


Aqua peeling-ul cu ultrasunete 
îndepărtează eficient sebumul, 
celulele îmbătrânite și curăță în 
profunzime porii înfundați.
Frecvența de 28–30 kHz
garantează un efect maxim
de curățare, fiind în același
timp prietenoasă cu pielea.



Rezultat: un ten curat, fără celule îmbătrânite și 
impurități, pregătit să absoarbă substanțele active ale 

produselor cosmetice preferate. 

Aveți nevoie de: un loc liniștit cu o oglindă, ten 
demachiat, Ritual Peeler Reclar, 5 minute. 

Procedeul: Porniți funcția Peeling și treceți cu peeler-ul 
de la tâmple în jos către nas și în sus, spre frunte; apoi 
dinspre gură către urechi și de la vârful nasului în sus. 

Umeziți în mod continuu fața cu un tampon umed. 

Vă recomandăm un ritual de curățare de 1-2 ori pe 
săptămână, în funcție de tipul de ten.

Ritual
de curățare



Rezultat: piele vindecată și calmată, îndepărtarea 
cicatricilor și petelor, ca un bonus la eficientizarea 
efectelor cosmeticelor. 

Aveți nevoie de: crema, serul sau masca preferată, Ritual 
Peeler Reclar, câteva minute. 

Procedeul: Aplicați pe piele crema, masca sau serul de 
ten preferat și activați funcția G-Blue. Întoarceți peeler-ul 
cu fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre 
mijlocul feței către exterior. În timp ce faceți acest lucru, 
atingeți benzile laterale astfel încât lumina albastră 
terapeutică să fie aprinsă. 

Vă recomandăm să efectuați acest ritual terapeutic în 
mod regulat, fiind suficiente doar câteva minute pe zi.

Ritual
terapeutic 



Lumina albastră vindecă acneea și 
sterilizează țesutul pentru a preveni o 

eventuală inflamație ulterioară.
În același timp, ajută la vindecarea 

rănilor și a cicatricilor mici.
Galvanizarea amplifică efectul 

produselor cosmetice de
îngrijire și ajută la

menținerea elasticității
pielii. 



Rezultatul: ten neted și strălucitor, pori contractați, 
activarea producției de colagen. 

Aveți nevoie de: crema, serul sau masca preferată, Ritual 
Peeler Reclar, câteva minute. 

Procedeul: Aplicați crema, masca sau serul de ten 
preferat și activați funcția G-Blue. Întoarceți peeler-ul cu 
fața către dvs. și treceți cu capul acestuia dinspre 
mijlocul feței către exterior. În timpul terapiei țineți 
peeler-ul în lateral, astfel încât lumina roșie de întinerire 
să fie aprinsă. 

Vă recomandăm să efectuați acest ritual de întinerire în 
mod regulat, fiind suficiente doar câteva minute pe zi.

Ritual
de întinerire



Lumina roșie activează colagenul, reduce 
ridurile și petele pigmentare, contractă 

porii. Galvanizarea amplifică efectul 
produselor cosmetice de îngrijire și

ajută la menținerea elasticității pielii.



Lama

Lumina LED

Indicator de functie cu LED

Butonul de control

Electrod

Capacul

Conector de încărcare 



Pornire rapidă 
1)  Încărcați complet aparatul cu 
ajutorul cablului inclus. 

2) Scoateți capacul lamei.

3) ) Porniți aparatul apăsând lung 
butonul de control. 

4) Selectați funcția dorită:

5) Opriți aparatul apăsând lung butonul 
de control. 

Nu introduceți forțat cablul în aparat. Lumina 
roșie indică încărcarea. Lumina albastră indică 
încărcarea completă. 

Întoarceți capacul lamei spre dvs., așa cum se 
arată în ilustrație. 

Peeling –apăsați o dată 
butonul de control 

G-Blue – apăsați de 2 ori scurt 
butonul de control 

G-Red – apăsați de 3 ori scurt 
butonul de control 

Notă: Pentru a activa terapia cu lumină, este 
necesar să atingeți electrozii - benzi metalice 
laterale - în timpul aplicării.

Dacă aplicați G-Blue sau G-Red unei alte 
persoane, trebuie să închideți circuitul 
atingând acea persoană. 

După fiecare utilizare curățați atent lama cu o 
cârpă din bumbac sau dezinfectați-o. 



Curățarea pielii
cu ultrasunete 

Pasul 1: Demachiați-vă și spălați pielea. Aceasta ar trebui să 
rămână ușor umedă în timpul peeling-ului, așa că vă 
recomandăm să vă pregătiți, de exemplu, un tampon de 
vată înmuiat în apă, cu care să puteți hidrata pielea în mod 
regulat. 

Pasul 2: Apăsați lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a 
activa funcția Peeling, apăsați o dată scurt butonul până în 
poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției 
dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați o 
dată scurt. 

Pasul 3: Lăsați peeler-ul întors cu spatele spre dvs., așezați 
ușor lama pe pielea umedă. Treceți cu peeler-ul de la 
tâmple în jos, către nas și în sus, spre frunte; apoi dinspre 
gură către urechi și de la vârful nasului în sus. Umeziți 
continuu fața. Peeling-ul poate usca pielea, așa că după 
curățare vă recomandăm să aplicați produsele cosmetice 
hidratante preferate.

