās un 

mikroadatu injekcijas. Tā izmanto elektroporāciju un elektroosmozi, lai 

piegādātu barības vielas dziļajām ādas šūnām, nodrošinātu limfas 

drenāžu, veicinātu vielmaiņu, limfas cirkulāciju un uzlabotu asinsriti, 

samazinātu grumbas, balinātu ādu un mitrinātu to, kā arī samazinātu 

celulītu, veicinātu tauku sadalīšanos un svara samazināšanos. 

Salīdzinājumā ar atsevišķiem ādas kopšanas produktiem, tā efektīvi 

daudz dziļāk absorbē produktus, pilnībā atrisina produktu problēmas, 

paliekot epidermas līmenī, un samazina ārstēšanas perioda ilgumu. 

Darba teorija 

Tiek izmantota elektroporācijas un elektroosmozes metode bez 

jebkādām injekcijām, viegli atver akvaporīnu (AQP), piegādā ādai 

nepieciešamās barības vielas, kā arī ārstē visu veidu ādas problēmas. 

Palīdz ātri un efektīvi absorbēt barības vielas, veicina vielmaiņu ādā, 

saglabā ādas elastību un uzlabo stāvokli. 

AQP ir galvenais mitruma kanāls šūnās un ārpus tām. 

Kas ir elektroporācija un elektroosmoze? Elektroporācija — tieši 

iedarbojas uz ādu, nekavējoties uzlabo ādas audu uzsūkšanas spēju. 

Elektrošoka darbības rezultātā radīsies caurumi šūnu lipīdu 

mobilizācijā, un vienlaikus hidrofīlā molekula, kas sākotnēji neuzsūcās, 

tagad var iekļūt šūnās. Pēc rašanās caurumi paliks atvērtā stāvoklī no 

dažām sekundēm līdz dažām minūtēm, atkarībā no elektrošoka ilguma. 

Elektroosmoze — galvenokārt iedarbojas uz vielas, kas tiks izkliedēta, 

molekulu, palīdzot tai viegli iesūkties ādā.  Vienādas kvalitātes 

elektriskie lādiņi savstarpēji atgrūžas, tādējādi novadot pozitīvu strāvu 

uz pozitīvo barības vielu molekulu un “iegrūžot” barības vielu molekulu 

ādas audos. 
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Īss ievads 

 
Vienlaikus arī neitrālā molekula iesūksies dziļāk ādā. 

 
Funkcija: 

Vasaras raibumu likvidēšanai un ādas balināšanai: bez rētu veidošanas 

atver šūnu kanālus, absorbē barības vielas, piedalās šūnu vielmaiņā, 

veicina šūnu atdzimšanu. 

 
Vēlamajai grumbu likvidēšanai: elektrodu barības vielas tiešā 

veidā iesūcas dziļi ādā, uzsāk šūnu atjaunošanu, likvidē grumbas 

dziļākajos ādas slāņos. 

 
Aknes novēršanai: izmantojot elektrisko barības vielu konveijera lentu, 

aknes likvidēšanas destilāts tiek ievadīts centrā, novērš vai ierobežo aknes 

atkārtotu parādīšanos, palīdz izvairīties no infekcijas rašanās brūcē. 

 
Mitrināšanai un šķidruma nodrošināšanai:  ievada aktīvo destilātu dziļi 

ādā, apgādā šūnas ar pietiekamu ūdens daudzumu un novērš dažādas 

ādas problēmas, kas saistītas ar šķidruma trūkumu. 
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Dimanta dermabrāzijas darbības instrukcija 
 

 
 

Dimanta dermabrāzijas princips 

Mikrodermabrāzija ir ādu atsvaidzinoša metode, kas palīdz uzlabot 

sejas ādu, kas cieš no saules un novecošanās ietekmes. Plastiskās ķirurģijas 

speciālists izmanto tādu ierīci kā smalks smilšu strūklotājs, lai kopā ar 

dimanta uzgali izsmidzinātu pa sejas ādu gaisu, kombinējot maigu abrāziju 

ar nosūkšanu, lai noņemtu atmirušos ārējos ādas slāņus. Tāpat kā ar citām 

ādas atjaunošanas metodēm, var būt nepieciešama vairāk nekā viena 

procedūra, lai samazinātu vai likvidētu smalkās grumbas un nevēlamo 

pigmentāciju. 

