fitoC MESORGANIC
MEZO + LÉZER KEZELŐGÉP
Használati leírás

A tű nélküli mezoterápia (az eljárás elektorporációként is ismert) lényege, hogy egy speciális elektromos impulzus
hatására a bőrszövetben található hidro-lipid rétegeken ún. „lyukakat” nyitunk, amin keresztül közvetlenül tudunk
hatóanyagokat bejuttatni a bőrszövet mélyebb rétegeibe. Ez a hatás az alacsony feszültségű (10-60V) váltóáram
10Khz és 1MHz közötti frekvencia tartományában figyelhető meg. Az inger megszűntével a hidro-lipid réteg
természetes állapotába áll vissza. Az eljárás anélkül zajlik le, hogy fájdalmas tűszúrásokat alkalmaznánk.
Megjegyzés: az orvosi alkalmazásban az elektroporációt a sejtmembránt alkotó hidro-lipid réteg megnyitására és a
sejtbe történő hatóanyag bejuttatására használják.
A változó frekvenciájú, tű nélküli mezotárápiával a tűshöz hasonló érzetet lehet előidézni, ennek megfelelően a
kezelés nem tartozik a relaxáló, nyugtató kezelések csoportjába. (az állandó frekvenciájú kezelésnek viszont van
bőrnyugtató hatása)

AZ 1-ES FOKOZAT – PULZÁLÓ LÁGY LÉZER
A készülék 1-es fokozata a pulzáló (villogónak is lehet nevezni) lézerkezelés, amelyet a mezo kezelés első
lépésének javasoljuk. A lágy lézerterápia kis energiájú (nincs melegítő hatása) pulzáló lézersugárral történik, amely
számos pozitív biológiai hatással bír és a 635nm-es hullámhossz révén képes mélyen a szövetekbe hatolni. (Össz.
teljesítmény 6x30=180mW) A pulzáló technológiának köszönhetően a hagyományos lézerkezelésekhez képest
nagyobb intenzitással, hatékonyabban, de bőrkímélő módon fejti ki jótékony hatását. Teljesen fájdalom és
fertőzésmentes. Jelentősen javítja a kezelt szövetek regenerációs képességét, a sejteket határoló sejthártyák
működését. A rajtuk keresztül végbemenő anyag és energia forgalmat fokozza. A lágy lézerek sejtkárosodást nem
okoznak, segítik a beteg sejtek eredeti funkciójának visszaállítását. Javítják a sejtekben az oxigénellátást, az erek
újraképződését, az ellenanyag termelést, a vérkeringést. Alkalmazása megindítja a hámsérült bőrfelület
gyógyulását.
A mezoterápiás kezelés során a bőr hatóanyag-felvételének fokozására alkalmazzuk, első, bevezető lépésként.
A lézeres kezelőfejet tartsuk a fejen lévő távtartó rudacskáknak megfelelő távolságra a bőrtől és arra merőlegesen.
A távtartók hozzáérhetnek a bőrhöz, de kezelés után tisztítsuk meg fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos Oldattal.
Kozmetikai terméket ebben a fokozatban ne használjunk! A kozmetikus az alkalmazás közben viselje a
védőszemüveget (FC112LG Védőszemüveg) és a vendég is a megfelelő IPL kisméretű szemüveget., amit
FC112LGV Védőszemüveg, Vendég Részére megnevezés alatt találsz az árjegyzékben.

A beállítás külön nem lehetséges, automatikusan előáll az energia szint, csak a kezelési időt lehet állítani.

