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Vad är RF?
Radio frekvens (RF) Ansiktsbehandling anses vara
bland de mest effektiva icke kirurgiska procedurerna
tillgängliga på marknaden idag. RF jobbar med radio
vågor som penetrerar djupt ner i dermis (det
djupaste lagret i huden) och subcutis som ger
spänst i de underliggande hudlagren , och gör
skillnad på fina linjer, rynkor och hudens textur.
Denna värme stimulerar kollagen produktionen. Det
övergripande resultatet är spänstigare, friskare hud
och sigifikant reduktion av slapp hud och rynkor.
Denna teknologi kallas också för Thermage
Fördelar med RF skönhetsteknologi
1. Säker
Icke kirukisk, icke invasiv, smärtfri
2. Snabb
Omedelbar spänst och lyft av huden och reducering av rynkor
3. Kumulativ
Stimulerar kontinuerligt förnyelsen av kollagen
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Säkerhetsåtgärder
1. Denna maskin är endast till för ansiktsbehandlingar, använd den inte till
något annat.
2. Använd enligt instruktionerna och korta ner användningstiden vid
känslig hud
3. Använd inte maskinen under laddning. Den piper när den är fullladdad
och indikatorljuset slutar blinka. Dra ur sladden och använd maskinen.
4. Håll inte maskinen på samma punkt mer än 3 sekunder för att undvika
att bränna huden.
5. Tvätta inte maskinen i vatten eller i någon annan vätska. Använd
alkohol sevetter för att desinficera maskinen efter användning.
6. Om du känner obehag när du använder maskinen, så stäng av och
rådfråga en läkare.

Försiktighetsåtgärder innan användning
1. Använd ej på områden där hyaluronsyra eller kollagen blivit injicerat
under de senaste 6 månaderna.
2. Använd inte på områden som injicerats med Botox, fillers eller
silikon under de senaste 6 månaderna.
3 Använd inte på någon som är gravid, har hjärtproblem, pacemaker,
har epilepsi eller stora metall implantat.
4. Använd inte på någon med Rosacea eller ytliga blodkärl.
5. Bär inga metall objekt vid användning
6. Rengör de områden som ska behandlas innan användning

Försiktighetsåtgärder efter användning
1. Det är normalt att huden blir torr efter behandlingen. Använd återfuktare och
solskydd.
2. Tvätta inte huden med varmt vatten direkt efteråt, använd bara ljummet vatten.
3. Vi rekommenderar att använda en återfuktningsmask 3 gånger i veckan efter
behandlingen.

Funktioner
* Innovativa mulit-punkter med Bi-polära RF-behandlingsprober, som ger
mer RF-energi och effektivt rejuvinerar huden
* hög energiinfraröd förbättrar teraputisk effekt
* Enheten kan användas 3-4 timmar kontinuerligt efter en full-laddning
* Portabel och sladdfri, enkel att bära med sig för användning var som
helst och när som helst
* Induktiv intelligents och energibesparande ergonomisk design-behandlingshuvudena fungerar endast vid kontakt med huden
*Låg, Medel, Hög nivå för olika funktioner och hudtyper
* Intelligent låg spännings indikator, laddnings- och full laddnings
indikator
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Produkt Komponenter
Osynligt Infraljus
Behandlingshuvud

Indikations ljus
Medel Nivå

Kontrollpanel
Högkvalitativt
galvaniserad
sidoplatta
Laddningsstation

Tips:

Bi-Polär RF prober

Låg Nivå

Hög Nivå
RF Valknapp

Laddnings
Indikator

PÅ/AV

Infraröd Knapp

Rött blinkande ljus= Laddas
Rött Ljus=Full Laddad

* Enheten stänger automatiskt av om den inte använts under 10 minuter
* Användaren måste hålla i de galvaniserade sidoplattorna under RF Funktionen

Produkt Effektivitet
1. 500 kHz elektromagnetisk RF-energi aktiverar kollagenreproduktionen,
reducerar rynkor och lyfter huden
2. Stramar upp och lyfter slapp hud, förbättrar ansiktskonturen
3. De termiska effekterna förbättrar mikrocirkulationen, accelererar
ämnesomsättningen, håller huden mjuk, elastisk och blank
4. RF förbättrar penetreringen av hudvårdsprodukter, främjar absorbtionskapiciteten av huden. Kombinationen av RF skönhets maskin och
hudvårdsprodukter fräschar upp, förskönar och föryngrar huden.
5. Våglängden av infravärme är 800 nm, den är osynlig för ögat. Den
penetrerar djupt ner i huden och genererar termisk energi, som aktiverar
celler, främjar blodcirkulationen och ämnesomsättningen, och häller
huden frisk coh elastisk

RF-kretscirkel

Gitterelektrod

Kollagen återfödelse

Produktfördelar
* Hudspänst och porförminskning
*Framhäver ansikts konturen och reducerar dubbelhaka
* Aktiverar kollagen, ökar hudens elasticitet och ton
*Bleker mörka ringar under ögonen
*Reducerar rynkor på halsen
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Ljusar upp mörka ringar
under ögonen