 

Dimanta dermabrāzijas darbība 

Mikrodermabrāzija ir efektīvs veids, kā samazināt smalkās grumbas, 

“vārnu kājiņas”, vecuma plankumus un aknes rētas. Tā stimulē ādas šūnu 

un kolagēna veidošanos. Ir pierādīts, ka tā ir ļoti populāra kosmētiskā 

procedūra bez ķirurģiskas iejaukšanās. 

Izmantojot to regulāri, šī sistēma veiksmīgi darbojas uz visiem ādas 

veidiem, un to var izmantot uz sejas, kakla, dekoltē zonas un visa ķermeņa 

jauneklīgam un svaigākam izskatam.  Rezultāti būs redzami tūlīt. 

Pēc procedūras izmantojiet suku ar ūdeni, lai notīrītu dimanta uzgaļus, 

un pēc tīrīšanas ievietojiet to 75 % spirta šķīdumā un paturiet 15 minūtes, 

tad izņemiet un pilnībā noslaukiet. Ievietojiet to ultravioletā starojuma 

sterilizatorā nākamajai izmantošanas reizei. 
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Dimanta dermabrāzijas darbības instrukcija 
 

 

1. Elastīgi pielāgojas katrai mikrodermabrāzijas ierīcei, neatkarīgi no 
jūsu rīcībā esošā zīmola. Vienkārši saliekama, darbināma un viegli 
atrisina ādas poru aizsprostošanās problēmas. 

2. Precizitāte — deviņas dažādas uzgaļa formas un dimantu kristālu izmēri, 
kas izmantojami dažādām ķermeņa zonām un pat acu zonai. Izvēloties 
atbilstošu uzgaļa numuru kopā ar pielāgojamu nosūcēju, tiek nodrošināta 
kontrolēta abrāzija. 

 

Pilnīga ķermeņa mikrodermabrāzija pirms tievēšanas 
programmas, aknes, celulīta u. c. novēršanai. 

 

Uzgalis acu zonai, kas īpaši paredzēts krunku, komedomu, 
strutaino pūtīšu u. c. likvidēšanai. 

 

Rētu, smalko grumbu un saules bojātās ādas likvidēšanai, 
koncentrējoties uz plašāku ārstēšanu 

3. Darbmūžs — dimanta virsma nodrošina īpaši ilgu darbmūžu. 
4. Drošība 

Noņemot alumīnija oksīda kristālus, nepastāv daļiņu palikšanas ādā 
risks. Pacientam un skaistumkopšanas speciālistam nav jāieelpo 
alumīnija oksīda putekļi, un procedūru telpai ir tīra. Neinvazīvā ādas 
kopšanas procedūra var tikt pabeigta īsā laikā un bez sāpēm. Šī ādas 
kopšanas procedūra ir ideāli piemērota steidzīgām personām. Nav 
nepieciešams ņemt brīvu laiku darbā vai ierobežot sabiedriskajās 
aktivitātes. 

 

 

5. Rezultāts pēc procedūras: 

Pēc atmirušā un bojātā ādas slāņa noņemšanas, kad āda ir tīra un gluda, 

ādas kopšanas līdzekļa iedarbība ir ātrāka. 

Kā tas darbojas 
 
Dimanta uzgalis noņem atmirušās ādas kārtiņu 

Ādas kārtiņas noņemšana 
un nogludināšana 
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Dimanta dermabrāzijas darbības 

instrukcija 
 

6. Šādu simptomu ārstēšana: 
akne, 
pigmentācija, 
rētas, ādas 
izstaipīšanās, 
grumbas 

Procedūra 
1. Tvaicēšana 
2. Mikrodermabrāzijas procedūra 
3. Sejas krēma noņemšana tīras ādas iegūšanai 
4. Sejas maska balināšanai un mitrināšanai 
5. Esence 
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Ultraskaņas darbības instrukcija 
 

Ultraskaņas teorija 

Ultraskaņas skaistumkopšanas tehnoloģija tika ieviesta 

skaistumkopšanā pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un 

kļuva populāra, jo piedāvā plašas ārstēšanas iespējas un ātru 

rezultātu, kā arī augstu izārstēšanas koeficientu un procedūras 

vienkāršību, tādējādi padarot to par populārāko un praktiskāko 

metodi skaistumkopšanas jomā. Attīstoties zinātnes 

tehnoloģijai, tirgū sevi pieteica jaunā profesionālā ultraskaņas 

skaistumkopšanas instrumenta ēra. Klienti norāda, ka šo augstas 

kvalitātes metodi var izmantot dažādu problēmu risināšanai un 

lieliska izskata iegūšanai. 

