






2. Opis
Części główne
 
1  Korpus urządzenia
2  Wyłączyć/masaż/masaż + wyłącznik IR
3  Kontrola różnej intensywności masażu 
4  Podczerwień nadajnika
5  Łącznik głowicy do masażu
6  Kabel
7  Palczasta głowica do masażu
8  Głowica do masażu - rolka kolczasta
9  Głowica kulkowa do masażu

10 Głowica do masażu z falowaną powierzchną
 11 Głowica do masażu z równoległymi kolczastymi płytkami
12 Głowica do masażu z płaską rolką
13 Materiał ochronny dla głowicy do masażu z falowaną powierzchnią

 
Właściwości elektryczne urządzenia
Ładowarka do zabezpieczenia napięcia: 230-240V, 50Hz, 22W

Profesjonalny system dermomasażu.
Zapewnia skuteczne zwalczanie cellulitu i zwiotczenia skóry w warunkach 
domowych. 
 
Ten należący do najnowszej generacji aparatów do masażu przyrząd umożliwi Ci 
przeprowadzenie skutecznego masażu w domowym zaciszu – szczególnie 
zalecany dla osób, które cierpią na cellulit, nadmierne gromadzenie wody w 
tkankach oraz zwiotczenie skóry. 

Regularne stosowanie aparatu do masażu pomoże Ci w:
• poprawie ukrwienia,
• osiągnięciu jędrnej i gładkiej skóry,
• usunięciu nadmiernej ilości płynów i toksyn,
• pozbyciu się nagromadzonego tłuszczu oraz „skórki pomarańczowej”



3.  Dobór odpowiedniej głowicy do masażu 

Typy głowic oraz ich funkcje „Palczasta” głowica do masażu (7) oraz 
głowica z „płaską rolką” (12)
Do stosowania w przypadku cellulitu połączonego z bólami oraz bólami 
mięśni.

Głowica do masażu „rolka kolczasta" (8) oraz głowica do masażu z 
„równoległymi kolczastymi płytkami „(11)

Głowica ta może być stosowana do usuwania cellulitu. Wspomaga przy tym 
proces ujędrniania skóry, stymuluje ukrwienie i krążenie wrotne, rozluźnia 
mięśnie i odwadnia system limfatyczny. Głowica ta redukuje także obwód, 
rozgrzewa mięśnie, przynosi relaks, uwalnia od stresu itd.
  

•Głowica kulkowa do masażu (9)
Głowica ta stymuluje i rozluźnia mięśnie, czyniąc skórę bardziej elastyczną. 
Poprawia ona także ukrwienie w obrębie brzucha, usuwa toksyny a poprzez 
wydalenie toksyn wpływa korzystnie na jelita. Poprzez usunięcie 
nagromadzonych toksyn poprawia stan przewodu pokarmowego oraz 
zapobiega zaparciom.

•Głowica do masażu o pofalowanej powierzchni (10)
Reguluje i poprawia ukrwienie, nadaje się do masażu ud i pośladków. Dla 
podniesienia komfortu głowica do masażu z pofalowaną powierzchnią (10) 
została pokryta materiałem ochronnym (13).
•Stosowanie ochrony głowicy (13)

Nie należy stosować w obrębie pleców.

Nie należy stosować w obrębie pleców.

 Dodatek do głowicy (13) może być stosowany tylko do 
głowicy z pofalowaną powierzchnią (10).



Typy cellulitu

Sprawdź, jaki jest Twój typ cellulitu, aby móc wybrać najskuteczniejszą głowicę.

• Obrzękowy cellulit: odczuwany jako gąbczasta tkanka – nie sprawia bólu przy 
dotyku lub przy zmianie pozycji.
• Cellulit z towarzyszącymi bólami: sprawia ból przy ucisku na określone miejsce.
• Skórka pomarańczowa: ziarnista i twarda w dotyku. Zwykle towarzyszą jej 
rozstępy. 
Temperatura w tych miejscach jest niższa niż temperatura innych części ciała.

Rodzaje terapii

ZAKRES DOLEGLIWOŚĆ

Obrzękowe 
cellulity
Zwiotczałość
Skórka 
pomarańczowa

Cellulity 
połączone z 
bólami
Zmęczenie

Obrzękowe cellulity
Cellulity połączone z 
bólami
Zwiotczałość
Zaparcia

Skórka 
pomarańczowa

Cellulity obrzękowe
Cellulity połączone z 
bólami 
Zwiotczenie
Skórka 
pomarańczowa

Retencja płynów

NOGI
POŚLADKI

OBRĘB 
BRZUCHA

            
RAMIONA

Pierwszy krok

Drugi krok

Trzeci krok

GŁOWICA INTENSYWNOŚĆ



 4. Ogólne zalecenia użycia
      
•Funkcja kontroli intensywności umożliwia regulowanie intensywności masażu zgodnie z Twoimi 
potrzebami. Rozpocznij powolne masowanie podwyższając stopniowo prędkość i dostosuj ją do 
Twojej indywidualnej wrażliwości na masaż.
•Jeżeli używasz specjalnych kremów (np. kremów ujędrniających, kremów antycelluitowych), stosuj 
je po masażu, który przygotowuje skórę i tkankę do absorpcji składników. Po masażu zalecamy 
użycie balsamów nawilżających. Krem może być stosowany albo za pomocą głowicy do masażu z 
pofalowaną powierzchnią (10) lub głowicy z płaską rolką (12).
•Nie należy stosować żadnych kremów, jeżeli do głowicy masującej używamy materiału 
ochronnego (13).

Specyfikacja techniczna

Model:    
Natężenie sieciowe  
Klasa ochronna 
Zużycie energii   
Czas pracy  
Warunki otoczenia:  
Zmiany techniczne zastrzeżone

 

MOD. ME7722
230-240 V - 50 Hz

22 W
max. 20 minut
tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach
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