SKIN EXPERT
Пренесете салона за красота в дома си
SKY FACE GALVANIC SPA+ естествената красота
на вашето лице

SKY FACE GALVANIC SPA+
Революционна, високо-технологична система за цялостна грижа
и лечение на кожата в домашни условия
Кожата е първата защита на нашето тяло и се състои от три основни слоя:
епидермис, дерма и хиподерма.
Клетките на кожата се подновяват на всеки 28 дни. Но с течение на времето
деленето на клетките се забавя, броят им става ограничен, еластичността на
кожната тъкан намалява. В резултат на това кожата става тънка, суха, набръчкана
и нееластична. Под въздействието на външни фактори - като слънцето, стреса,
нездравословното хранене, замърсяването на околната среда, цигарите и алкохола,
този процес се засилва. Поради намаленото производство на колаген, кожата
изтънява и загубва способността си да запазва влагата, увеличават се признаците
на стареене.
За да се създаде ефективно противодействие срещу негативните процеси,
протичащи във вътрешността на кожата, трябва да се обръща по-голямо внимание
на нейната поддръжка с козметични средства, притежаващи предпазващи,
подхранващи и подмладяващи свойства. По този начин на кожата се осигурява нова,
ефективна енергия и сила за самовъзстановяване и се забавя преждевременното
състаряване.
Защитната мембрана на епидермиса може да предпази кожата от наранявания и
вредна околна среда. Но в същото време, тя не позволява на кожата да абсорбира
хранителните вещества от подхранващите кожата продукти. Едва 15% от
полезните съставки се абсорбират, когато козметичните продукти се прилагат
само с ръка!
Затова използването на Галваничен ток е чудесно решение на споменатите
проблеми и прави кожата здрава, мека и сияйна!

Какво е SKY FACE GALVANIC SPA+
Доказано е, че когато използваме галваничната система за грижа за кожата
Sky Face Galvanic Spa+, 60-70% от активните козметични компоненти могат
да бъдат напълно усвоени! Това помага за редуциране и предотвратяване появата
на бръчки в областта на лицето, шията и деколтето, и за цялостно подобряване
жизнеността на кожата, тя става по-здрава и сияйна. Sky Face Galvanic Spa+ е
високо-технологичен уред за цялостна грижа и лечение на кожата в домашни условия,
а ергономичният му дизайн гладко и нежно следва контурите на лицето.

SKY FACE GALVANIC SPA+ е предназначен за :
дълбоко ниво на почистване на кожата;
ефективно намаляване дълбочината на съществуващите бръчки и
предотвратяване появата на нови;
доставка на влажност и хранителни вещества на клетъчно ниво;
ускоряване на метаболизма на кожата;
подобряване на кожната текстура;
намаляване на старческите и слънчеви петна и изсветляване на тена;
рестартиране на “гените на младостта“.

SKY FACE GALVANIC SPA+
портативен и удобен;
мощен и прецизен;
изгоден и достъпен;
за професионални козметични процедури в домашни условия – пести време и пари;
лесноизпълними и кратки процедури (16-минутни);
постига бързи и видими резултати още след първата седмица.

Каква е технологията в Sky Face Galvanic Spa+? 		
Действието на уреда се основава на комбинирано въздействие на галваничен ток
(отрицателни и положителни йони), инфрачервени лъчи, вибрации и микро-масаж.

Какво е галваничен ток?
През 1791 година италианският учен Луиджи Галвани открива електропроводимостта
на тялото. Галваничният ток е най-нежния, но най-ефективен импулсен ток. Повече
от 50 години лечебните и оздравителни свойства на галваничния ток се използват с
козметична цел в SPA - центровете и козметичните салони за специални процедури за подмладяване и възстановяване на кожата, за подобряване на кръвообращението и
концентрацията на клетъчната енергия.				
Галваничният ток е прав ел.ток и, за да протича, се нуждае от затворена верига
(ако правите процедурата на друг човек – непременно с втората ръка осъществете
директен контакт с него).