1. Mehāniskā iedarbība: procedūras veikšanā tiek izmantota 

mehāniskā 300 miljonu reižu sekundē vibrācija, lai radītu visa 

ķermeņa vibrāciju un veiktu īpašu šūnu masāžas funkciju, 

uzlabojot arī šūnu vielmaiņu un asinsriti, kā arī aktivizējot 

šūnas un pabarojot ādas audus, tādējādi āda staro un ir elastīga. 

2. Sildošā iedarbība: ultraskaņas sildošā iedarbība, izmainot 

asinsvadu darbību un vielmaiņas procesu, uzlabo asinsriti un 

palēnina šūnu kairinājumu un mazina sāpes. Tā spēj atslābināt 

arī nervu muskuļus un pretoties muskuļu nervu kairinājumam. 

3. Ķīmiskā iedarbība: ultraskaņas vilnim ir arī stimulējošā 

iedarbība, un tas paātrina vielmaiņas procesu. Tas spēj veikt pH 

vērtības maiņu, padarot to sārmaināku, kā arī veicināt zāļu 

uzsūkšanos un uzlabot zāļu sterilizēšanas spēju. 
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Ultraskaņas darbības instrukcija 
 

 

 

Ultraskaņas darbība 

1. Trombu mazināšanai un izsitumu likvidēšanai: deformētu asins 

kapilāru ārstēšanai, izmantojot ultraskaņas pulsa signālu kopā ar 

piemērotu ziedi, tādējādi novēršot izsitumus. 

2. Rētas vai kreveles noņemšanai: ultraskaņa ne tikai noņem 

sakaltušas asinis no ādas, bet arī uzlabo vielmaiņu un asinsriti, 

tādējādi likvidējot rētas. Ir ieteicams izmantot ultraskaņu kopā ar 

piemērotu ziedi, parasti 10 reižu kursa veidā un vienu reizi divās 

dienās. 

3. Nevēlamās ādas pigmentācijas likvidēšanai: izmantojot ultraskaņu 

kopā ar ķīniešu tradicionālās medicīnas sejas krēmu plankumu 

krēmu vai augstas iedarbības krēmu ar C vitamīnu, tiek 

nodrošināts lielisks rezultāts nevēlamās pigmentācijas likvidēšanā. 

Rezultāts ir redzams pēc 3 procedūrām, bet pilnīga simptoma 

novēršana tiek panākta pēc 10 līdz 40 procedūrām. 

4. Zemādas pleķu un pigmentācijas novēršanai: izmantojot 

ultraskaņu plankuma šūnas membrānas bojāšanai un aizsardzībai 

pret tā formas veidošanos, tiek pilnībā likvidēta pigmentācija un 

plankums, uzlabojot arī vielmaiņas darbību. Izmantot 10 reižu 

kursa veidā un tad atpūtināt ādu vienu nedēļu pirms vēl vienas 

procedūras veikšanas. 

5. Smalku grumbu un sarecējušas asins noņemšanai, kā arī ādas 

elastības uzlabošanai: izmantojot ultraskaņas mehānisma 

masāžās iedarbību, no vienas puses tā regulē zemādas šūnu 

membrānas izmaiņas un no otras puses — uzlabo asins 

cirkulāciju un vielmaiņu. Tādējādi tiek likvidētas nelielas 

grumbas, kā arī sarecējušas asinis vai rētas, ko radīja cietas 

vielas. 
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Ultraskaņas darbības instrukcija 
 

6. Maisiņu un tumšo loku ap acīm likvidēšanai: tiek izmantota 

ultraskaņas mehāniskās masāžas funkcija, lai uzlabotu asinsriti 

un limfas cirkulāciju kopā ar sildošo funkciju, lai noārdītu 

taukus un uzlabotu zemādas uzsūkšanas spēju, tādējādi 

samazinot pārmērīgo ūdens daudzumu un uzkrājušos taukus un 

likvidētu lokus un maisiņus zem acīm. Ar zondi maigi masēt 

maisiņus zem acīm ādas tekstūras virzienā. Nepieskarties tieši 

acs ābolam ar zondi un nedarboties ar to uz plakstiņa. 

7. Tūskas vai rētu likvidēšanai: izmantojot ultraskaņu kopā ar 

ziedi, masēt bojātās ādas zonu aptuveni minūti, tādējādi 

izvairoties no rētas veidošanās tūskas likvidēšanas laikā. 

8. Sklerozes un raupjas ādas ārstēšanai: izmantojot ultraskaņu kopā 

ar glicerīnu, šķidro vasku vai kvalitatīvu smērvielu masēt ādu, 

tādējādi uzlabojot procedūras rezultātu. 

