HOTLINE: 19006852

MÁY CHĂM SÓC DA MẶT
FCE90
•

cho việc sử dụng lâu dài bằng
cách liên hệ đặt hàng với dịch
vụ chăm sóc khách hàng của
chúng tôi bằng cách trích dẫn
các số thứ tự 163,394;
163,392.)
1 Hướng dẫn sử dụng

1. Hướng dẫn sử dụng an toàn

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử
dụng sản phẩm ELLE by Beurer FCE90
của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ
HDSD trước khi sử dụng sản phẩm.
Máy chăm sóc da mặt FCE90 là một
thiết bị chăm sóc da mặt chuyên
nghiệp với công nghệ ion hóa giúp nhẹ
nhàng loại bỏ tế bào chết, cải thiện
cấu trúc da và tăng cường lưu thông
máu. Việc điều trị bằng máy chăm sóc
da mặt FCE90 cũng kích thích tái tạo
tế bào biểu bì cho da mặt, góp phần
tạo nên làn da tươi sáng và mịn màng
hơn cho người sử dụng.
Sản phẩm bao gồm:
• 1 Máy chăm sóc da mặt FCE90
• 1 Bộ sạc
• 1 Sữa rửa mặt (Intensive
Ceansing Milk (30 ml)
• 1 Kem cấp nước chuyên sâu
cho da mặt (Advanced Hydro
Lift Cream (15 ml) (Bạn có thể
đặt kem và sữa rửa mặt với
dung tích lớn hơn, thuận lợi

Không được sử dụng các thiết bị:
• Trên vết thương hở
• Tại vùng mắt hoặc miệng hay trên bất kỳ
phần nào khác của cơ thể ngoài khuôn
mặt.
• Nếu bạn đang mắc bệnh về da, cấp tính
hoặc mạn tính, tại vùng da bị thương
hoặc bị kích ứng, ví dụ như viêm da, phát
ban, dị ứng, bỏng, bầm tím, sưng phồng,
cũng như các vết thương hở)
• Chỉ sử dụng các thiết bị ở nơi khô ráo
(không sử dụng trong phòng tắm, phòng
xông hơi).
• Không chạm vào thiết bị đã bị ngập trong
nước. Ngắt kết nối các bộ chuyển đổi
nguồn điện ngay lập tức.
• Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất
kỳ tác động nào từ bên ngoài.
• Không kẹp hoặc bó chặt cáp nguồn.
• Đảm bảo rằng các bộ chuyển đổi nguồn
điện cáp và đường ống không tiếp xúc
với nước, hơi nước hoặc các chất lỏng
khác.
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2. Mô tả thiết bị.

không có kích ứng da trong khoảng thời
gian này, sản phẩm hoàn toàn an toàn để
sử dụng.
• Không thử nghiệm ở vùng da quanh mắt.
Lưu ý:
• Trong thời gian điều trị, giữ thiết bị sao
cho bàn tay của bạn bao trọn cả hai sọc
mạ crôm màu ở phía bên của thiết bị.
Nếu bạn không làm điều này, các mạch
điện sẽ mở và các chức năng ion hóa sẽ
không được tốt.
Các ứng dụng điều trị da:

1) Đầu điều trị

5) Nút ion dương

2) Màn hình hiển
thị LCD

6) Nút nhiệt
7) Nút làm mát

3) Nút ON / OFF
4) Nút ion âm
3. Hướng dẫn sử dụng.
Trước khi sử dụng FCE90 cho việc trị liệu
da, hãy đảm bảo rẳng da của bạn không
bị kích ứng với các sản phẩm đi kèm của
máy bằng cách thực hiện thử nghiệm
sau:
• Rửa sạch vùng da ở cổ tay/phía bên
trong khuỷu tay và thoa 2 loại sản phẩm
đi kèm máy FCE90 lên đó, để cho dung
dịch thẩm thấu vào da.
• Nếu vùng da được thử nghiệm có dấu
hiệu kích ứng trong vòng 48 giờ, ngưng
sử dụng 2 sản phẩm này cho da mặt. Nếu

• Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất có thể,
chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng
các sản phẩm được cung cấp khi sử dụng
chức năng làm sạch da và chống lão hóa.
• Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng chức
năng chăm sóc/điều trị vào buổi sáng và
kết hợp của chức năng làm sạch và chăm
sóc/điều trị da vào buổi tối.
Chăm sóc chức năng điều trị (buổi sáng):
giai đoạn gia nhiệt trước.
4. Các chức năng điều trị da
4.1. Chức năng chăm sóc và điều trị
da (Buổi sáng).

• Thoa kem Advanced Hydro Lift lên vùng
da bạn muốn điều trị.
• Nhấn nút ON / OFF trên thiết bị.
• Nhấn nút nhiệt, sau đó nhấn vào nút ion
âm. Thiết bị này hiện đang trong giai
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đoạn gia nhiệt trước (Preheating) trong
khoảng 30 giây.
• "WAITING" được hiển thị trên màn hình.
Ngay sau khi màn hình "WAITING" tắt,
thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng.
• Bây giờ sử dụng đầu điều trị để massage
nhẹ nhàng khuôn mặt của bạn theo
chuyển động tròn.
• Sau 2 phút điều trị, nhấn nút làm mát và
nút ion âm. Thiết bị này hiện đang trong
giai đoạn làm mát (Precooling) trong 30
giây.
• "WAITING" được hiển thị trên màn hình.
Ngay sau khi màn hình "WAITING" tắt,
thiết bị đã sẵn sàng để sử dụng. Tiếp tục
điều trị trong 2 phút nữa.
• Để tắt thiết bị này, nhấn ON/OFF một lần
nữa
4.2.

Chức năng làm sạch sâu kết hợp
cùng chăm sóc và điều trị da
(Buổi tối).
a. Làm sạch sâu:

b. Chăm sóc da mặt:

Sau khi bạn đã hoàn thành các chức năng
điều trị làm sạch, tiếp tục với chức năng
chăm sóc da như sau:
• Làm sạch đầu điều trị bằng vải bông sạch
• Thoa kem Advanced Hydro Lift lên vùng
da bạn muốn điều trị.
• Thực hiện giai đoạn Preheating như
hướng dẫn phía trên.
• Sau 1 phút điều trị, thực hiện giai đoạn
Precooling như hướng dẫn phía trên và
tiếp tục điều trị trong 1 phút nữa.
• Thực hiện lại quy trình Chăm sóc da mặt
như trên 1 lần nữa.
• Để tắt thiết bị này, nhấn ON/OFF một lần
nữa.

• Thoa sữa rửa mặt
• Nhấn nút ON / OFF trên thiết bị.
• Thực hiện giai đoạn Preheating như
hướng dẫn phía trên.
• Sau 3 phút, nhấn nút ion dương và tiếp
tục điều trị trong 1 phút nữa. Sau khi
điều trị làm sạch, rửa mặt bằng nước ấm.
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