Ефект от галваничния ток
Премахване на бръчките и изсветляване и освежаване на тена. Замърсяването
на околната среда и възрастта отчетливо забавят метаболизма на меланин и са
причина за появяването на лунички и тъмни петна на повърхността на кожата.
Хидратиране. Кожата губи почти половината от влагата всеки ден и не може
да я задържи в дълбочина, а обикновените хидратиращи козметични продукти я
овлажняват само на повърхността. Йонната процедура поддържа нивото на влага в
клетките в продължение на 24 часа.

Ефект на инфрачервените лъчи:
Неутрализира вредното действие от UV-лъчите, премахва спуканите капиляри,
оставяйки кожата равномерно тонизирана и сияйна.
Активизира кръвообръщението и междуклетъчната обмяна.

Основни оперативни програми:
Почистване (cleaning)
Представлява дълбоко почистване на порите. Чрез специфична химическа реакция
се убиват стафилококови и други вредни бактерии, и се увеличава устойчивостта и
резистентността на клетките.
Премахва замърсяванията и мъртвите клетки и дава възможност на порите ”да
дишат”. Почиства себума, което прави процедурата идеално приложима за намаляване
на омазняването при мазна и комбинирана кожа.

Микро-масаж (massage)
Функция за лимфо-дренаж и премахване на токсините от кожата.
Микро-масажът подобрява еластичността на кожата, което я прави по-тонизирана
и млада. Вибрациите стимулират тъканите в дълбочина, ускоряват метаболизма,
пропускливостта на клетъчните мембрани и съживяват клетките. Тази функция може
да бъде изключително полезна за пушачи.
Подготвя кожата за третия етап.

Подхранване (nutrient)
Ефективният галваничен ток спомага за по-пълноценното абсорбиране на полезните
и подхранващи вещества до най-дълбоките слоеве на кожата. Тези ключови съставки

възстановяват от стреса, увеличават клетъчната енергия, възобновяват
клетъчните функции, помагат за съживяването и укрепването на вашата кожа.
Намалява тъмните петна и луничките, изсветлява и изравнява тена. Подобрява
пигментацията и чувствителността, причинени от дехидратация и премахва
фините линии и бръчки. Ободрява и подмладява излъчването.

Лифтинг ефект (lifting)
Бръчките са причинени от загуба и промяна в структурата на колагена и атрофия
на еластичните влакна. На принципа на клетъчния резонанс, това „устройство за
красота“ стимулира дермата за генериране на колаген. Непрекъснатата тренировка
на еластичните влакна спомага за премахване на бръчките. В същото време се
разлагат ненужните мастни клетки (резултатът е - слабо лице и съвършен овал).
Леките вибрации по ключовите зони на лицето, засегнати от застаряването и
появата на бръчки, помагат и за свиването на разширените пори, за стягането на
кожата, подобряването на нейната текстура и еластичност и мигновен лифтингефект. Възвръща се блясъкът и младостта на кожата.

Първоначална експлоатация
Въпреки, че степента за сигурност на уреда е висока, за да се предотвратят
злополуките и проблемите, в резултат на неправилно ползване и максимално да се
възползвате от възможностите, които предлага, внимателно прочете и спазвайте
указанията.

Указания за използване на SKY FACE GALVANIC SPA+
(Работа и настройки)
индикатори, намиращи се върху уреда
работна глава за микро-масаж, галваничен режим
инфрачервена светлина
тяло
LCD екран
странични сензори, задействащи йонната функция
(отделяне на йони)

регулиране на интензивността (А, В)

A
C

Е

D

избиране на програмата (С, D)
включване / изключване и избор на възрастов диапазон (Е)

B

Екран

Конфигурации:
Размери на уреда: 130 х 45 х 25 mm
Тегло на уреда: 100 g
Захранване: DC 9 V, 250 mA
Размери на зарядното устройство: 75 x 50 x 50 mm