A 2-ES FOKOZAT – ELŐKÉSZÍTŐ ÉS RELAXÁLÓ ÜZEMMÓD
A készülék 2-es fokozata, állandó 80Khz-es frekvenciával dolgozik. Ezt a fokozatot a tű nélküli mezoterápiás 3-as
kezelés megelőző részeként, további előkészítő kezelésnek is használhatjuk, de önálló, teljes értékű kezelésként is
alkalmazható.
A tű nélküli mezoterápiás 3-as kezelés kiegészítőjeként nagyban segíti a hatóanyagok felszívódását, bőrnyugtató
hatása mellett relaxációs, bevezető, előkészítő masszázsnak is használható.
A mezoterápiás 2-es fokozat önálló kezelésként alkalmazva is rendelkezik mezoterápiás jellemzőkkel, de a
hatásmechanizmusa a rádiófrekvenciás kezelésekkel is összevethető. Átmelegíti a szöveteket és ez nagyban segíti
a hatóanyag bevitelt. (a kezelőfejet egy-egy terület felett kell tartani, mozgatás nélkül, így a melegedés hamarabb
bekövetkezik) A létrehozott hőhatás révén az erek kitágulnak, a vér-és nyirokkeringés fokozódik. Ennek
következményeként a bőrápoló hatóanyagok veszteség nélkül jutnak be a bőr mélyebb rétegeibe is.
Érzékenyebb bőrfelületeken a mezoterápiás 3 fokozat kiváló alternatívája kellemetlenségi panasz esetén.
A kezelést egy elektródányi területen kezdjük, a kezelőfejet mozgatás nélkül tartsuk rajta, megvárva, amíg a
melegedés elkezdődik. A becsült bőrfelszíni hőmérséklet 43-45 fok, ami 2-3mm mélyen is jelentkezik. Utána
mozgassuk új területekre. Elég nagy energia beállítás esetén jelentős izom összehúzódást is okoz, amelynek
komoly lifting hatása van. Az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a
kiegészítőként vásárolható lábpedállal (FC112MLLP)
Alacsony fokozatban, bőrnyugtató, izomlazító hatása is van.
JAVASLAT: érdemes esetleg néhány percig a 3-as fokozatban melegíteni a fejet, és úgy visszakapcsolni 2-esre. Ez
a módszer elősegíti a fej hamarabbi átmelegedését. A melegítő hatás csak a maximumhoz közeli beállításnál és
nagyon lassú kezelőfej mozgatás esetén lép fel.
A vendégkartonra mindig jegyezd fel a beállítás erősségét. Gyakran előfordul, hogy a későbbi kezelések során
vendégednek az azonos bőrérzethez erősebb beállításra van szükség. Ez teljesen természetes reakció, a vendég
„hozzászokik” egy adott beállításhoz és később egy erősebb szinten érzi csak ugyan azt a hatást, hasonlóan a tűs
mezo-hoz.
Javasolt beállítás: 30 és 60 között

A 3-AS FOKOZAT – REVITALIZÁLÓ ÜZEMMÓD
A készülék tű nélküli mezoterápiás fokozatának 3-as állásában is megvalósul a hatóanyag bevitele, de a
továbbfejlesztett algoritmusnak köszönhetően a hagyományos mezoterápiás gépekhez viszonyítva ennél
összetettebb folyamatok is lezajlanak.
Mivel a bőrben a víz-, zsír- és izomszövetet alkotó molekulák összetételükben és ebből adódóan méretükben is
eltérnek egymástól, ezért eltérő stimulációra van szükségük. Mindez vonatkozik a kezelőanyagra is, aminek a
hatóanyagai hasonlóan összetettek, így a kettő kombinációja végtelen variációjú stimulációs eljárást igényel.
A készülék mezoterápiás 3-as fokozata úgy lett kialakítva (a frekvencia folyamatosan változik 20 és 90Khz között,
30 lépésben), hogy a teljes spektrumot, a bőr sejtjeit és hatóanyag molekuláit egyaránt stimulálja, megsokszorozva
a hatékonyságot.
Ebben a fokozatban a váltóárammal kisebb izomkontrakció is előidézhető, mintegy „tornáztatva” a szem és a száj
körüli izmokat. (a szem körüli részen csak alacsony fokozaton javasoljuk az alkalmazást)
A vendégkartonra mindig jegyezd fel a beállítás erősségét. Gyakran előfordul, hogy a későbbi kezelések során
vendégednek az azonos bőrérzethez erősebb beállításra van szükség. Ez teljesen természetes reakció, a vendég
„hozzászokik” egy adott beállításhoz és később egy erősebb szinten érzi csak ugyan azt a hatást, hasonlóan a tűs
mezo-hoz. Az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a kiegészítőként
vásárolható lábpedállal (FC112MLLP)
A kezelés az elektródát után tisztítsuk meg fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos Oldattal.
Javasolt beállítás: 10 és 30 között
A KÉSZÜLÉK ELŐNYEI
- nem invazív, de nagyon eredményes hatóanyag beviteli eljárás
- nem jár fájdalommal és megfelelő beállítás esetén csak minimális az áramérzet

-

nagyon sokféle vizes oldatban lévő hatóanyag bevitel lehetséges, más eszközzel nem megvalósítható
mennyiségben
a hatóanyag bevitel mellett javítja a bőr működését, vér-és nyirokkeringését (lsd. bőrfelszíni melegedés)
és izom „tornáztató” hatása is van.