Reducerar rynkor
Lyfter ögonen

Ger ansiktet spänst

Minskar porerna

Stimulerar blodcirkulationen
och ökar ansiktsfärgen
Minskar dubbelhaka

Eliminerar hängande käklinje

Snabb Instruktionsguide
1. Rengör ansiktet innan behandling.
2. Applicera serum på hela ansiktet.
3. Sätt på enheten, tryck på ”Thermage” knappen och
välj Termisk nivå (L/M/H).
4. Tryck på ”Infrared” för att starta infravärmen
5. Använd rätt behandlingsmetoder för olika områden
(se instruktioner på nästa sida).
6. Stäng av enheten efter användning, rengör den och
förvara den på rätt sätt.

Tips: Innan första behandlingen, testa enheten på armens övre insida
Tryck på ”Thermage” knappen en gång, röd indikator
(Låg nivå) lyser
Tryck på ”Thermage” knappen två gånger, grön indikator
(Medel nivå) lyser
Tryck på ”Thermage” knappen tre gånger, gul indikator
(Hög nivå) lyser

Det är normalt att känna stickningar eller värme under behandlingen, man kan även bli lite röd på huden, men det försvinner efter
några minuter efter att behandlingen. Om huden skulle kännas
onormalt känslig, sluta genast använda maskinen och kyl ner huden
försiktigt. Konsultera en läkare om nödvändigt.
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Snabb Behandling
För att reducera rynkor, applicera serum och kräm
Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på
huden, och flytta enheten kontinuerligt. Låt inte
enheten stanna på ett område mer än 3 sekunder.
Fortsätt att flytta maskinen till olika områden tills
ansiktet i sin helhet är behandlat.
Maskinen stänger automatiskt av sig efter 10 minuter detta är en behandlingscykel. Varje behandlinga tar
10-30 min. Vi rekommenderar att anvälja en lägre
energinivå för behandling av ögonlock på grund av
känsligheten i detta oråde.

Grundläggande hudvårdsbehandling

Lymfdränage, främja avgiftning och minska ödem
Placera behandlingshuvudet med
ett fast tryck på artären nära
nyckelbenet, och för enheten uppåt
i en båge mot örat, och sedan
tillbaka till nyckelbenet.
Denna rörelse skall upprepas flera
gånger under 10 minuter.
Minska dubbelhaka och mjuka upp linjer på pannan

Placera behandlingshuvudet
med ett fast tryck på hakan och
dra sedan mot örat, flytta
enheten nedåt till artären vid
nyckelbenet. Flytta enheten åt
motsatt håll, från nyckelbenet
och dra uppåt mot käklinjen,
flytta sedan mot dubbelhakan.

Denna rörelse skall upprepas flera
gånger under 10 minuter.
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Forma, strama upp och ge ansiktet en fin kontur
Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på
hakan, glid mot örsnibben. För sedan maskinen
från öronsnibben, bakom örat och nedåt mot
nyckelbenet. Jobba i motsatt riktning, från
nyckelbenet och uppåt mot käkbenet och tillbaka
till hakan.
Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10
minuter.
Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck vid
sidan av munnen, i en båge till örat, bakom örat
och nedåt till nyckelbenet. I motsatt riktining, från
nyckelbenet, uppåt mot sidan av munnen.
Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10
minuter.

Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck vid
på kindbenet. För enheten i en båge mot örat,
bakom örat och nedåt mot nyckelbenet. I motsatt
riktning, från nyckelbenet upp mot käklinjen och
tillbaka till kinbenet.
Denna rörelse skall upprepas flera gånger under 10
minuter.

Minska porer
Främja kollagen förnyelsen, öka hudens
elasticitet och minska porer. Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck på näsvingen
och flytta enheten till näsryggen, utifrån och in.
Upprepa rörelsen flera gånger.
Reducera påsar under ögonen, rynkor och mörka cirklar
Placera behandlingshuvudet med ett fast tryck
på påsarna under ögonen ca 1 cm från ögat och
dra enheten mot tinningen.
Upprepa rörelsen flera gånger.
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Laddningslägen

Laddning:
1. Anslut laddningsadaptern till laddstationen.
2. Anslut laddningsadaptern till nätkontakten.
3. Vid laddning blinkar det röda lampan. När laddningen är klar
piper maskinen och det röda lampan slutar blinka.
4. Dra ut adaptern från väggen efter laddning.

Produktspecifikation
Artikel nummer
Strömförsörjning
Utgående Produktion
Energiförbrukning
Mått
Vikt

Rengöring & underhåll
Rengör behandlingshuvudet och apparaten med mjuk borste och
godkänd sterilisator. Tvätta inte med vatten direkt på maskinen
eller lägg i blöt.
Använd inte vassa föremål eller metallföremål för att rengöra
behandlingshuvudet för att undvika skador.
Var god lagra enheten i en sval och torr miljö

