INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
URZĄDZEŃ DO LASEROWEJ
TERAPII SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW
Model NY-E039

OPIS PRODUKTU
Urządzenia do laserowej terapii skóry głowy i włosów, powszechnie nazywane
"szczotkami laserowymi", to produkty użytku domowego, przeznaczone dla
osób chcących poprawić wygląd, zdrowie i gęstość włosów. Urządzenie łączy w
sobie funkcję masażu, z możliwością stosowania preparatów stymulujących
wzrost włosów dzięki zbiorniczkowi do dawkowania preparatów, z funkcją
stymulacji krążenia, komórek skóry i mieszków włosowych przy pomocy
niskoenergetycznego lasera oraz mikroimpulsów elektrycznych, a także funkcją
ozonowania skóry głowy i włosów. Wszystkie funkcje powodują zmniejszone
wypadanie włosów oraz stymulację i odrost nowych włosów.

DZIAŁANIE
Stymulacja skóry głowy i mieszków włosowych następuje poprzez połączone
oddziaływanie wszystkich funkcji. Unikatowe zestawienie powoduje
zwiększenie wydolności naczyń włosowatych, które dostarczają do mieszków
włosowych i włosów substancje odżywcze, poprawienie krążenia, pobudzanie
mieszków włosowych do produkcji nowych włosów oraz zabijanie bakterii
występujących na skórze głowy i włosach. Zastosowanie laserów 1M (1M Lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000
nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być

niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne)
gwarantuje bezpieczeństwo w stosowaniu urządzenia w warunkach domowych.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie jest polecane dla osób z następującymi problemami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Łysienie łojotokowe
Łysienie typu męskiego
Łysienie bliznowaciejące
Łysienie spowodowane zastosowaniem chemii
Łysienie poporodowe
Łysienie menopauzoidalne
Łysienie spowodowane chorobami skóry głowy
Pasożyty skóry głowy i włosów
Niedostateczne krążenie krwi w skórze głowy
Zablokowane mieszki włosowe
Niedożywienie korzeni włosów
Łysienie spowodowane stresem

OPIS URZĄDZEŃ
URZĄDZENIE MASUJĄCE

Dozowniki preparatów
wspomagających wzrost
włosów
Rzędy z końcówkami
stymulującymi skórę głowy w
trakcie masażu

Wlew dozownika

Dioda sygnalizująca działanie

Przełącznik ON/OFF

URZĄDZENIE STYMULUJACO-STERYLIZUJĄCE
Lasery M1 (14)
Ozonator
Elektro-stymulatory (8)
Dioda sygnalizująca działanie
elektro-stymulatorów i
sterowanie elektrostymulacją
Przełącznik ON/OFF

SPOSÓB UŻYCIA
1. Wybierz urządzenie.
2. Włącz urządzenie.
3. Masuj głowę korzystając z wybranych funkcji. Dla najlepszych efektów, stosuj
oba urządzenia dwa razy dziennie, po 5-15minut, rano i wieczorem.
4. Ładuj urządzenie, kiedy zauważysz słabnące działanie
Pojemnik na substancję stymulującą porost włosów w urządzeniu masującym
mieści ok. 10ml. Elektro-stymulatory działają, kiedy miga dioda na urządzeniu
stymulująco-sterylizującym.

UWAGA
Nie stosować w innym celu, niż wskazano w niniejszej instrukcji. Nie podłączać
do innych urządzeń elektrycznych. Nie rozmontowywać i nie ingerować w
urządzenie. Jeśli urządzenie zacznie działać inaczej niż zwykle i nie jest to
wynikiem rozładowania baterii, należy skontaktować się ze sprzedawcą - nie
należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Ciąża, wiek poniżej 12 lat, rozrusznik serca lub inne urządzenia elektryczne w
ciele, stosowanie elektroterapii, implanty silikonowe, plastikowe lub metalowe
w ciele.

DYSTRYBUCJA