9. Ādas stāvokļa uzlabošanai: likvidēt plankumus un uzlabot 

ādas stāvokli, izmantojot ultraskaņu. 

Nedrīkst izmantot: 

1. Cilvēki ar osteoporozi nedrīkst izmantot šo ierīci. 

2. Cilvēki ar ādas problēmām, piemēram, pušumiem, nedrīkst 

izmantot šo ierīci. 

3. Cilvēki ar garīgām saslimšanām nedrīkst izmantot šo ierīci. 

4. Procedūras laikā zonde nedrīkst atrasties virzienā pret acs 

ābolu. 

5. Grūtniecēm nedrīkst veikt procedūras uz krūtīm, kājām un 

vēdera. 

6. Cilvēki ar protēzēm nedrīkst izmantot šo ierīci uz attiecīgās 

ķermeņa daļas. 

7. Cilvēki ar iekšējo orgānu problēmām nedrīkst izmantot šo ierīci 

uz vēdera vai krūtīm. 
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Ādas skrubja darbības instrukcija 
 
 

Ultraskaņas ādas skrubis ir skaistumkopšanas speciālistu 

iecienītākais instruments. Ilgstošie pētījumi nodrošina lielisku efektu 

sejas kopšanā. Tas maina elektrisko vibrāciju ar 28 000 reizēm 

sekundē uz mehānisko vibrāciju ar 28 000 reizēm sekundē. 

Ultraskaņas efekts masē ādu un to attīra. Tajā pašā laikā tiek panākta 

iedarbība uz dziļajām šūnām.  Šādā veidā ir iespējams efektīvi 

noņemt plankumus, grumbas, pumpas, raga kārtiņu un sārņus porās, 

lai jūsu āda izskatītos gaiša, attīrīta un elastīga. 

 
 

Ultraskaņas masāža Grumbu likvidēšana 

 

 

 

 

 

1. attēls  2. attēls 

Pīlings Melanīna likvidēšana 
 

 

3. attēls  4. attēls 
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Aukstuma un karstuma āmuriņa darbības 

instrukcija 

 
Aukstuma un karstuma āmuriņš tika izstrādāts un izgatavots pēc 

jaunākajām tehnoloģijām skaistumkopšanas kultūras uzplaukuma 

laikā 2000. gadā. Tā ir medicīniska mehāniska ierīce, tādēļ ir 

uzticama un droša. 

 
 

Piemērošana: 

1. Procedūra, izmantojot aukstuma āmuriņu 

Nomierina ādu pēc apstrādes, kuras rezultātā āda tiek kairināta. 

Nomierina jutīgu ādu. 

2. Procedūra, izmantojot karstuma āmuriņu. 

Uzlabo ādas uzsūkšanās spēju. 

Uzlabo ādas stāvokli, novērš tās blāvumu. 
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Paneļa diagramma 
 

 
 

 

 

1. Programmas 

iestatīšana/izbeigšana 

2. Darbības izvēle 

3. Darbības izvēle 

4. Ieslēgt/izslēgt 

5. Parametru iestatīšana 

6. Parametru iestatīšana 

7. Sākt darbību/pauze 

8. Displejs 

9. Vilkmes noregulēšana 

10. Vakuuma mērītājs 

a. Ultraskaņas procedūra sejai 

b. Ultraskaņas procedūra zonai zem 

acīm 

c. Ultraskaņas procedūra ķermenim 

d. Mezoterapijas procedūra 

e. Aukstuma un karstuma āmuriņa 

darbība 

f. Ādas skrubja darbība 
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Mezoterapijas procedūra 

 
1. Pievienot ierīci elektrībai. 

.Ieslēgt ierīci.  

3. Nospiest pogu (4. panelis) 

4. Nospiest pogu  un izvēlēties mezoterapiju (2.3 panelis) 

5. Nospiest pogu  un nonākt pie nākamās darbības saskaņā ar 1-2 attēlu. 

1-1 1-2 

.Nospiest pogu un izvēlēties laiku/zondi/frekvenci/intensitāti. 

Piemēram, laika iestatīšanai, izvēlieties pogu   saskaņā ar 1-2 attēlu. 

Nospiest pogu , lai izvēlētos zondi un nospiest pogu , 
lai mainītu mezoterapijas ķermeņa zondi saskaņā ar b1-3 attēlu 

Nospiest pogu , lai izvēlētos frekvenci un nospiest pogu , 
lai iestatītu to saskaņā ar 1-4 attēlu. 

