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instruktioner och
illustrationer för
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Välkommen till World of TUA

Läs noggrant bruksanvisningen före behandling. Den
innehåller
viktig information om produktsäkerhet, drift, underhåll,
kontraindikationer och säkerhetsåtgärder. Vi rekommenderar
att Du sparar handboken.

TUA produkterna är till för Dig som är mån om
ditt utseende och vill må bra och känna dig
säker i andras sällskap.

Enheten får endast användas för det ändamål den är
avsedd,
nämligen Elektrostimulering, (såsom visas och beskrivs
i handboken).
All annan användning anses felaktig. Tillverkaren
frånsäger
sig allt ansvar av skada eller skador som uppkommer vid
felaktig eller orimlig användning av enheten.
Distribueras och säljes i: Sverige, Danmark,
Norge & Finland av
Mineas Beauty & Care
www.mineasbeautycare.se
Made in Italy.
Tillverkare Vupiesse Italia, 47923 Rimini, Italy
www.vupiesse.com

Förbättra Ditt utseende för en mer ungdomlig
look.
Att använda TUA i din vardag, är enkelt och
praktiskt. Produkterna är utformade speciellt
för egenvård. TUA ger Dig möjlighet till en
professionell hudvård & anti- age behandling.

Varumärket TUA är framtaget av ett
vetenskapligt forskarlag som är världsledande inom utveckling och tillverkning av
elektro-medicinska och skönhetsapparater.
Med erkänd teknisk expertis och stränga
internationella kvalitetskrav, tror vi att TUA
produkterna kan hjälpa Dig att bibehålla
kroppen och ansiktets ungdomlighet.
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TUA SPA

ULTRALJUDSVÅGOR

TUA Spa verkar redan från första behandlingen. Denna enkla
skönhetsprodukt har två tekniker som fungerar var för sig eller
tillsammans, vilket ger en professionell skönhetsbehandling.

Ljudvågor som inte kan uppfattas av det mänskliga örat
(mer än 20.000 vibrationer per sekund). TUA SPA använder
en ”elastisk” vågform som rör sig snabbare än ljudets
hastighet, vilket ger en väldigt liten våg eller mild vibration.

1 – En djuprengöring av huden (exfoliering), för att avlägsna
de yttre hudlagren med en intensiv fuktgivande verkan.

Används med vatten eller Din
Dagliga rengöringskräm,
Då sker en ”kavitering” (löser upp
fettdepåer/fettceller.
Med denna spektakulära
teknologi kan TUA Spa
garantera en djup och
vitaliserande rengöring.

2 – Stimulans för återbildande av vävnad i de djupare
hudlagren med sin mikro- ström.
3 – En effektiv ultraljuds massage som framför allt ökar den
naturliga återfuktningen av huden. Den gynnar också
upptagningen av aktiva näringsämnen från applicerade
kosmetiska krämer.

GALVANIC-STRÖM (Micro-current)
TUA SPA: två teknologier
Professionella Spa använder ultra-ljud och micro-ström, två
effektiva teknologier för ett brett utbud av hudvårdande
Anti-age behandlingar.
En komplett skönhetsbehandling med samma teknik
tillhandahålls med hjälp av TUA SPA.

Särskild mikro-ström med lågspänning, som verkar mot det
riktade området. Användarkontrollen är inställbar med 3
intensitetsnivåer, de milda vågorna alternerar mellan
positiva och negativa impulser upp till max. 500 mA.
För mikro programmet, krävs det att huden fuktas med
vatten eller att du använder du använder ansiktskräm/
serum för att skapa en elektrisk ledningsförmåga.
TUA Spa`s mikroprogram stimulerar
hudens naturliga återuppbyggnad,
reproduktionen av proteiner som, kollagen, elastin och påskyndandet av cellförnyelse.

6

7

TUA SPA: Hur den arbetar & effekterna

Mikro-massage (Återfuktning):

TUA SPA använder sig av två tekniker, en separat och en i
kombination: SONIC, MICRO & SONIC+MICRO, vilket
skapar en effektiv ansiktsbehandling. Används även på hals
och dekolletage för en komplett skönhetsbehandling.