HATÁSAI
A három kezelési típus egymás utáni következetes használata megvalósítja azt a maximális hatékonyságú
bőrápolást, amire egy kozmetikai kezelés korunkban képes. Mivel hatásmechanizmusuk egymásra épül, elérhetjük
velük a bőrápoló hatóanyagok bőrbe juttatását maximális hatékonysággal a kezelés 1-es fázisa alatt, és a
hatóanyagok tökéletes beépülését a 2-es és 3-as fázis alkalmazásával.
JAVALLATAI
A különböző vizes alapú hatóanyagok különböző bőrállapotok kezelésére alkalmasak. A jó áramvezetéshez
alapzselére van szükség, amely a fitoC esetében a Hóalga Mezo Alapzselé (háromféle hyaluronnal).
A hóalga kivonata megújítja és védi a sejteket az idő előtti öregedéstől a Klotho enzim aktiválásával, illetve azzal,
hogy kevesebb energiát enged felhasználni a sejteknek (CR - calorie restriction).
A kezelés kozmetikai kategória, tehát nem igényel steril rendszert. (ennek ellenére a fitoC ampullák steril,
gyógyszergyári körülmények között előállított hatóanyagok, a szérumok és a vivő zselé pedig természetesen
megfelelnek a kozmetikai készítmények mikrobiológiai tisztasági követelményeinek).
- a bőr általános állapotának javítása (pl. zsíros vegyes bőr esetén is)
- ránckezelés
- megereszkedett petyhüdt bőr
- mezoterápiás regeneráló kúra részeként
- anyagcsere fokozás
- a korábban ismert eljárásoknál hatékonyabb hatóanyag bevitel minden bőrtípus és bőrállapot kezelésére (az
ellenjavallatok kizárásával).

A JAVASOLT KEZELÉSI SORREND
0.

Kontraindikációk kizárása. Fémékszerek eltávolítása.
A bőr letisztítása.
Biológia peeling (5-10perc) (pl. fitoC Anannász+Bio Papaya Enzimpeeling) – a peeling lemosása, tonizálás
A hatóanyag koktél elkészítése, Hóalga Zselé előkészítése (lehet két külön tálkába). A készülék bekapcsolása.
1.
Lézer (10 perc) – 1-es fokozat (hatóanyag és zselé nélkül).
2.A
A kezelt felületre a hatóanyag (ampulla v. szérum) felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd
átzselézése, néhány rövid masszázs mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet
fecskendőből adagolni).
2.B
Mezo és Melegítés – Előkészítő (2.-es Relax) üzemmód (10 perc) – a jó kontaktot biztosító zselével és
hatóanyagokkal – 2-es fokozat (esetleg előtte néhány percig a 3-as a kezelőfej átmelegedése miatt).
3.A
A kezelt felületre a hatóanyag felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd átzselézése, néhány
rövid masszázs mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet fecskendőből adagolni).
3.B
Mezo – Revitalizáló (3-as Revital) üzemmód (20-30perc) – a jó kontaktot biztosító zselével és
hatóanyagokkal – 3-as fokozat.
4.A
A kezelt felületre a hatóanyag felvitele steril (tű nélküli) 3ml-es fecskendővel, majd átzselézése, néhány
rövid masszázs mozdulattal. (A hatóanyagot, koktélt ill. szérumot és a vezető zselét is lehet fecskendőből adagolni).
4.B
A melegítő mezo fokozat – 2-es Relax üzemmód (2-3 perc) alacsonyabb értékű beállításával bőrnyugtató
hatás érhető el. – 2-es fokozat.
5.
Rövid masszázs, a fel nem szívódott hatóanyagok bedolgozása érdekében.
6.
fitoC Bio Olajkomplex (Normál v. Könnyű állagú) felvitele, a vizes anyagok lezárásához és rövid, simító
átmasszírozás.
7.
Nappali bőrápolás, fényvédelem.
8.
A kezelőgép elektródáinak tisztítása fitoC Felülettisztító 75% Alkoholos Oldattal
Az összesen felhasznált hatóanyag: ampullák kb. 3-6ml, Hóalga Mezo Alapzselé kb 5-8ml.
Az elektródákat mindig a kezelt felületre merőlegesen kell tartani. A hatóanyagot, hatóanyag koktélt vagy szérumot
és a Hóalga Mezo Alap Zselét az elektródák mozgatása közben, a kezelés alatt is adagolhatod a 3ml-es
fecskendőkből.
A kezeléseket két-három hetente érdemes végezni.