Nospiest pogu , lai izvēlētos intensitāti un tad nospiest pogu 

       , lai iestatītu to  saskaņā ar 1-5 attēlu. 

  

1-3 1-4 1-5 

10. Nospiest pogu un uzsākt darbu. 
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Dimanta dermabrāzijas darbība 
 

Dimanta dermabrāzijas instrukcija 

1. Nospiest pogu , lai izvēlētos dimanta funkciju saskaņā ar 

1-2 attēlu (2.3. panelis) 

2. Nospiest pogu , lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 

2-2 attēlu. 

3. Nospiest pogu , lai izvēlētos laiku un nospiest pogu 

, lai iestatītu laiku. 

4. Nosūkšanai noregulējiet pogu  

 

5 Nospiest pogu  un uzsākt darbu. 

(panelis 9.10) 

 

  

2-1 2-2 
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Ultraskaņas darbība 
 

1. Nospiest pogu,          lai izvēlētos ultraskaņas funkciju  saskaņā ar att. 3-1 

2. Nospiest pogu un nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar att. 3-2. 

3. Nospiest pogu               , lai iestatītu stāvokli/laiku/režīmu/intensitāti/ zondes jaudu, 

piemēram, iestatīt laiku saskaņā ar att. 3-2. 

4. Nospiest pogu , lai iestatītu laiku. 
 

 

 

 

 

 

3-1 3-2 

5. Nospiest pogu , lai izvēlētos atbilstošu zondes darbības režīmu
             un tad slēdzi. saskaņā ar att. 3-3. 

 3-3 

6. Nospiest pogu          , lai izvēlētos atbilstošu režīmu un tad iestatīt saskaņā ar att. 3-4. 

7  Nospiest pogu               , lai izvēlētos intensitāti  un tad 

iestatīt saskaņā ar 3-5 attēlu. 

 3-4 3-5 

8. Nospiest pogu un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
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Ādas skrubja darbība 
 

1. Nospiest pogu , lai izvēlētos ādas skrubja funkciju saskaņā ar 4-1 attēlu. 

2. Nospiest pogu , lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 4-2 attēlu.  

3. Nospiest pogu      , lai izvēlētos stāvokli/laiku/režīmu/intensitāti, 

piemēram, lai iestatītu laiku saskaņā ar 4-2 attēlu. 

4. Nospiest pogu , lai iestatītu laiku. 

4-1  4-2 

5. Nospiest pogu          , lai izvēlētos režīmu  un tad iestatīt saskaņā ar 4-3 attēlu. 

6. Nospiest pogu      , lai izvēlētos intensitāti       un tad iestatīt saskaņā ar 4-4 

attēlu. 

 4-3 4-4 

7. Nospiest pogu un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
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Aukstuma un karstuma āmuriņa darbība 

 
1. Nospiest pogu          , lai izvēlētos aukstuma un karstuma 

āmuriņa funkciju saskaņā ar 5-1 attēlu. 

2. Nospiest pogu,                lai nonāktu pie nākamās darbības saskaņā ar 5-2 attēlu.  

3. Nospiest pogu     , lai iestatītu laiku saskaņā ar 5-2 attēlu. 

Nospiest pogu , lai noregulētu laiku. 
 

  

5-1 5-2 

4. Nospiest pogu  , lai izvēlētos intensitāti saskaņā ar 5-3 attēlu.  

5. Nospiest pogu , lai izvēlētos intensitāti 

5-3 

6. Nospiest pogu  un ierīce sāks darboties (5. panelis) 



Lapa 17 
 

Mezoterapijas darbība 
 

 
Seja — balina, plankumus, noņem grumbas.  

 

Rezerves daļa:  

Laiks: 15 minūtes 

Intensitāte: 6 

Biežums: 15 

Uzziest gelu vai krēmu 

Pēc tam sākt darbu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 4 

2 1 
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Mezoterapijas darbība 
 

 

 

  

 

2. Seja (ādas balināšanai, mitrināšanai, gaišākas krāsas iegūšanai un 

grumbu likvidēšanai) 

  Rezerves daļa: 

 

 

 

1. solis Noskrūvēt zeltīto daļu 

Izskrūvēt stikla pudelīti 

Noņemt pudeles 

vāciņu 
 

 
 Laiks: 8 minūtes 

Intensitāte: 5 

Frekvence: 10 

Ievietot ādas kopšanas produktu pudelītē 

 
 

Zonde veic apļveida kustības. 