Aktiverar värme som penetrerar på djupet i vävnaderna.
Hjälper även för återfuktning och syretillförsel till cellerna på
det yttre hudskiktet. Behandlingen reagerar omedelbart med
en ökad återfuktning, och fylligare hud med rosigare färg.

SONIC
Djuprengöring (Rengöring av porerna).
Med hög intensitet garanteras en grundlig rengöring av huden
och porerna.
Använd vatten eller en vattenbaserad rengöringskräm för att
påbörja behandlingen med en hög intensitet, då startar
”kavitaton” (upplösning av fettdepåer/fettceller).
Mikro-kavitation är idealisk för personer med akne och fett hy,
den separerar och transporterar bort bakterier som orsakar
akne med sin förångningsprocess.

MICRO:

Exfoliation (ultrasonic peeling)
Med hög intensitet utför ultraljudsvågorna en mild vibrerande
peeling av hudens övre skikt, och tar bort döda hudceller, talg
(sebum), samt kvarvarande make-up och orenheter från
hudens yta. Djuprengöring och exfolierande effekt fungerar
tillsammans för ömsesidig nytta. Din hud ser slätare, mjukare,
finare och klarare ut, omedelbart efter behandlingen.
Porstorlek, fet hy eller torra fläckar och andra defekter verkar
ha minskat.

Regeneration (Föryngring av hudens struktur och fasthet)
Huden har den naturliga förmågan att förnya sig. TUA
tekniken är utformad för att stimulera denna fantastiska
egenskap. Svag mikro-ström stimulerar cirkulationen på
behandlingsområdet, som då tillför syre och näringsämnen
ner till de djupare hudlagren. Samtidigt stimuleras
produktionen av hudens naturliga ämnen (kollagen och
elastin) liksom cellförnyelse (självläkning). TUA Spa stärker
huden med en fastare struktur på djupet. Med tanke på at
mikro-strömmen går från de djupare vävnaderna, till det
övre hudskiktet, har den en stärkande effekt på fastheten i
den subkutana (underhuden) vävnaden. Alla de här
effekterna bidrar till minskad uppkomst av linjer och rynkor,
och ett fastare ansikte. Med en hud som ser ungdomligare
och fräschare ut. För en yngre look är det viktigt att
behandla vävnaderna på hals och dekolletage.

Nya hudceller blottas, porer och huden blir ren och återfuktad
och mer mottaglig att absorbera fuktighetskräm eller
solskyddsprodukter, och är redo för ytterligare behandling.
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SONIC+MICRO: Skin Booster Treatment
Detta är en intensiv ansiktsbehandling som kombinerar
återfuktning med en hälsosam massage, samt Galvanicström som föryngrar huden med fastare muskulatur.
Behandlingen stärker huden ordentligt, och skapar ett
ungdomligt utseende och ger lyster och fasthet. Den är
perfekt då Du kan använda dig av din dagliga ansiktskräm
eller för ett snabbt lyft, när du vill se så bra ut som möjligt.
Sonic+Micro kan användas som en Första hjälp behandling
och/ eller vara en del av ditt regelbundna underhåll av
huden.

SONIC programmet:
djuprengöring, peeling
och desinficering.

MICRO programmet:
förbättrar hudens struktur
och fasthet.
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SONIC programmet:
återfuktande massage
och en fuktinjektion.

SONIC-MICRO programmet:
omedelbar återfuktning,
finare lyster, fastare och
yngre hud.
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PRODUKTBESKRIVNING
TUA Spa är en elektronisk handhållen enhet för
ansiktsbehandling, skönhetsrutin. Den har blivit grundligt
testad och utformad för att underlätta en enkel användning.
Kontrollpanelen har en styrknapp och 3 enkla indikatorer
(lysdioder), som visar funktionerna. Den blå LED-dioden
visar användning av ultraljud, och den gröna visar Galvanicström, och den gula visar batteristatus.
Mikroströmsgeneratorn alternerar mellan positiva och
negativa impulser upp till maximalt 500 mikro-ampere, som
lätt regleras av användaren med 3 intensitetsnivåer. En
piezoelektris omvandlare, förbunden med en sofistikerad
elektronisk krets, som bestämmer ultraljudsvibration av
modulatorn i ett frekvensområde från 23 till 26kHz.
TUA Spa är komplett med ett uppladdningsbart litium
batteri, samt en batteriladdare.