FIGYELEM: A lézerkezelés alatt a kezelő kozmetikusnál védőszemüveg használata kötelező! (lsd. fitoC árjegyzék
FC112LG Lézer Védőszemüveg. A vendég részére alkalmazz pl. a szoláriumokban használt felcsiptethető
védőszemüveget, IPL védőszemüveget, amit FC112LGV Védőszemüveg, Vendég Részére megnevezés alatt találsz
az árjegyzékben.
A rendkívül hatásos fito’Meso Tű Nélküli Mezoterápiás Kezelést különálló kezelésként, kúraszerűen (két-három
hetente), illetve egy másfél-két órás kezelésbe beépítve, a gépes hatóanyag bevitel lépésnél is lehet alkalmazni.
A kezelés során leggyakrabban alkalmazott fitoC hatóanyagok:
Alapzselé: Hóalga Mezo Alapzselé (háromféle hyaluronnal – kicsi, közepes és nagy mol súlyú)
Steril ampullák:
AEC vitamin koktél
Anti age complex
B vitamin complex
C vitamin
DMAE
Ginkgo
Hyaluron (kismolekula méretű)
Kollagén pyruvát
Peptidek (pl. argirelin, leufazil, glutation)
Organikus szilicium
Rutin
Tigrisfű (centella asiatica)
Szérumok (egy részük még fejlesztés alatt)
AHA Gyümölcssav Komplex 20% (glikolsav és egyéb AH és BH savak)
Anti Age Komplex
Antioxidáns Komplex
Bio Vadárvácska Anti-Akne Komplex
Botox-like Bőrfeszesítő
B Vitamin Komplex
C-vitamin Liposzómákban + Ferulic Sav
Couperosis Komplex
Depigmentációs Komplex
Ferulic Sav
Hegkezelő Komplex
Hyaluron (kismolekula méretű)
HydraBoost Hidratáló Komplex
Kollagén
Multivitamin Komplex
Növényi Őssejt Komplex
5 Peptid Komplex
Panthenol Bőrnyugtató Komplex
Q10
Repair Komplex
Vadcikória Bőrfeszesítő

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE:
Csatlakoztassuk a lézer és a körkörös elektróda kezelőfejeket a hátlapon található csatlakozókhoz.
A lézerfej négypontos, a mezo hárompontos kimenettel rendelkezik, nem lehet összetéveszteni a csatlakozókat.
A harmadik csatlakozó pont a kiegészítésként vásárolható lábpedálhoz lett kialakítva. Ennek alkalmazásával
az energiaszint beállítása egyaránt lehetséges a baloldali két nyomógombbal, illetve a lábpedállal (FC112MLLP)
A
csatlakozók
kezelőfejek

kialakítása kizárja
felcserélését.

a

A Lábpedál segítségével egyszerűen tudod növelni vagy csökkenteni a beállított energia szintet, amire a kezelés
során az egyes területek eltérő érzékenysége miatt lehet szükség.

A készülék be- és kikapcsolása a hátlapon található főkapcsolóval történik. Az előlapon található nyomógombok
kezelése a kijelző felirataihoz igazodva, értelemszerűen történik.