Se poate efectua de 1-2 ori pe săptămână, în funcție de tipul de ten. 
Durata curățării pielii este setată la max. 5 minute, după care funcția se 
oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp pentru o 
singură utilizare.

FUNCȚIE DE PEELING 

Peeling



Galvanizare cu terapie
cu lumină albastră 

Pasul 1: Aplicați produsele cosmetice de îngrijire preferate 
(cremă, mască sau ser) pe pielea curățată. Pielea trebuie să 
fie suficient de hidratată cu produsul ales. 

Pasul 2: Apăsați lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a 
activa funcția G-Blue, apăsați de 2 ori scurt butonul până în 
poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției 
dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați 
de 2 ori scurt. 

Pasul 3: Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu 
capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În 
timpul terapiei țineți peeler-ul în lateral, astfel încât lumina 
albastră vindecătoare să fie aprinsă.

Se poate aplica zilnic. Durata unei terapii este setată la max. 5 minute, după 
care funcția se oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp.

FUNCȚIA G-BLUE 

G-Blue



Galvanizare cu terapie
cu lumină roșie 

Pasul  1: : Aplicați produsele cosmetice de îngrijire 
preferate (cremă, mască sau ser) pe pielea curățată. Pielea 
trebuie să fie suficient de hidratată cu produsul ales. 

Pasul  2: Apăsați lung pentru a porni dispozitivul. Pentru a 
activa funcția G-Red, apăsați de 3 ori scurt butonul până în 
poziția în care se aprinde indicatorul luminos al funcției 
dorite. Dacă aveți aparatul în modul de așteptare, apăsați 
de 3 ori scurt. 

Pasul  3: Întoarceți peeler-ul cu fața către dvs. și treceți cu 
capul acestuia dinspre mijlocul feței către exterior. În 
timpul terapiei țineți peeler-ul în lateral, astfel încât lumina 
roșie de întinerire să fie aprinsă. 

Se poate aplica zilnic. Durata unei terapii este setată la max. 5 minute, după 
care funcția se oprește automat. Vă recomandăm să nu depășiți acest timp. 

FUNCȚIA G-RED 

G-Red



Întrebări frecvente 
Pot să folosesc peeler-ul în duș? 
Produsul nu este impermeabil! Se poate 
deteriora atunci când intră în contact cu apa. 

Pot folosi peeler-ul în timpul sarcinii?  
Funcția Peeling, da. Utilizarea funcțiilor 
G-Blue și G-Red nu este recomandată în 
timpul sarcinii.  

Cum se curăță lama?  
Vă recomandăm să curățați lama cu o lavetă 
Reclar sau cu un material fin din bumbac. 

Lumina este dăunătoare ochilor? 
În timpul utilizării funcțiilor G-Blue și G-Red, 
urmați instrucțiunile pentru a preveni ca 
lumina LED să lumineze direct în ochi. 

Ce se poate face când luminile se 
aprind?  
Pentru a închide circuitul de galvanizare și 
pentru a se aprinde lumina terapeutică, este 
necesar să țineți electrozii laterali (benzile 
metalice) în timp ce utilizați G-Blue și G-Red. 

Pot folosi un peeler-ul pe o altă 
persoană? 
Dacă aplicați funcția G-Blue sau G-Red unei 
alte persoane, trebuie să închideți circuitul 
atingând acea persoană. Acest lucru nu este 
necesar pentru funcția Peeling.

Cu ce se poate dezinfecta?  
Puteți dezinfecta cu un produs de curățare 
pe bază de alcool. 

Este în regulă ca lama să se miște? 
Lama are joc necesar pentru ca peeler-ul să 
funcționeze corect în timpul vibrațiilor, așa 
că nu trageți de ea cu forță, ci doar ștergeți-o 
ușor. 

Unde se poate păstra peeler-ul după 
utilizare? 
Păstrați peeler-ul într-un loc uscat. Nu vă 
recomandăm să-l lăsați în baie sau în altă 
cameră umedă. 



Este necesar să se folosească produse 
cosmetice speciale?
Peeler Reclar poate fi folosit cu orice produs 
cosmetic de îngrijire. 

Când este complet încărcat aparatul?  
Încărcarea este indicată de o lumină roșie. 
Când este complet încărcat, se aprinde 
indicatorul luminos albastru. 

Pot folosi peeler-ul în timpul încărcă-
rii? 
Aparatul nu funcționează în timpul încărcă-
rii. 

Aparatul nu se încarcă, ce trebuie 
făcut? 
Dacă aparatul nu se încarcă, nu încercați să 
introduceți forțat cablul de încărcare în 
aparat. Poate fi vorba despre un cablul 
deteriorat. În acest caz, utilizați un alt cablu 
de încărcare compatibil.

Pot folosi funcții individuale fără 
restricții de timp?  
Vă recomandăm să nu depășiți timpul de 
utilizare prestabilit pentru fiecare funcție.  

Cum îmi dau seama că peeler-ul este 
descărcat?
Când bateria este slabă, indicatorul LED se 
aprinde de 5 ori și dispozitivul se oprește. Vă 
recomandăm încărcarea preventivă după 
aproximativ 30 de minute de utilizare. 

Cum se încarcă peeler-ul? 
Utilizați cablul inclus cu orice sursă USB. 
Introduceți ușor cablul de încărcare. Vă 
recomandăm să încărcați întotdeauna 
complet aparatul. 
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