INNEHÅLL
1 st TUA SPA apparat
1 st Skyddshölje för modulatorn
1 st Tygpåse
1 st Batteriladdare
1 st Handbok

Modulatorstålet har släta polerade kanter för att säkerställa
en bekväm och säker kontakt med huden. Designad för
dubbla syften, både platta änden och motsatt sida av
modulatorn används för behandlingar.
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PRODUKTBESKRIVNING (fortsättning)
Position 1: Håll TUA Spa med den böjda delen nedåt mot
huden. Tryck försiktigt huden framför modulatorn (notera
riktningen enl. pilen i illustrationen, arbeta alltid uppåt och
utåt med enheten).
Position 1 används för Sonic djuprengörande behandlingar.
Den rengör porerna på djupet och tar bort döda hudceller
med en vibrerande peeling-rörelse.
Position 2: Den plana änden av modulatorn ska vila mot
huden.
Med ett lätt tryck, låter Du modulatorn glida över huden,
Den platta änden används för SONIC (Ultraljud) massage
och behandlingar med MICRO (notera riktningen enl. pilen
i illustrationen, arbeta alltid uppåt och utåt med enheten).

Positions 1

Position 2
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MIKRO

HUR DU VÄLJER FUNKTIONER
SONIC
Arbetar med två hastigheter, en Kontinuerlig och en med
Intervaller, med en Låg och Hög styrka.
Kontinuerligt för normal hud. Använd hög styrka vid
djuprengöring och behandling med peeling. Intervall läge om
du har känslig hud eller nära ögon, mun och panna
(Position1). Använd låg intensitet för mikro-massage, med den
släta sidan av modulatorn vilar mot huden (Position 2),
kontinuerligt under normal hud och intervaller för känslig hud
eller känsliga områden.

Mikro- programmet har tre intensitetsnivåer, låg, medium
och hög, all användning i position 2. Välj intensitet genom
att trycka på knappen, den gröna indikatorlampan (LED)
blinkar snabbare när intensiteten ökar. Använd låg intensitet
på de känsliga områdena (under ögonen, nära munnen,
pannan). Använd aldrig mikro-strömmen på den tunna
huden på insidan av ögonhålans ben. Använd medelhög
eller hög styrka på andra områden.
MICRO-STRÖM Program för olika hudtyper
Hudtyp

Intensitets
Nivå
Låg

Kontrollknapp
Inställning
Tryck 1 ggn
efter start
Låg Styrka

Något
känslig
hud

Medium

Normal
hud

Hög

Tryck 1 ggn
efter det
dubbla
pipljudet
Tryck 2 ggr
efter det
dubbla
pipljudet

Känslig
Hud/
Känsliga
områden

SONIC Program för olika hudtyper
Hudtyp

Sonic
Behandlingar

Normal

MicroMassage/
Återfuktande
Exfoliering/
Djuprengöring

Känslig
Hud/
Känsliga
områden

MicroMassage/
Återfuktande

Exfoliering/
Djuprengöring

Hastighet,
Intesitet &
Position
Låg
Kontinuerlig
(Position 2)
Hög
Kontinuerlig
(Position 1)
Låg
Intervall
(Position 2)

Kontrollknapp
Inställning

Lysdiod

Dubbelt pipljud
Låg
Kontinuerlig
Tryck 1 ggn till
efter
dubbelpipljudet
Tryck 2 ggr till
efter
dubbelpipljudet

Svagt
blått sken

Hög
Intervall
(Position 1)

Tryck 3 ggr till
efter
dubbelpipljudet

Klart blått
sken
Svagt
blått
blinkande
sken
Starkt
blått
blinkande
sken

Rekommenderade behandlingstider är 2 till 5 minuter, mer
information under Programavsnitten. Stäng av strömmen
genom att trycka på kontrollknappen i tre sekunder. TUA Spa
stängs automatiskt av efter tolv minuter.
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Mikro
Behandlingar
Anti-age
behandling
som startar en
föryngringproc
ess i hudens
celler. Rynkor
och linjer
minskar,
huden blir
slätare och en
fastare hud.