A bal oldali két nyomógombbal a kezelés intenzitását tudjuk szabályozni 64 lépésben. A készülék a kezelés
energiájának mértékét grafikusan, a kijelző alján látható csík hosszával is jelzi. Ez az intenzítás a külön
megvásárolható lábpedál segítségével is beállítható, folyamatosan, a kezelés közben. (ehhez semmilyen külön
állításra nincs szükség, párhuzamosan működik a nyomógombos és lábpedálos szabályozás.)
A középső nyomógombbal a kezelés típusát tudjuk kiválasztani. (Selector 1, 2, 3. Lásd előző oldal). Üzemmódot
váltani csak a Pause (megállított) módban lehet.
A jobb oldali két nyomógombbal a kezelési idő hosszát tudjuk beállítani az automatikus leállításig. (max. 30 perc)
A lila nyomógomb a kezelés indítására és időleges megszakítására szolgál. A kezelést bármikor megszakíthatjuk
és újraindíthatjuk az ismételt lenyomásával. (Start/Pause)
Bekapcsoláskor a teljesítmény automatikusan az egyes – alacsony - állásba kerül. A lézer üzemmódnál csak a
kezelési időt tudjuk szabályozni, teljesítmény szabályzására nincs lehetőség (1-es üzemmód).
A kezelésekhez szükséges teljesítmény eltérő a második és harmadik fokozat esetén. (Az 2-es üzemmód általában
nagyobb, a 3-as üzemmód általában kisebb energiát igényel bőrtípustól függően).

Fontos: Az esetleges csípő érzés az elégtelen bőrkontaktus következménye. Ügyeljünk
arra, hogy a kezelendő bőrfelületre kellő mennyiségű, könnyű zselé hatóanyagot (pl. fitoC
Hóalga Mezo Alapzselé v. Mesorganic vagy Ionto-UH zselék, szérumok) vigyünk fel a
bőrfelszínre és a kezelőfejet megfelelő erővel, lehetőleg a bőrre merőlegesen tartva
szorítsuk a bőrfelületre. A még jobb kontaktus érdekében a kezelőfejre is rakhatunk zselét
v. szérumot.

Ezen a videón látható, ahogy Loidl Kata a hatóanyagot és a szérumot alkalmazza a
kezelés során: https://www.youtube.com/watch?v=CPgukHojS68
A Mezo Lézer kezelés oktató videóját itt tudod megnézni:
http://www.st-beauty.co/f5681278/878745821112.mp4
FIGYELEM: Kérünk, hogy a gépet ne helyezd erős elektromágneses térbe (pl. működő RF készülék, RF kezelőfej,
mobiltelefon, mikrohullámú sütő, stb.), mert az, az elektronika meghibásodását okozhatja. Köszönjük!

ELLENJAVALLATOK
-

Anyajegyek, szemölcsök egyéb bőrelváltozások, szövetszaporulat, egyéb bőrbetegségek
Autoimmun betegségek
Arcbénulás, arcideg zsába, arcüreg gyulladás
Bizonyos kezelések után (pl. botox, hyaluron feltöltés, kémiai hámlasztás, stb.)
Bőrallergia, fémallergia
Bőrgyulladás (dermatitis)
Cukorbetegség
Csak orvos által kezelhető aknés bőr
Daganatos megbetegedések
Egyes gyógyszerek szedése, kemoterápiás kezelés
Ekcéma
Epilepszia
Esztétikai beavatkozások hat héten belül + konzultáció a kezelő orvossal szükséges
Friss sebek, sérülések
Friss tetoválás
Fertőző bőrbetegségek
Fogkezelések idején
Gombás bőrfelület
Gyermekeken (18 év alatt)
Idegrendszeri rendellenességek
Implantátum felett
Izületi betegségek
Ismeretlen eredetű fejfájás
Keringési rendellenesség esetén
Lázas állapot
Pacemaker
Pajzsmirigy felett
Rozácea
Sclerosis multiplex
Súlyos atópiás bőr
Szálbehúzásos arcfiatalító eljárás
Szemek közvetlen környéke
Szemgolyón
Szívbetegség
Várandóság alatt
Vérketingési zavarok
Vérzékenység
Visszértágulatok, angióma

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérd meg vendéged, hogy a kezelés előtt vegye ki a fülbevalóit, vegye le nyakláncát, gyűrűit.
- A csatlakoztatás előtt győződj meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett
értékkel (220-240V, AC-váltóáram).
- A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célra alkalmazd.
- A kezelés megkezdése előtt mindig teszteld a készüléket. Amennyiben rendellenes működést tapasztalsz, ne
használd.
- A Meso + Lézer készüléket ne használd vízzel teli edény, mosdókagylóban, mosogatóban lévő víz felett, magas
páratartalmú vagy magas hőmérsékletű körülmények között. Víztől tartsd távol a készüléket és csak váltóáramú
hálózatra csatlakoztatsd.
- Ne használd a készüléket nedves kézzel, ne mártsd vízbe és ne engedd máshogy sem vízzel v. más folyadékkal
érintkezni (pl.: fröcskölés).