почистване
масаж
подхранване
лифтинг
Н – висока интензивност
М – средна интензивност
L - ниска интензивност
Възрастов диапазон
Състояние на батерията
(степен на зареденост)

Внимание
1. Тъй като уредът SKY FACE GALVANIC SPA+ не е водоустойчив, не го използвайте
в банята. Бъдете внимателни и пазете уреда от контакт с вода и далече от влажна
околна среда.
2. Зареждайте уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ свързвайки го само с посочената
подходяща електрическа мрежа.
3. При използване на уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ за първи път, препоръчително е
зареждането на батерията да е поне 8-10 часа.
Поставете го в зареждащата основа, уверете се, че индикаторът за зареждане
свети в червено (червената светлина ще продължи да свети през цялото време на
зареждане).
Батерията е с памет, затова се препоръчва да се изчерпва заряда и преди
следващото
зареждане.
4. След приключване на зареждането, изключете зарядното от електрическата
мрежа.
5. Пазете от падане и не отваряйте тялото на уреда SKY FACE GALVANIC SPA+.
6. Не използвайте уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ в близост до леснозапалими или
взривоопасни вещества.
7. Пазете очите си от контакт с уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ и не използвайте
устройството върху клепачите.
8. Ако носите очила, при ползване на уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ трябва да
ги свалите. Това се отнася и за всички метални предмети (колиета, пръстени,
часовници).
9. Ако сте претърпели естетична операция, трансплантация на кожа или метал,
преди да използвате уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ се консултирайте с лекар.
10. Лицата, които имат алергия към метал, имат екземи или симптоми за тумор,
не трябва да ползват уреда SKY FACE GALVANIC SPA+. Ако по време на ползване
получите кожни проблеми, консултирайте се с лекар - дерматолог.
11. Изберете козметични продукти VB, специално създадени за SKY FACE GALVANIC
SPA+ ,които са подходящи за вашата кожа. Бъдете предпазливи с вещества, които
могат да навредят на вашето тяло и лице.
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12. След употреба почиствайте остатъците от козметичните продукти по тялото
на уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ с влажна кърпа. Поддържайте уреда чист.
13. Съхранявайте зарядното и уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ на място, недостъпно
за деца.
14. Бременните жени могат да ползват уреда SKY FACE GALVANIC SPA+ след
консултация с лекар.
15. При възникване на технически проблем, не използвайте уреда SKY FACE GALVANIC
SPA+, свържете се с лицето, от което сте закупили уреда, фирмата вносител или
оторизиран сервиз.

Указания за ползване и настройки:
1. Натиснете и задръжте бутон E (2-3 сек.) за включване; LCD екрана ще светне.
2. Натиснете бутон Е отново, за да изберете подходящ възрастов диапазон:
25 - подходящ за лица от 25 до 35 год.
35 - от 35 до 45 год.
45 - от 45 - 60 год.
60 + над 60 год.
3. Изберете интензивността (L-ниска, M-средна, H- висока), като натиснете бутон
A(за увеличаване), бутон В (намаляване).
4. За да изберете първата програма - натиснете бутон D: почистване (cleaning).
Повторете, за да изберете следващата програма.
За да се върнете към предишната – използвайте бутон C.
5. За изключване на устройството натиснете и задръжте бутона E.
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Различните типове кожа и SKY FACE GALVANIC SPA+
Програма

Нормална
кожа

Суха
кожа

Мазна
кожа

Чувствителна
кожа

Зряла
кожа

Step 1: Cleaning

4 min.

4 min.

4 min.

2 min.

4 min.

Step 2: Massage

4 min.

4 min.

4 min.

2 min.

4 min.

Step 3: Nutrient

4 min.

4 min.

2 min.

2 min.

8 min.

Step 4: Lifting

4 min.

4 min.

4 min.

2 min.

8 min.