Lysdiod
Grönt
långsamt
Blinkande

Grönt
medium
Blinkande
Grönt
snabbt
Blinkande

SONIC+MICRO
En kraftfull 3-minuters ansiktsbehandling, ultraljud och
Micro- teknik tillsamman. Idealisk för att återskapa
vävnaden, för inre fuktgivning, hudens ton, mjukgörande
effekt och en klar förbättring av blodcirkulation (en rosig
hud).
Program 2 används. Hastighet och intensitet är förinställd,
ytterligare inställning behövs inte. Samtidigt avger Sonic
kontinuerliga vibrationer med låg hastighet och Micro-ström
med medelhög styrka. Behandla med uppåt och utåt
rörelser.
17

Slå på enheten
Tryck och håll kontrollknappen inne
i cirka 3 sekunder tills en kort
ljudsignal bekräftar att strömmen är
på. Den blå lysdioden tänds och det
förinställda SONIC programmet
startar (standard) kontinuerlig drift.

ANVÄNDNING

Välj önskad funktion
När enheten piper är strömmen på,
tryck på kontrollen för att välja
önskat program i följande ordning:
Sonic är förinställd på låg Intensitet,
lampan lyser Blå

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

På/ Av, läge/Program/knapp för styrkan
Gul lysdiod (batteri)
Grön lysdiod (MICRO)
Blå lysdiod (SONIC)
Modulator
Uttag för batteriladdare
Teknisk data
Rostfritt band (referenselektrod)

Tryck på knappen 1 ggn för att välja Mikro-ström,
lampan lyser Grön

Tryck på knappen 2 ggr för att välja Sonic-Micro,
båda lamporna tänds, Blå+Grön

När Du valt ett program, bekräftas detta med två pip. Fyra
olika program finns. Sonic är ett förinställt standardprogram
med kontinuerligt läge och låg styrka.
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Välj hastighet 2 och kombinera styrkan genom att trycka på
knappen tills du har önskad inställning. Se bildschema.
Se även tidigare tabell,
"SONIC Program för Hudtyp" Sid. 16.
För Micro- programmet:
Håll kontrollknappen inne
ca 3 s.
Pipljud hörs. Tryck direkt 1ggn.
Grön lampa tänds.

BEHANDLINGS RUTINER
Välj behandling i modulatorposition 1 eller 2, med hjälp av
Hudtypstabellen
på sidorna 16 och 17.
SONIC: Djuprengöring och exfoliering behandling används
med modulator i läge 1. Fukta huden med vatten eller
vatten-baserad rengöringskräm.
Blöt en bomullspad i
vatten/rengöringskräm och
håll huden fuktad under hela
behandlingen.
För modulatorn med ett lätt tryck
mot huden, i uppåtgående och
utåtgående, upprepande rörelser.
Ånga kommer att synas, vilket
indikerar på microkavitation
process (porrengöring). Behandla
dagligen vid normal hud eller 2-3
ggr/vecka för känslig hud.

Den är förinställd med låg
styrka.
Tryck på knappen 1 gång för
medium,
och 2 gånger för hög styrka.
Den gröna lampan blinkar
snabbare för varje ökning av
styrkan.
LOW - (förinställd) blinkar
långsamt.
MEDIUM - blinkar medel.
Hastighet
HIGH - blinkar snabbt.
"MICRO-programmet

med Hudtyp" diagram på sidan 17
hjälper till att avgöra lämpliga program och behandlingar.
SONIC+MICRO, tryck på manöverknappen 2 gånger efter det
bekräftande pipet. Efter dubbelpipet är nu program nr: 2
inställt. Programmet är förinställt: med SONIC i kontinuerlig låg
intensitet och MICRO-ström medelhög intensitet. Stäng av
genom att hålla kontroll-knappen inne i 3 sekunder.
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Position 1
Applicera inte på
ögonlocken. Efter
behandling, skölj med
varmt vatten eller ta
bort rengöringskräm
med en ren bomullspad.
Välj önskat SONIC
program enligt
behandlings- schemat
sid. 30-41.