- A készüléket ne fogd meg vizes kézzel.
- A készüléket tartsd távol kisgyermekektől (használaton kívüli esetben is), a műanyag csomagolás sem gyermek
számára készült játékszer, veszélyes lehet!
- Mindig ellenőrizd a csatlakozó kábel állapotát. Soha ne tekerd a kábelt a készülék köré. Sérült kábel esetén a
készüléket többet ne használd.
- A készülék kábelét tartsd távol hőforrástól vagy nyílt lángtól.
- Amennyiben a Mezo + Lézer készülék nem működne vagy megsérült a kábel, a burkolatot ne bontsd meg, a
készüléket ne próbáld megjavítani, hanem a termékkel keresd fel a vásárlás helyét.
Figyelem: Ha nem működik a készülék, ne kísérletez otthoni javítással, fordulj szakemberhez.
Ez a termék nem tartalmaz házilagosan javítható elemeket.
- A fitoC Mezo + Lézer egy nagyon precízen kialakított professzionális szerkezet. Házilag javítható alkatrészeket
nem tartalmaz. A burkolat megbontása veszélyes, a garancia elvesztését eredményezheti.
- A használat után a Mezo + Lézer készüléket mindig kapcsold ki. Ne hagyd csatlakoztatva felügyelet nélkül.
FIGYELEM: A műanyag csomagolóanyag veszélyes lehet. A fulladás elkerülése végett, tartsd távol a
gyermekektől. A műanyag zacskó nem játék.
VIGYÁZAT – Ahogy a legtöbb elektromos berendezés esetében, az eszköz elektromos részei potenciális
veszélyforrások, még kikapcsolt állapotban is.
Mindig áramtalanítsd az eszközt használat után. Fürdőszobai használat után húzd ki a áramforrásból, hogy elkerülje
a víz jelenléte miatt fennálló veszélyhelyzeteket, még akkor is, ha az eszköz kikapcsolt állapotban van.
Amennyiben mégis vízbe esne, azonnal áramtalanítsd. Ne nyúlj utána a vízbe.
FIGYELEM: Ne használd fürdőkád, csap vagy más vizes helyen.
 Az eszközt csak rendeltetésszerűen használd.
 Megfelelő áramforráshoz csatlakoztasd. Semmilyen körülmények között nem használható magasabb vagy
alacsonyabb feszültség esetén.
 Ne használd hosszabbítóval vagy elosztóval az eszközt.
 Ne helyezd és ne tárold olyan helyen az eszközt, ahonnan leesve vagy lerántva fürdőkádba vagy csapba esne.
 Kiemelt védelem érdekében 30 mA-t meg nem haladó küszöbáramú maradékáram-működtetésű megszakító
telepítése ajánlott.
 Az eszközt csak a fent leírtak szerint használd, hogy elkerüld a baleseteket, meghibásodásokat és sérüléseket.
 Használat előtt mindig vizsgáld meg az eszközt látható sérüléseket keresve.
 Ne használd az eszközt, ha sérült a csatlakozó vagy a kábel, ha nem működik megfelelően vagy leesett,
megsérült vagy vízbe esett.
 Sérülés bekövetkezése után ne használd tovább és keresd meg a garanciajegyét.
 Ne hagyd felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva vagy áram alatt van.
 GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ
 Ne használd a terméket kiskorú gyereken.
 Olyan helyen tárold, ahol a gyermekek nem érhetik el.
 Használat után mindig kapcsold ki az eszközt áramtalanítás előtt.
 Az eszköz nem alkalmas szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátozott, tapasztalatlan személy (akár
felnőtt, akár gyermek) általi használatra kivéve, ha azt felügyelet mellett esetleg a személy biztonságáért felelős
személy engedélyével teszi.
 Tartsd távol a kábelt meleg felületektől, a veszélyhelyzetek elkerülése végett.
 Ne helyezd erős elektromágneses sugárzó eszköz mellé (pl. mobiltelefon, mikrohullámú sütő, bekapcsolt RF
készülék, stb.)
 Amikor csatlakoztatod vagy kihúzod a dugót, tartsd erősen a dugót, hogy megakadályozd a külső műanyag
borítás leválását, áramütést vagy személyi sérülést.
- A készülék megfelel az EK 89/336EEC számú elektromágneses kompatibilitásról és az EK 73/23EEC elektromos
háztartási készülékekre vonatkozó előírásnak, valamint az EK 93/68 rendeletnek is.