6 5 
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 P 

Dimanta dermabrāzijas darbība 
 
 

1. Pieslēgt elektrību galvenajai ierīcei un ieslēgt to. A 

attēls 

2. Nospiest pogu      , lai iedarbinātu ierīci. (1. panelis) 

3. Izvēlēties atbilstošu dimanta uzgali, ko savienot ar 

galveno ierīci un ievietot dimanta uzgalī specializēto 

filtra sietiņu 

Piezīme: 

 

 

A attēls 

( A ) Ja vilkmes jauda ir pārāk vāja, darbības laikā ir jānomaina filtrs. 

Dažādu filtru numurs tiek noteikts, pamatojoties uz personas ādas 

biezumu dažādās vietās un dažādiem izmēriem. Katrai procedūrai ir 

atkārtoti jāpilda filtri. Pēc procedūras nolobīto ādu var aiznest 

klientam. 

( B) Pārbaudīt, vai filtri atrodas pareizajā vietā. Stobriņa metāla 

savienojumu vietās var iesmērēt kādu cietu smērvielu, piemēram 

vazelīnu u.c. 
Manuāli uzklāt smērvielu. 

( C ) Mikrodermabrāzijas uzgaļiem ir dažādi izmēri. Ar tausti un vizuāli 

novērtēt ādas zonu, parasti 

vispirms izvēloties raupjāku uzgali, kam seko smalkāka uzgaļa 

izmantošana. 

4. Noregulēt vilkmes jaudu. Jo plānāka āda, jo mazāka vilkmes jauda. Mazākā 

jauda ir jāizmanto maisiņiem ap acīm, “vārnu kājiņām” u. c. 

5. Nospiest pogu, lai iestatītu laiku uz 15 minūtēm. 

6. Nospiest pogu lai iedarbinātu ierīci 

7. Pirms procedūras uzsākšanas jāpārbauda sūkšanas jauda uz 

rokas vai plaukstas. Virsmas zonai izvēlēties vidēji spēcīgu 

vilkmes jaudu. Esiet piesardzīgs un neturiet dimanta uzgali 

vienā vietā ilgāk par 15 sekundēm. Pretējā gadījumā 

augstais spiediens izraisīs pietūkumu vai asiņošanu. 

Dabiskas un jutīgas ādas gadījumā veikt darbības saskaņā 

ar A attēlu.  
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Ultraskaņas darbība 
 

 

2. Procedūra zonai zem acīm 

Rezultāts: ar ultraskaņu noņem tumšos maisiņus zem acīm. 

(1) Uzziest esenci vai gelu tumšo maisiņu 

zem acīm noņemšanai.  

Zonde: zonde zonai zem acīm Laiks: 2 minūtes 

Intensitāte: 3  Vilnis: 

  

2. Nospiest pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
 

  

Procedūras zonai zem acīm virziens 

 
Zonde ir jāvirza no centra uz sāniem, un katras acs zona ir jāapstrādā 1 

minūti. 
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Ultraskaņas darbība 
 

Procedūra: sejai 

Rezultāts: gaišāka un mitrināta āda, likvidēti plankumi un 

grumbas. Uzziest gelu vai krēmu: 

Zonde:  Laiks: 8 minūtes 

Intensitāte: 4 Vilnis: 
 

 

3. Nospiest pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
 

Procedūras sejai virziens 

Zondei jāveic spirālveida kustības 

(Piere no kreisā uz labo vaigu uz zodu) 
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Ultraskaņas darbība 
 
 

Piezīmes: iepriekšminētie iestatījumi ir paredzēti tikai 

dabiskai (veselīgai) ādai. Izvēlieties jums piemērotu 

programmu šādā veidā: 

1. Īpaši sausa āda: nobriedusi, plankumaina un novecojusies 

āda. Laiks: 13–15 minūtes     Intensitāte: 3.–5. līmenis Vilnis 

2. Sausa āda: plānāka āda ar sarkaniem kapilāriem 
 

Laiks: 10–12 minūtes    Intensitāte: 3.–5. līmenis               Vilnis 
 

3. Taukaina āda 
 

Laiks: 8 minūtes Intensitāte: 3.–5. līmenis                   Vilnis 
 

4. Aknes skarta āda (ne pārāk jutīga)  
 

Laiks: 8–10 minūtes     Intensitāte: 3.–4. līmenis                 Vilnis 
 

5. Jutīga āda (ne pārāk liela problēma) 
 

Laiks: 8–10 minūtes     Intensitāte: 3.–4. līmenis                 Vilnis 
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Ultraskaņas darbība 
 
 

Procedūra vēderam: 

Rezultāts: likvidēt grūtniecības radītās strijas un iegūt skaidu 

ķermeni. 1. Savienot zondi ar galveno ierīci. 