Position 2
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SONIC: Micro-massage, modulatorn- Position 2, kontinuerlig
och intervall impulser. En elastisk vågform som stimulerar de
naturliga processerna, och som applikator ger den en
induktionsbehandling med din hudvårdskräm, och för ner
denna djupare i huden, samt ökar absorptionen av aktiva
näringsämnen. Perfekt för att öka effekten av Din natt- eller
dagkräm.
Applicera din ansiktskräm/lotion och låt modulatorn glida över
de områdena/zoner med lätta, upprepande rörelser.
Förbehandla med peeling och håll huden fuktig med vatten. Se
bilderna i programsektionen.
Behandla inte på ögonlocken.
Efter behandling, bör Du använda Dig av ett solskyddsmedel
med hög UVA och UVB skyddsfaktor.
Kontinuerlig Micro- behandling, modulatorn i position 2, platta
änden mot huden. Då den rostfria delen (modulatorn) på TUA
Spa avger den elektriska strömmen. Det är därför viktigt att
Dina fingrar håller kontakt med TUA Spa på stålbandet som
löper runt själva enheten. Speciellt vid alla mikrobehandlingar, som Kontinuerlig Micro och Sonic+Micro.

RENGÖRING AV ENHET
Torka av TUA SPA med en mjuk trasa, och vid behov
spraya ett neutralt rengöringsmedel på trasan.
Använd inte alkohol, thinner, lösningsmedel eller
andra kemiska produkter.
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LADDNING
Om batteriet går ner till låg
batterinivå,
under användning,
kommer den gula
lysdioden börjar blinka,
vilket indikerar
på att enheten måste
laddas. Om du fortsätter
att använda TUA Spa,
stängs enheten av när
batteriet är slut.

Anslut batteriladdaren till
vägg-uttaget.
Den gula lysdioden lyser
under
laddningen och släcks vid
fulladdning.
Detta tar ca 4 timmar.
TUA Spa är laddad med ca 4 timmars
behandlingstid.
Ladda inte TUA Spa i direkt solljus/värmekälla eller fuktig
miljö. Använd endast medföljande batteriladdare VATSA05.
Enheten och laddaren bli något varmt under laddningen,
vilket är normalt. Håll laddaren borta från vatten och vid
behandling, behandla inte med fuktiga händer.
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BYTE AV BATTERI

KASSERING

TUA Spa innehåller ett litiumbatteri (uppladdningsbart).
Batteriet är inte avsett att bytas av konsumenten, det kan
bytas på ett teknikservice ställe. Det uppladdningsbara
batteriet kastas i speciellt kärl vid sopsortering.

TUA Spa är en elektronisk apparat och som sådan
innehåller den elektroniska komponenter som kan vara
skadliga för miljön och människors hälsa, därför måste Du
följa gällande lagbestämmelser.
Kasta TUA Spa, dess delar och tillbehör i enlighet med
lokala föreskrifter om avfallshantering.
Kasta gamla batterier i särskild behållare.
Det är förbjudet att kasta produkten bland hushållsavfall. I
lag fastställs böter för olaglig avyttring av sådant avfall.

1

2

Symbolen som visas
(överkorsad soptunna på
hjul) och på TUA Spa
skylten,
visar att den ska sorteras
som elektroniska
produkter.

KLASSIFIKATION
3

4
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• TUA Spa är en batteridriven och uppladdningsbar produkt
• Tillämpad BF typ
• Skyddshölje mot vätskor: IPX0

25

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

TEKNISK DATA

Håll alltid huden på ansikte/hals/dekolletage rikligt fuktad
med vatten eller kräm/gel under microbehandlingar. Enheten
får inte sänkas ner i eller tvättas under rinnande vatten.
Förvaras utom räckhåll för barn.

