PLAY SKIN® JEST KOMPATYBILNY
ZE SMARTFONAMI Z SYSTEMEM
ANDROID 4.0 ORAZ IOS 9.0, A TAKŻE
Z NOWSZYMI WERSJAMI TYCH
SYSTEMÓW
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JEDNORAZOWE MASKI
REGENERACYJNE
AKTYWOWANE
MIKROPRĄDAMI Z TWOJEGO
SMARTFONA

B&M Srl
Via L. Bruni 25 - 20158 Milano - Italy
www.playskin.it -www.baldangroup.it
Dystrybucja w Polsce:
Polmax
ul. Łódzka 208B
42-218 Częstochowa
tel. 34 322 00 65, 722 206 132
www.polmax.eu - www.playskin.pl

POPRAWA NAPIĘCIA MIĘŚNI TWARZY
NATYCHMIASTOWE DOTLENIENIE I
WYGŁADZENIE SKÓRY
NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU

NIE WYKONUJ ZABIEGU PODCZAS
ŁADOWANIA TELEFONU.

PRZECHOWYWANIE MASEK
REGENERACYJNYCH

Przechowuj w miejscu zimnym i suchym.
Nie przechowuj w wysokich temperaturach,
w miejscach wilgotnych i nie wystawiaj na
bezpośrednie światło słoneczne.

GELEKTRODY ŻELOWANE
Z PRZEWODEM DO
ELEKTROSTYMULACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elektrody skórne, kompatybilne z urządzeniami
do elektrostymulacji, służą do przewodzenia
impulsów elektrycznych.
Sprawdź, czy opakowanie elektrod nie jest
uszkodzone. W przypadku zauważenia
uszkodzeń lub wad, nie używaj produktu.
Wybierz obszar na skórze, na którym nie
ma włosów, uszkodzeń, blizn lub fałd, także
nie w pobliżu metalowych protez. Ostrożnie
wyczyść miejsce aplikacji. Nie używaj
rozpuszczalników, gdyż mogą one podrażnić
skórę i osłabić przyleganie elektrod. Podłącz
elektrodę do przewodu elektrostymulacji.
OSTRZEŻENIA
Zdejmuj ostrożnie, aby nie spowodować
podrażnienia skóry. Nie używaj produktu w
przypadku częstego występowania podrażnienia
skóry i alergii kontaktowych.
Nie zakładaj elektrod na skórę z otarciami,
zaczerwienieniem i ranami.
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GWARANCJA I OGRANICZENIA
B&M Srl gwarantuje zgodność produktu z
wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. Maska
została wyprodukowana zgodnie z procedurami certyfikowanego systemu jakości ISO
13485.

OBSŁUGA ELEKTROD I
DWUSTRONNYCH KRĄŻKÓW
SAMOPRZYLEPNYCH.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dwustronne samoprzylepne krążki są wykonane z materiału samoprzylepnego, dopuszczonego do użytku medycznego; ich celem jest
utrzymanie elektrod w jednej pozycji.
OSTRZEŻENIA
Produkt jest przenaczony do jednorazowego
użytku i nie wolno wykorzystywać go wielokrotnie. Nie zakładaj elektrod (krążków) na
skórę z otarciami, zaczerwienieniem i ranami.
UWAGA
Play SkinTM, przeciwstarzeniowa maska
regenerująca Play SkinTM są zastrzeżonymi
znakami towarowymi, a koncept aplikacji za
pomocą przewodów połączeniowych stanowi wyłączną własność intelektualną B&M
Srl. Z tego powodu Samsung Electronics
Italia S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za
użytkowanie tych produktów w połączeniu z
urządzeniami Samsung.
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CZYM JEST PLAY SKIN ?
®

Play Skin® to rewolucyjny produkt pielęgnacyjny
do użytku domowego, który oferuje zaskakujące
rezultaty już po 10-minutowym, komfortowym
zabiegu w warunkach domowych. Play Skin®
łączy efektywność hydrożelowej maseczki
upiększającej ze stymulującym i rozluźniającym
efektem mikroprądów o bardzo niskim
natężeniu, pochodzących z twojego smartfona.
Podstawowymi składnikami maski są herbata
chińska o stymulującym działaniu, kwas
hialuronowy dla efektu napięcia oraz koenzym
Q10, który jest naturalnym antyoksydantem.
Na zakończenie stosowany jest krem Play
Skin® z kwasem glikolowym i teprenonem.
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1. Pobierz aplikację Play Skin® ze sklepu
internetowego;
2. Zwiąż włosy i oczyść twarz;

3. Otwórz opakowanie i wyjmij dwie części
maski;
4. Połóż obie części na płaskiej powierzchni, jak
przedstawiono na ilustracji (folia skierowana w
górę);
5. Odklej dwa boczne zabezpieczenia;
6. Odklej elektrody z podkładek i naklej je na
odsłonięte przed chwilą miejsca;
UWAGA! Przyklej elektrody z przewodami
skierowanymi w górę, jak przedstawiono na
ilustracji 6.1;
7. Remove and position the double-sided
adhesive discs, and adhere them to the
electrodes
8. Remove the protection from the discs to
expose the adhesive part
9. Remove the protective films from the mask
10. Put it over your face making sure it is
properly adhered;

11. Connect the electrodes to the cable supplied
and position the right-side and left-side wires
over your ears
12.
Podłącz
wtyczkę
do
gniazdka
słuchawkowego smartfona;
UWAGA! Aplikacja zasygnalizuje błąd, jeżeli
wtyczka została nieprawidłowo podłączona;
13. Wykorzystaj funkcję lustra, aby sprawdzić,
czy maska została założona prawidłowo;
14. Rozpocznij zabieg wciskając “Play” i
zrelaksuj się przez 10 minut. Dźwięk lub
wibracja zasygnalizuje rozpoczęcie programu;
UWAGA!
MIKROPRĄDY
TWOJEGO
SMARTFONA MAJĄ BARDZO NISKIE
NATĘŻENIE; SĄ ONE NIEINWAZYJNE I
NIEODCZUWALNE.
15. Po zakończeniu zabiegu nałóż krem Play
Skin®; stosuj krem Play Skin® codziennie.
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JAK DZIAŁA PLAY SKIN ?
®

Mikroprądy o bardzo niskim natężeniu są
nieinwazyjne i nieodczuwalne. Oddziałują one
na poziomie mięśniowym i komórkowym, dzięki
czemu poprawiają elastyczność i napięcie
skóry, jednocześnie ładując elektrycznie
maskę hydrożelową, w celu wzmocnienia
działania
składników
nawilżających
i
przeciwstarzeniowych produktu.

5-TYGODNIOWA TERAPIA

Stosuj maskę raz w tygodniu lub odpowiednio do
potrzeb. Stosuj krem Play Skin® codziennie.

OBSŁUGA

5

6

10

11

12

13

14

15

6