2. Uzziest gelu vai krēmu: 

Zonde: Laiks: 8 minūtes 

Intensitāte: 7  Vilnis: 
 

 

3. 3. Nospiest pogu  un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
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Ultraskaņas darbība 
 
 

Procedūra kājām: 

Rezultāts: skaistas kājas. 

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.  

2. Uzziest gelu vai krēmu 

Zonde: Laiks: 8 minūtes 

Intensitāte 7  Vilnis: 

 

 

 

 

 
 

3. Nospiest pogu un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
 

  

Virzīt zondi saskaņā ar attēlu, un katra kāja ir jāapstrādā 

2 minūtes. 
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Ultraskaņas darbība 
 

Procedūra krūtīm: 

Rezultāts: krūšu pacelšana. 

1. Savienot zondi ar galveno ierīci. 

2. Uzziest gelu vai krēmu. 

Zonde: Laiks: 4 minūtes 

Intensitāte: 6  Vilnis: 
 

 

3. 3. Nospiest pogu             un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
 

 

Procedūras krūtīm virziens: 

Pacelt krūtis un apstrādāt tās virzienā no apakšas uz augšu, un katru 

krūti nepieciešams apstrādāt 2 minūtes 
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Ultraskaņas darbība 
 

Procedūra sejai ar tievēšanas efektu 

Rezultāts: tievēšanas efekts 

1. Savienot zondi ar galveno ierīci.  

2. 2 Uzziest gelu vai krēmu. 

Zonde: Laiks: 4 minūtes 

Intensitāte: 4  Vilnis: 
 

 

3. Nospiest pogu un ierīce sāks darboties (7. panelis) 
 

 

 
Procedūras sejai virziens: 

 
Pacelt vaigu kaula apakšējo daļu. Katru vaigu nepieciešams 

apstrādāt 2 minūtes. 

n 



Lapa 27 
 

Ādas skrubja darbība 

 
Procedūra sejai: 

Rezultāts: tīra āda. 

1. Savienot zondi ar galveno ierīci. 

2. Izsmidzināt attīrītu ūdeni uz sejas ādas un turpināt sejas 

mitrināšanu. 

Laiks: 15 minūtes 
Viļņi:: Intensitāte: 10 

 

  

1. attēls  2. attēls 

3. Attīrīt ādu: novietot skrubi 45 grādu leņķī pret ādu un virzīt 
to pret ādu (sekot 3. attēlam). 

4. Pēc darbības pabeigšanas izslēgt strāvu un notīrīt skrubi. 

Ultraskaņa (normālai ādai) 

Rezultāts: gaišāka un mitrināta āda, likvidēti plankumi un grumbas.  
1. Savienot ar galveno ierīci. 

2. Uzziest gelu vai krēmu. 
Laiks: 15 minūtes Viļņi: Intensitāte: 7 

 

Lai saglabātu ādas skrubja kvalitatīvu darbību, 
tas apstāsies pēc 15 minūšu izmantošanas. Ja 
jums nepieciešams izmantot skrubi ilgāk, 
nospiediet ieslēgšanas pogu. 

3. attēls 

3. Ultraskaņas masāža: Apstrādāt ādu ar skrubi paralēli tai un 

virzīt to atpakaļ. 

4. Pēc darbības pabeigšanas izslēgt strāvu un notīrīt skrubi. 
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Ādas skrubja regulēšana 
 

 

Tā kā katra skrubja frekvence ir atšķirīga, mums ir jāpielāgo 

galvenās ierīces frekvence skrubja frekvencei. 1. Savienot skrubi 

ar galveno ierīci 

2. Vienlaicīgi nospiest       un   , lai regulētu 

frekvenci. (Uz displeja tiks parādīta pašreizējā frekvence). 

3. Noregulēt frekvenci,  

                                         izmantojot pogas 
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Darbības ar aukstumu un karstumu 
 

 

(1) Pievienot aukstuma un karstuma āmuriņu 

galvenajai ierīcei. Funkcija: aukstuma un karstuma 

āmuriņš  

Laiks: 8 minūtes Intensitāte: 10 
 

 

(2) Nospiest pogu , lai uzsāktu darbu. (5. panelis) 
 

Darbības virziens: 

Procedūra ir jāveic virzienā no sejas 

centrālās daļas uz sāniem, no lejas uz augšu. 