Parameter
Ultraljud bärfrekvens
Intervall reglering
Låg funktions läge
Hög funktions läge

KONTRAINDIKATIONER
ANVÄND INTE TUA Spa om något av följande stämmer in på
dig:
− Patologiska ansiktsbesvär
− Pacemaker eller hjärtproblem
− Metallspikar och/eller plattor
− Neurologiska sjukdomar inkl. epilepsi eller multipel skleros
− Tinnitus (ständigt ljud i örat)
− Psykisk/ fysisk ohälsa
− Öppna sår eller blåmärken på huden
− Inflammatoriskt tillstånd med smärta och ömhet i huden
− Malignt melanom
− Extrem solbränna
Rådgör med din läkare innan du använder TUA Spa, om du
nyligen har gjort en ansiktsbehandling med kemisk/syra
peeling.

Ultrasound/ Ultraljud
23-26 Khz
0.8 Hz
50 Hz – 30 %
60 Hz – 30 %
Microvågor
500 microA (1KOhm load)
8 Hz
17 %
34 %
50 %

Maximal strömstyrka
Microvåg- Bärfrekvens
Lågaktiv funktion läge
Medium funktion läge
Högaktiv funktions läge
Hela enhetsparametrar
Strömkälla
7.4V internt batteridriven
Lithium-ion
Vikt
180
gr typ
polymer
Mått
146x 51x 21 mm
Driftsförhållande
Temperatur: 15- 35 °C
Luftfuktighet: 20- 65 % RH
Temperatur: 10- 50 °C,
Lagringsförhållande
Luftfuktighet: 10- 85 % RH
Batteriladdare
VUPIESSE mod. GPE060A120020-Z
(Vupiesse Italia reorder code:
VATSPA05) Ingång: AC 100240V~ 50-60Hz 0,2A Utgång:
DC 12V - 200mA 2,4W

Om du är osäker, kontakta din läkare.
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KRAV OCH BESTÄMMELSER
TUA SPA är CE-märkt.
TUA SPA har konstruerats och tillverkats i överenskommelse
Med kraven i företagets kvalitetssystem certifierat enligt
UNI EN ISO 9001:2008 och UNI EN ISO 1348:2004
standarder.
För produkt revision EN60335-2-32: har 2003 elsäkerhet
Standard använts.
Överenskommelse med elektromagnetisk kompatibilitet
Har fastställts genom tillämpning av standard:
EN55014-1
EN61000-3-2
EN61000-3-3
1. SYMBOL: uppfyller gällande säkerhetskrav inom EU
2. 12V Batteriladdare
3. Tillämpad med typ BF
4. Avfallssortering
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1 - KIND
Exfoliering – Djuprengöring
Program: SONIC
Styrka: Hög-Kontinuerlig
(normal hud), Hög-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2- 5 min
Position: 1

Position 1

Modulator läge 1 för peeling. Position 2 för mikro-massage och
föryngring med mikro-strömmar.
Arbeta på hela kinden med ett lätt tryck med:
A. Vertikala, uppåtriktade rörelser från näsroten till översta
kindbenet.
B. Diagonala, utåtgående rörelser från näsroten mot örat, med
en "uppåt" rörelse.
Håll huden väl fuktat med en kräm/gel eller vatten.
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Mikroström - Föryngring
Program: MICRO
Styrka: Låg (känslig hud)
Medium (något känslig hud)
Hög (normal hud)
Tid: 3 min
Position: 2
Micro-massage - Återfuktande
Program: SONIC
Styrka: Låg-Kontinuerlig (normal
hud),
Låg-Intervall (känslig hud)
Position 2
Tid: 2- 4 min
Position: 2
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2 - PANNA OCH ÖGONBRYN
Exfoliering – Djuprengöring
Program: SONIC
Styrka: Hög-Kontinuerlig
(normal hud), Hög-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2- 5 min

Position 1

För sakta modulatorn mellan ögonbrynen och pannan
ögonbrynen med två rörelser:
A. Vertikalt från ögonbrynet upp till hårfästet.
B. Horisontellt från mitten av pannan mot hårfästet på
tinningen. Position 1 för peeling. Position 2 för mikro-massage
och mikro-ström.
Håll huden väl fuktad med en kräm/gel eller vatten.
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Mikroström - Föryngring
Program: MICRO
Styrka: Låg (känslig hud)
Medium (något känslig hud)
Hög (normal hud)
Tid: 3 min
Position: 2
Micro-massage - Återfuktande
Program: SONIC
Styrka: Låg-Kontinuerlig
(normal hud),
Låg-Intervall (känslig hud)
Tid: 2- 4 min