Препоръчително е да използвате SKY FACE GALVANIC SPA+ ежедневно при
нормална, суха и зряла кожа. През 3-4 дни при чувствителна и мазна кожа.
При ултра-чувствителна кожа - използвайте веднъж седмично.
Прилагане на 1-2 пъти седмично за поддържане на резултатите след първия месец.
Използвайте SKY FACE GALVANIC SPA+ два-три сеанса на седмица след един
месец употреба.
Ако се появи зачервяване и усещане за парене след прилагане на витамин С и
продукти срешу пигментация, спрете и се консултирайте с лекар дерматолог.
Да се избягва продължителна употреба в зоната около очите за повече от две
секунди.
Нормално е да се чувства леко боцкане и изтръпване по време на галванична
обработка.

4 стъпки за постигане красива кожа
Стъпка 1 – програма Почистване (cleaning): положителни йони, инфрачервена
светлина и микро-вибрация
1. Oтстранете грима.
2. Нанесете обилно VB продукт за почистване (достатъчното количество гел
намалява евентуалния дисконфорт от процедурата).
3. Включете SKY FACE GALVANIC SPA+ и настройте дисплея на програма “cleaning”.
4. Изберете интензивност и подходящ възрастов диапазон.
5. Осигурете непрекъснат контакт на ръката Ви със страничните сензори от двете
страни на устройството и направете масаж на лицето, започвайки отвътре навън ,
като използвате бавни кръгови движения.
6. Устройството ще спре след 4 минути.
7. Почистете лицето си с гореща кърпа.

Стъпка 2 – програма Микро-масаж

(massage )
(отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина и микро-вибрация
1. Нанесете обилно на лицето и шията хидратиращ гел VB.
2. Включете на “Massage” . Това е програма за лимфен дренаж и стъпка за
премахване на токсините от кожата.
3. Хванете за страничните сензори и направете движения отдолу - нагоре. Целта е
с галваничния ток с положителен (+) и отрицателен (-) поляритет кожата на шията
и лицето да се подготви за третия етап.
4. Уредът ще спре след 4 минути.
5. Измийте лицето с топла вода.

Стъпка 3 - програма Подхранване (nutrient) (Отрицателни

йони, инфрачервена

светлина и микро-вибрация):
1. Нанесете обилно на лицето и шията подходящите подхранващи продукти VB
(серум, ампули ).
2. Превключете на “ nutrient “.Това е функция за йонно подхранване, в която
хранителни вещества започват да проникнат дълбоко в кожата.
3. Хванете за страничните сензори и повторете кръговите движения.
4. За постигане на по-добри резултати желателно е да повторите тази програма
два пъти
5. Уредът ще спре след 4 минути и няма нужда да си миете лицето.

Стъпка 4 – програма Лифтинг ефект (lifting)
(отрицателни и положителни йони, инфрачервена светлина):
1. Превключете на “lifting”. Последната програма намалява мускулното
напрежение. Действа като мини лифтинг , с незабавни резултати. Възстановява,
подмладява,стяга и успокоява .
2. Хванете за страничните сензори и правете движения нагоре от брадичката до
скулата, след това от центъра - настрани. Отделете повече внимание на зоната, в
която има повече бръчки / около очите, челото, устните и шията.

Как да движим SKY FACE GALVANIC SPA+
По лицето нагоре и навън чрез бавни и нежни движения по
очертанията на мускулите се постигат желаните резултати.
Прилагайте натиск, но не толкова, че да опъвате кожата. Когато
работите в областта около очите, почнете под очите, следвайте
очертанията на мускула около окото нагоре и задръжте точно под
веждата за няколко секунди. Масажирайте нежно над окото и след
това обратно надолу докато стигнете под него. Повторете това
движение няколко пъти и след това обърнете внимание на лицето,
шията и деколтето. Избягвайте да се приближавате твърде
близо до самото око. Ние препоръчваме просто да следвате
структурата на костта около окото. Има различни начини да
ползвате апарата. Някои предпочитат да масажират с циклични
движения от носа към ушите, докато други предпочитат да движат апарата нагоре
и навън. При стъпка 2 – препоръчваме движенията да бъдат отдолу нагоре по шията,
после от брадата към скулата и после от скулата към горната част на челото, като
леко задържате в крайната точка на движението. Експериментирайте с апарата за
да откриете как Ви е най-удобно. Само се старайте нежно да масажирате цялата
кожа, покрита от гела и да не я разтягате.