Masāžas metode saskaņā ar attēlu. 

1. No zoda uz ausīm 

2. No zoda uz degunu 

3. No deguna uz deniņiem 

4. No acs kaktiņa uz deniņiem 
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Ieteikumi sejas procedūrai 
 
 

Ieteikumi procedūrai: 

1. Tvaicēt ādu 5 minūtes 

2. Veikt dimantu mikrodermabrāzijas procedūru 15 minūtes 

3. Notīrīt ādu 

4. Veikt ultraskaņas procedūru 8 minūtes 

5. Notīrīt ādu 

6. Veikt auksta un karsta āmuriņa procedūru 5 minūtes 
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Vienkāršu darbības traucējumu 

novēršana 
 

 

 

Darbības traucējumi Risinājums 

 
Ierīce ir ieslēgta, bet nekas 

nenotiek 

Pārliecināties, ka strāvas kabelis ir 
pareizi ievietots 

Pārbaudīt, vai ierīce ir ieslēgta 

Nav rezultāta 
Pārliecinieties, vai zonde ir pareizi 
savienota ar ierīci 

 
Ierīce darbības laikā 
pārkarst 

Tiek izmantota pārāk ilgi, nepieciešams to 
izslēgt un ļaut dabiskā veidā atdzist 

Pārliecināties, ka barošanas bloks ir 
atbilstošā kārtībā (veic speciālists) 

 

Nav strāvas padeves 
Pārliecināties, vai drošinātājs nav izdedzis 
un nepieciešamības gadījumā nomainīt to 

 

 

 

Spriegums:AC110V 220 V 230 V 240 V 

Frekvence: 50 Hz 60 Hz 

Jauda: 40 W 

MEAS: 55,5 46 28 cm G.W: 7 KG 

Specifikācija 
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Iepakojuma saraksts 
 

 
 

Nosaukums Vienība Daudzums Piezīme  

Galvenā ierīce Komplekts 
 

   

Mezoterapijas zonde (sejai) gab. 
 

   

Mezoterapijas zonde 

(ķermenim) 

gab. 
 

   

Mikrodermambrāzijas piederumi Komplekts 
 

   

Filtra sietiņš gab. 
 

   

Aizvars gab. 
 

 
 

  

Ultraskaņas zonde zonai 

zem acīm 
gab. 

 

   

Ultraskaņas zonde sejai gab. 
 

   

Ultraskaņas zonde 

ķermenim 

gab. 
 

   

Ādas skrubis gab. 
 

   

Drošinātājs gab. 
 

   

Vads viens 
 

   

Instrukcija gab. 
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Svarīgs paziņojums par drošību 

 
1. Neizjaukt ierīci un neveikt nekādas līdzīgas darbības, kas nav 

norādītas mūsu instrukcijā. Visus labošanas darbus veic mūsu 

piesaistīti speciālisti. 

2. Nesalikt šo ierīci vai nedarbināt to, atrodoties ūdens tuvumā vai ar 

mitrām rokām. Neliet uz tās šķidrumu. 

3. Turpmāk tekstā minētajos gadījumos atvienot kontaktdakšu no 

kontaktligzdas un nekavējoties sazināties ar speciālistu nodaļu: 

a. ierīce ir saskārusies ar šķidrumu; 

b. ierīce rada neparastu smaržu, dūmus vai skaļu un spēcīgu skaņu; 

c. kabelis ir bojāts; 

d. ierīce ir nokritusi un salūzusi. 

4. Nelikt nekādus priekšmetus uz kabeļa; nelikt ierīci blakus vietai, 

kur kāds var uzkāpt uz kabeļa. 

5. Pēc lietošanas drošības nolūkā atvienot elektrisko kabeli no 

strāvas. 

6. Neievietot neko ierīces ligzdā, jo tas var radīt liesmas vai 

pieskarties elektrībai. Ja kaut kas nokļūst ierīcē, nemēģiniet pats 

to izņemt, bet nekavējoties sazinieties ar izplatītāju vai mūsu 

uzņēmumu. 

7. Nelikt ierīci uz nestabilas virsmas, jo tā var apgāzties un tikt 

bojāta. 

8. Mūsu uzņēmumam ir tiesības veikt izmaiņas ievada informācijā 

pirms tās paziņošanas! Glabāt instrukcijas redzamā vietā. 
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MODEL:E-1013 MODEL:E-1010 

MODEL:E-1004 MODEL:E-1002 


