Skin Pro II

Bärbar utrustning för spa,
salong och hemmabruk
Med SKIN Pro II kan du återställa hudens vitalitet och flexibilitet, minska fina linjer,
släta ut och förbättra hudens struktur.
Bärbar, lätt och enkel att använda - detta skönhetsverktyg är ett revolutionerande
nytt system för Spa, salong, och hemmabruk.
SKIN Pro II består av 3 fördelaktiga hudvårdsprogram med 2 typer av elektriska
strömmar:
1. GALVANISK STRÖM: En kontinuerlig ström som ökar absorption
av hudvårdsprodukter och förbättrar hudens utseende.
2. MIKRO-STRÖM: Varierande växelström som minimerar utseendet
av rynkor.
Fyra steg: Rengöring - Massage - Näring - Lyft
Steg 1 renar porerna djupt, avlägsnar överskott av talg
smuts, skräp och föroreningar. Stimulerar blodcirkulationen.
Steg 2 gör huden mer elastisk och fast och förbereder
huden för steg 3. Denna inställning är utmärkt för att öka
cirkulationen.
Steg 3 för in vattenlösliga behandlingsprodukter i huden,
vilket ökar hudens elasticitet och ger den spänst. För att
denna funktion ska fungera ordentligt, måste det serum som
tillämpas i ansiktet vara vattenlösligt. Tunga krämer eller
serum som inte löser sig i vatten, och lämnar en fet hinna på
huden kommer inte joniseras på grund av produktens stora
molekylstruktur. Denna inställning är perfekt att använda
över kollagenmasker.
Steg 4 stramar, lyfter, slätar ut och ger huden spänst med
mikroteknik, medan den förbättrar cirkulationen och lindrar
muskelspänningar som ger djupa rynkor och linjer. Det är
avkopplande, säkert, skonsamt och smärtfritt. Denna inställning är perfekt att använda över SAIAN Kollagen masker.

Titaniumplatta

Elektrodhandtag

Power ON/OFF
LÅG/HÖG Indikator
LÅG/HÖG Knapp
Batteri Indikator

- Titandioxidplattan minimerar spridningen av bakterier
- Auto stopp-funktion: med fyra minuter för varje steg
- Elektrodhandtag fungerar som ledare, obligatorisk för att apparaten ska fungera
- Intensitet som anpassar sig efter dina behov
(LÅG-för ansikte, HÖG för kroppen)
- Tre knappar med LED-indikatorer som visar olika steg
- DC-9V, med internationellt godkänd adapter ingår
- Överlägsen kvalitet, elegant och tålig. Liten och smart, lätt att använda
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