


Az ultrahangos vizes bőrradírozás 
hatékonyan távolítja el az arcbőrről a 
faggyút és az elhalt hámsejteket, és 
mélyen kitisztítja az eltömődött 
pórusokat. A 28-30 kHz-es
frekvencia maximális
tisztítóhatást biztosít, és
a bőrhöz is kíméletes.



Az eredmény: tiszta, az elhalt hámsejtektől és 
szennyeződésektől mentes bőr, amely készen áll a 

kedvelt kozmetikumai hatóanyagainak befogadására. 

Amire szüksége van: egy csendes hely egy tükörrel, a 
sminktől megtisztított arcbőr, Ritual Peeler Reclar 

arctisztító készülék, 5 percnyi idő. 

Eljárás: Kapcsolja be a Peeling (bőrradírozás) funkciót, 
és mozgassa az arctisztító készüléket a halántéktól 

lefelé az orr felé, és felfelé a homlok közepéig, majd a 
szájtól a fülek felé, és az orrhegytől felfelé. Az arcát 

folyamatosan nedvesítse, pl. egy nedves vattakoronggal. 

A tisztítókezelést bőrtípustól függően heti 1-2 
alkalommal javasoljuk.

Tisztítórituálé



Az eredmény: begyógyult, nyugodt arcbőr, eltávolított 
hegek és foltok, emellett pedig a kozmetikumok jobb 
hatása. 

Amire szüksége van: a kedvenc kréme, széruma vagy 
pakolása, Ritual Peeler Reclar készülék, pár percnyi idő. 

Eljárás: Vigye fel arcbőrére a kedvenc arckrémét, 
pakolását vagy szérumát, és kapcsolja be a G-Blue 
funkciót. Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga 
felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a 
szélei felé. Eközben érjen az oldallapokhoz, hogy a 
gyógyító kék fény világítani kezdjen.

A gyógyítókezelést ajánlott rendszeresen végezni, ám 
elegendő, ha naponta csak néhány percig alkalmazza.

Gyógyítórituálé 



A kék fény gyógyítja a pattanásokat és 
sterilizálja a szöveteket, hogy 

megakadályozza a további gyulladást. 
Segít a sebek és az apró hegek 

gyógyulásában is. A galvanizálás 
fokozza az ápoló kozmetikumok 

hatását, és segít megőrizni
a bőr rugalmasságát. 



Az eredmény: kisimult és ragyogó arcbőr, összehúzódo-
tt pórusok, a kollagéntermelés aktiválása. 

Amire szüksége van: a kedvenc kréme, széruma vagy 
pakolása, Ritual Peeler Reclar készülék, pár percnyi idő. 

Eljárás: Vigye fel arcbőrére a kedvenc arckrémét, 
pakolását vagy szérumát, és kapcsolja be a G-Red 
funkciót. Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga 
felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a 
szélei felé. A kezelés során oldalt tartsa a készüléket, 
hogy a fiatalító vörös fény világítson. 

A fiatalítórituálét ajánlott rendszeresen végezni, ám 
elegendő, ha naponta csak néhány percig alkalmazza.

Fiatalítórituálé



A vörös fény aktiválja a kollagént, csökkenti 
a ráncokat és a pigmentfoltokat, és 

összehúzza a pórusokat. A galvanizálás 
fokozza a bőrápoló kozmetikumok

hatását, és segít megőrizni a bőr 
rugalmasságát.
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Gyors indítás 
1)  Töltse fel teljesen a készüléket a 
mellékelt kábel segítségével.  

2) Vegye le a penge fedelét. 

3) Kapcsolja be a készüléket a kezelő-
gomb lenyomva tartásával.

4) Válassza ki a kívánt funkciót:

5) Kapcsolja ki a készüléket a kezelő-
gomb lenyomva tartásával. 

A kábelt ne túlzott erővel helyezze be a 
készülékbe. A töltést piros fény jelzi. A teljes 
töltöttséget kék fény jelzi. 

Hajtsa ki a penge fedelét a képen látható 
módon maga felé. 