Position 2
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3 – KÄKLINJEN, NEDRE KIND, HAKA
OCH ÖVERLÄPP
Exfoliering – Djuprengöring
Program: SONIC
Styrka: Hög-Kontinuerlig
(normal hud), Hög-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2-5 min
Position: 1

Position 1

För sakta modulatorn: utmed nedre delen av käken, uppåt och
utåt. Från käken, längs käkbenet (mandibular bågen) mot örat.
Från hakspetsen upp mot underläppen och från över läppen,
upp mot näsan.
Håll huden fuktad med en kräm/gel eller vatten.
Position 1 för djuprengörande. Position 2 för toning och
massage.
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Mikroström - Föryngring
Program: MICRO
Styrka: Låg (känslig hud)
Medium (något känslig hud)
Hög (normal hud)
Tid: 3 min
Position: 2
Micro-massage - Återfuktande
Program: SONIC
Styrka: Låg-Kontinuerlig
(normal hud),
Låg-Intervall (känslig hud)
Tid: 2- 4 min

Position 2
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4 – NÄSAN
Exfoliering - Djuprengöring
Program: SONIC
Styrka: Hög-Kontinuerlig
(normal hud), Hög-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2-3 min
Position: 1

Position 1

En effektiv rengöring och peeling bidrar till att eliminera
olja och fett på huden, särskilt runt och på näsan, där
pormaskar ofta bildas.
Håll området fuktigt med vatten eller en kräm/gel, och
använd modulatorn i position 1, vänd metallhuvudet nedåt
mot huden.

Position 1

Endast program SONIC
Massage och mikro-ström behandling är inte nödvändiga för
detta område.

36

37

5 – HALS & DEKOLLETAGE
Exfoliering - Djuprengöring
Program: SONIC
Styrka: Hög-Kontinuerlig (normal
hud)
Hög-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2-5 min
Position 1

Position 1

Detta är ett speciellt känsligt område. Rengör och exfoliera
försiktigt med hjälp av modulatorn i läge 1 med små
uppåtgående rörelser.
Särskilt effektiv med denna behandling är återfuktning och
cellförnyelse (vävnadsåterbildning). Håll huden fuktad med
vatten eller kräm/gel.
Position 2, för modulatorn sakta, uppåt från nedre delen av
dekolletaget, med 3 cm drag.
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Mikroström – Föryngring
Program: MICRO
Styrka: Låg (känslig hud)
Medium (något känslig hud)
Hög (normal hud)
Tid: 3 min
Position: 2
Micro-massage - Återfuktning
Program: SONIC
Styrka: Låg-Kontinuerlig
(normal hud), Låg-Intervall
(känslig hud)
Tid: 2- 4 min
Position: 2

Position 2
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6 – ÖGAT
Mikroström – Föryngring
Program: MICRO
Styrka: Låg (känslig hud)
Medium (något känslig hud)
Hög (normal hud)
Tid: 2 min
Position: 2

Position 2

Blöt området med en bomullstuss med vatten och applicera
ögonkräm. Modulator i läge 1 för rengöring. Position 2, platta
änden mot huden för mikro-ström och micro-massage. Håll
huden fuktig.
Under ögat, använder Du ett lätt tryck med modulatorn och
arbetar med små rörelser längs ögonhålans ben. Vid
ögonvrån, där kråksparkar bildas, fortsätter Du arbeta rakt
uppåt. På området under ögonbrynet arbetar Du med små
uppåtgående rörelser.

Micro-massage - Återfuktning
Program: SONIC
Styrka: Låg-Intervall
(ömtålig hud)
Tid: 2-3 min
Position: 2

Position 2

OBS! BEHANDLA INTE DIREKT PÅ ÖGAT ELLER
ÖGONLOCKET.
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