Кой не трябва да използва SKY FACE GALVANIC SPA+
Не използвайте SKY FACE GALVANIC SPA+ ако сте претърпели козметични
трансплантации.
Да не се използва при акне или възпалени области.
Избягвайте да използвате уреда по време на бременност.
Не използвайте, ако имате пейсмейкър, сърдечни проблеми, много високо кръвно
налягане или епилепсия.

Особености:
Йонен масаж с импулсен галваничен ток с положителен и отрицателен
поляритет, за активиране на клетките на кожата;
Инфрачервени лъчи и микро-масаж с вибрации;
LCD дисплей, отразяващ точно работния статус;
Четири оперативни програми за постигне ефект на красота: почистване,
микро-масаж и лимфо-дренаж, подхранване, лифтинг-ефект;
Auto stop – функция за автоматично спиране след всеки четириминутен сеанс
Странични сензори за контакт с ръката, които помагат за отделянето на
йоните. Галваничният ток е прав ел.ток и за да протича се нуждае от затворена
верига (ако правите процедурата на друг – непременно с втората ръка осъществете
директен контакт с него);
Използва се със специално създадените продукти VB cosmetics, съдържащи
колагенов хидролизат, който освен полезен за кожата е добър електролит,
подпомагащ силата на сигнала;
Ефективно премахва старчески петна и избелва кожата; хидратира клетките:
подхранва кожата; премахва бръчките; тонизира, ревитализира, стяга лицето.

Други екстри:
избор на възрастов диапазон до 25; 35; 45; 60;
избор на интензитет на вибрацията, отговарящ на вашите нужди H , M , L
(висока, средна , ниска интензивност);
пет бутона, мигащ LED индикатор при работа;
изработен от високо-качествен материал, елегантен и ергономичен;
малък и интелигентен, лесен за пренасяне и употреба;
адаптер и зареждаща се батерия.

А знаете ли че...................
Ръцете са първите издайници на възрастта
Казват, че истинската възраст на една жена
най-добре може да се познаеш по ръцете. Но
истината е, че тяхната кожа понякога се
състарява преждевременно и може да заблуди в
неблагоприятен смисъл - да показва по-голяма
възраст.
Това е, защото ръцете са подложени непрекъснато
на най-лоши влияния: достатъчно е да си помислим
само какво ли не правим с тях през деня, за да
разберем колко много се нуждаят от специални
грижи.
Отпуснатостта на кожата в горната част на
ръцете често е свързана със загуба на тегло. Хората, които са с наднормено
тегло винаги развиват големи ръце в горната им част. В тази област тя се
разширява за да може да освободи място в тялото за натрупаните излишни
мазнини. След загуба на тегло кожата често не успява да се стегне.
За да постигнете добър ефект използвайте SKY FACE GALVANIC SPA+ с гел за
ръце „Dr. Silver“ или друг подходящ подхранващ или защитен гел върху горната
част на дланта. А за трицепса (където обикновенно кожата бързо се отпуска),
прилагайте програмите с подходящ стягащ гел от серията VB Cosmetics.

Гаранционна карта
Гаранцията на уреда е 12 месеца от датата на производство.

Гаранцията е невалидна при опит за разглобяване на уреда или ако е
правен опит за самостоятелно отстраняване на възникнал технически
проблем.
Гаранцията е невалидна, ако при употребата на уреда не са спазени
препоръките, описани в настоящото ръководство.

Дата на закупуване:

SKIN EXPERT
Пренесете салона за красота в дома си
SKY FACE GALVANIC SPA+ естествената красота
на вашето лице

www.green-master.eu