Peeling funkció kiválasztásához 
nyomja meg egyszer röviden a 
kezelőgombot

A G-Blue funkció kiválasztásához 
nyomja meg kétszer röviden a 
kezelőgombot 

A G-Red funkció kiválasztásához 
nyomja meg hármszor röviden a 
kezelőgombot 

Megjegyzés: A fényterápia aktiválásához az 
alkalmazás során meg kell érinteni az 
elektródákat – a fém oldallapokat. 

Ha a G-Blue vagy a G-Red kezelést egy másik 
személynél alkalmazza, akkor ezen felül az 
áramkört az adott személynek is meg kell 
érintenie az áramkör bezárásához. 

A pengét minden használat után óvatosan 
tisztítsa meg egy pamutkendővel vagy 
fertőtlenítse azt. 



Az ultrahangos
arcbőrtisztítás 

1. lépés: Távolítsa el a sminket az arcáról, majd mossa meg 
arcbőrét. A bőrradírozás során a bőrnek kissé nedvesnek 
kell maradnia, ezért javasoljuk, hogy a kezeléshez 
készítsen elő egy vízzel átitatott vattakorongot, amellyel 
rendszeresen benedvesítheti bőrét a kezelés idején. 

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelőgomb lenyomva 
tartásával. A Peeling funkció aktiválásához nyomja meg 
egyszer röviden a gombot, addig , amíg a kívánt funkció 
ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék készenléti 
üzemmódban van, csak nyomja meg egyszer röviden a 
gombot. 

3. lépés: Fordítsa maga felé a készülék a hátoldalát, és 
óvatosan helyezze rá a pengét a nedves bőrre. Mozgassa az 
arctisztító készüléket a halántéktól lefelé az orr felé, és 
felfelé a homlok közepéig, majd a szájtól a fülek felé, és az 
orrhegytől felfelé. Az arcbőrét folyamatosan nedvesítse be. 
A peeling kiszáríthatja a bőrt, ezért javasoljuk, hogy az 
arcbőrének megtisztítása után alkalmazza kedvenc 
hidratáló kozmetikumát.

Bőrtípustól függően hetente 1-2 alkalommal végezhető. A bőrtisztítás 
időtartama max. 5 perc üzemidőre van beállítva, amely után a funkció 
automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy ezt az időt egyszeri használat 
során ne lépje túl.

PEELING (BŐRRADÍROZÓ) FUNKCIÓJA 

Peeling



Galvanizálás, kék fénnyel
történő terápiával 

1. lépés: A megtisztított arcbőrre vigye fel kedvenc 
bőrápoló termékeit (krém, arcpakolás vagy szérum). A 
bőrnek a kiválasztott termék által kellően nedvesítettnek 
kell lennie. 

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelőgomb lenyomva 
tartásával. A G-Blue funkció aktiválásához nyomja meg 
kétszer egymás után röviden a gombot, addig, amíg a kívánt 
funkció ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék készenlé-
ti üzemmódban van, csak nyomja meg kétszer röviden a 
gombot. 

3. lépés: Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga 
felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei 
felé. A kezelés során tartsa oldalt a készüléket, hogy a 
gyógyító kék fény világítson.

A kezelés naponta alkalmazható. Egy kezelés időtartama max. 5 perc 
üzemidőre van beállítva, amely után a funkció automatikusan kikapcsol. 
Javasoljuk, hogy ezt az időt ne lépje túl.

G-BLUE FUNKCIÓ 

G-Blue



Galvanizálás, vörös fénnyel
történő terápiával 

1. lépés: A megtisztított arcbőrre vigye fel kedvenc 
bőrápoló termékeit (krém, arcpakolás vagy szérum). A 
bőrnek a kiválasztott termék által kellően nedvesítettnek 
kell lennie. 

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a kezelőgomb lenyomva 
tartásával. A G-Red funkció aktiválásához nyomja meg 
háromszor egymás után röviden a gombot, addig, amíg a 
kívánt funkció ellenőrző fénye felgyullad. Ha a készülék 
készenléti üzemmódban van, csak nyomja meg háromszor 
röviden a gombot. 