A fitoC MEZO + LÉZER TISZTÍTÁSA
- A használat után mindig húzd ki a hálózati csatlakozóból a készüléket. Időnként nedves ruhával tisztítsd le a
borítást.
- A lézer és a mezo kezelőfej elektródájának tisztításához alkoholos oldat (fitoC Felület Tisztító 75% Alkoholos
Oldat) és papírtörlő ajánlott.
- Újbóli használat előtt mindig ellenőrizd, hogy teljesen száraz-e a készülék.

TÁROLÁS
A használat idő után húzd ki a csatlakozó dugóját a fali konnektorból. A kábeleket ne csavard a készülék köré.

A készüléket száraz helyen, szobahőmérsékleten tárold.

GARANCIA
- A számlán szereplő vásárlási naptól számított EGY (1) évig adunk garanciát termékünkre.
- Ha a garanciaidő alatt bármilyen problémád adódik a készülékkel, - amely valóban a termék hibája (anyaga vagy a
gyári összeszerelés következménye) - akkor a kár mértékének megfelelően vagy megjavítjuk a készüléket, vagy
kicseréljük a hibás alkatrészt vagy egy új és hibátlan termékkel pótoljuk az előzőt.
- A garancia nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a meghibásodás a helytelen használat következménye
(helytelen feszültség vagy nem megfelelő konnektor használat, törés, stb.).
- Nem érvényes a garancia azokban az esetekben sem, amikor a kár hatása jelentéktelen, vagy ha a készülék
megfelelő módon működik. A garancia megszűnik, ha nem hivatalos szerviz szakembere végez javítást a terméken.
A garancia csak akkor érvényes, ha a törvény által megkövetelt módon a garanciakártyán megtalálható a vásárlás
dátuma és az eladó cég pecsétje (a garanciajegyet a számla is helyettesítheti).
- Kérünk, hogy ne szedd szét a készüléket, mert ez a garancia megszűnését vonja maga után.
- Garanciánk a garanciaidő alatti többszöri javításra is kiterjed.
- Garanciaigény esetén keresd fel a hivatalos fitoC Mezo + Lézer kereskedőt a hibás készülékkel és a hozzá tartozó
garancia kártyával.
- A javítás idejére cserekészüléket biztosítunk (amennyiben lehetséges).

FORGALMAZÓ
A fitoC MESORGANIC Mezo + Lézer Készülékeket Magyarországon forgalmazza:
www.fito-c-beauty.co
ST Beauty Kft.
1147. Bp. Ilosvai Selymes u. 5.
www.st-beauty.co
info@st-beauty.co
Webáruház: www.st-beauty-shop.co

MŰSZAKI ADATOK
Típus: FC112ML6
Frekcencia (Hz): 50/60Hz
Teljesítmény: 10W
Lézer diódák: 6db, 30mW, összesen 180mW, 150mA max áramfelv., max 6fok széttartás
Kimenő feszültség: 0-60Vpp
Feszültség: Europe 220-240 VAC
Csatlakozó fajtája: C (3, 4 és 6 tűs európai szabvány)
Tömeg: 1480g
Gyártatja és Forgalmazza:
ST Beauty Kft. www.st-beauty.co / 1027. Budapest, Bem J. u. 9. Magyarország
Származási ország: a ház és az elektródák Kínában készültek, a házon és a kezelőfejeken belüli elektronika,
az előlap és a lézer fej elektronikája Magyarországon.
Ez a termék megfelel a 2004/108/EC (elektromágnesesség) és a 2006/95/EC (alacsony feszültség) előírásoknak.

