
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V242A Vakuový přístroj proti celulitidě Celluless MD  

Popis:

Díky pravidelnému používání Celluless MD pokožka získá svou pevnost, hladkost a zdravý 
vzhled. Zlepší se oběh a tělo bude očištěno od toxinů.

Inovativní zařízení pro vakuovou masáž je alternativní nechirurgickou metodou, jak se zbavit 
zbytečných kilogramů a eliminovat „pomerančovou kůru“, tj. Celulitidu.

Vakuová masáž zlepšuje cirkulaci krve a lymfy a zlepšuje odstraňování toxinů z těla. Hluboká 
vakuová masáž (s baňkovým efektem) uvolňuje těsnou tkáň a uvolňuje svaly. Otevřením 
uzavřených buněk se z tkáně odstraní přebytečná tekutina.

Celluless MD má následující funkci:

Vakuová masáž: Vysoká sací síla přitahuje pokožku ke špičce masérky a má silný mechanický 
účinek na podkožní tkáň a zbytkové tukové buňky. Vyhlazuje a zpevňuje pokožku, urychluje 
cirkulaci krve a lymfy.

Masáž: Masážní válečky jsou navrženy tak, aby dodatečně podporovaly mechanické působení 
zaoblených hran masážních bublin. 

Záložky ovlivňují hlubší vrstvy pokožky a urychlují zpevnění.

LED světla: Světelné vlny generované červenými LED diodami zabudovanými do hlavního 
modulu masérky stimulují přirozený kolagen a elastin a zpomalují proces stárnutí. Pokožka se 
stává hladší a jasnější.

Technické specifikace:

Má 5 červených LED

Má vypínač ON / OFF

Má tlačítko START

Má regulaci sacího výkonu

Napájení: baterie

Nabíjí se pomocí napájecího adaptéru nebo nabíjecí stanice

bílá barva

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 
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vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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