3. lépés: Fordítsa a készüléket az elülső oldalával maga 
felé, és mozgassa a készülékfejet az arc közepétől a szélei 
felé. A kezelés során oldalt tartsa a készüléket, hogy a 
fiatalító vörös fény világítson. 

Naponta használható. Egy kezelés időtartama max. 5 perc üzemidőre van 
beállítva, amely után a funkció automatikusan kikapcsol. Javasoljuk, hogy ezt 
az időt ne lépje túl. 

G-RED FUNKCIÓ 

G-Red



Gyakori kérdések 
Használhatom a peeler készüléket a 
zuhany alatt? 
A termék nem vízálló. Vízzel való érintkezés 
során megsérülhet. 

Használhatom a peeler készüléket a 
terhesség ideje alatt? 
? A Peeling funkciót terhesség ideje alatt is 
használhatja. A G-Blue és G-Red funkciók 
használata terhesség ideje alatt nem javasolt. 

Hogyan tisztítsam a pengét?  
Javasoljuk, hogy a pengét Reclar törlőken-
dővel vagy puha pamutanyaggal tisztítsa 
meg. 

Ártalmasak ezek a fények a szemre? 
A G-Blue és G-Red funkciók használatakor 
tartsa be a használati utasításokat, hogy a 
LED-fény ne világítson közvetlenül a 
szemébe. 

Mi a teendő, ha a fények nem világí-
tanak? 
A galvanizáló áramkör bezárásához és a 
terápiás fény bekapcsolásához, valamint a 
G-Blue és a G-Red funkció használatakor az 
oldalsó elektródákat (fémlapokat) érinteni 
kell. 

Használhatom a készüléket más 
személyen is? 
Ha a G-Blue vagy a G-Red funkciót egy másik 
személynél alkalmazza, akkor a galvanikus 
áramkört az adott személynek is meg kell 
érintenie az áramkör bezárásához. A Peeling 
funkciónál ez nem szükséges.

Mivel fertőtlenítsem? 
A fertőtlenítéshez használjon alkohol alapú 
tisztítószert. 

Nem baj, ha a penge mozog? 
A penge rendelkezik a szükséges holtjátékkal 
ahhoz, hogy az arctisztító készülék 
megfelelően működjön rezgés közben, ezért 
ne húzza erővel, csak óvatosan törölje meg. 

Hol tároljam a készüléket a használa-
ta után? 
A peeler készüléket tárolja száraz helyen. 
Nem javasolt fürdőszobában vagy más 
nedves helyiségben tárolni. 



Szükséges speciális kozmetikai 
szereket használni? 
A Peeler Reclar készülék bármely bőrápoló 
kozmetikai szerrel használható. 

Mikor van a készülék teljesen 
feltöltve? 
A töltést piros fény jelzi. Amikor a készülék 
teljesen feltöltődött, kigyullad a kék 
jelzőfény. 

Használhatom a tisztító készüléket 
töltés közben? 
Töltés közben a készülék nem működik. 

A készülék akkumulátora nem 
töltődik, mi a teendő? 
? Ha a készülék akkumulátora nem töltődik, 
ne próbálja meg erőltetni a töltőkábel 
benyomását a készülékbe. Lehet, hogy a 
kábel sérült. Ebben az esetben használjon 
másik, kompatibilis töltőkábelt. 

Az egyes funkciók korlátozások 
nélkül használhatóak? 
Javasoljuk, hogy ne lépje túl az egyes 
funkciók előre beállított használati idejét. 

Honnan tudom, hogy a készülék 
akkumulátora lemerült? 
Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a 
LED-kijelző 5 alkalommal kigyullad, és a 
készülék kikapcsol. Ennek megelőzése 
céljából javasoljuk, hogy körülbelül 30 perc 
használat után töltse fel a készüléket. 

Hogyan tölthetem fel a peeler 
készülék akkumulátorát? 
Használja a mellékelt kábelt bármilyen 
USB-s tápforrással. Óvatosan csatlakoztassa 
a töltőkábelt. Javasoljuk, hogy a készüléket 
mindig teljesen töltse fel. 
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