
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Urządzenie do mezoterapii
bezigłowej

Beauty Fresh Skin

Szczegóły produktu Szczegóły funkcji

ź B (Niebieski)- usuwanie trądziku, zmniejszenie produkcji łoju skórnego, 
eliminacja bakterii trądziku i poprawa przetłuszczonej skóry.

Tryb wibracyjno-podgrzewający to połączenie obu poprzednich trybów pracy. 
Idealny do pielęgnacji skóry wraz z kosmetykami pielęgnującymi skórę.

ź przed zabiegiem pielęgnacji oczyść twarz przy pomocy toniku,  esencji lub 
balsamu do skóry,

Kroki: 

ź G (Zielony) - rozjaśnianie skóry;

ź przytrzymaj obszar pola indukcyjnego z tyłu urządzenia, aby aktywować jego 
pracę i przystąpić do kuracji.

ź poruszaj głowicą wibrującą po twarzy  od wewnątrz na zewnątrz i od dołu do 
góry dla odpowiedniego efektu.

Wyróżniamy także 3 tryby pracy lampy kosmetycznej:

ź przytrzymaj obszar pola indukcyjnego z tyłu urządzenia, aby aktywować jego 
pracę i wyczyść twarz głowicą.

ź naciśnij przycisk włącznika/wyłącznika, aby wybrać na wyświetlaczu tryb EMS  
i HOT. Wybierz do tego odpowiedni tryb pielęgnacji lampą kosmetyczną przy 
pomocy przycisku M.

ź przytrzymaj obszar pola indukcyjnego z tyłu urządzenia, aby aktywować jego 
pracę i przystąpić do kuracji.

ź przed zabiegiem pielęgnacji należy oczyścić twarz i nałożyć na nią ulubiony 
kosmetyk do pielęgnacji skóry.

TRYB WIBRACYJNO-PODGRZEWAJĄCY - (EMS+HOT)

PIELĘGNACYJNA LAMPA KOSMETYCZNA (TERAPIA FOTONOWA)

ź naciśnij przycisk włącznika/wyłącznika, aby wybrać na wyświetlaczu tryb HOT.

TRYB WIBRACYJNY Z ELEKTROSTYMULACJĄ - (EMS)
Tryb wibracyjny z elektrostymulacją służy do napinania skóry, zwiększenia 
elastyczności i usprawnienia metabolizmu komórek skóry.
Kroki: 

ź poruszaj głowicą wibrującą po twarzy od wewnątrz na zewnątrz i od dołu do 
góry dla odpowiedniego efektu.

UWAGA: Należy pamiętać o przyłożeniu ręki do pola indukcyjnego z tyłu 
urządzenia, żeby aktywować tryby pracy. Dla uzyskania odpowiednich 
rezultatów i w zależności od wybranego trybu należy użyć wacika, płynu do 
oczyszczania twarzy, kremu lub olejku do nawilżania.

ź naciśnij przycisk włącznika/wyłącznika, aby wybrać na wyświetlaczu tryb EMS. 
Wybierz do tego odpowiedni tryb pielęgnacji lampą kosmetyczną przy 
pomocy przycisku M.

ź R (Czerwony) -  wybielanie i odnawianie skóry, zmniejszanie porów i leczenie 
rozszerzania naczyń krwionośnych;

TRYB PODGRZEWANIA - (HOT)
Tryb podgrzewania (bez wibracji) oczyszcza pory i dogłębnie czyści skórę z 
makijażu.
Kroki: 
ź zdejmij magnetyczny nasadkę z urządzenia i załóż pod nim wacik nasączony 

środkiem do demakijażu,

Wyprodukowano w P.R.C.

Wyświetlacz LCD
Zielone światło (G) Niebieskie światło (B)

Czerwone światło (R) Poziom baterii

Tryb wibracyjny (EMS)

Tryb podgrzewania (HOT)

7. Przytrzymaj przycisk wł. /wył. w ciągu 2 sekund, aby zakończyć prace urządzenia.

W przypadku nowego urządzenia, pole indukcyjne jest zabezpieczone folią. 
Jeżeli folia nie zostanie usunięta z pola, urządzenie nie rozpocznie żadnego z 
wyżej wymienionych trybów pracy.

1. Przytrzymując przycisk włączania / wyłączania przez około 2 sekundy, włączamy 
urządzenie w trybie wibracyjnym EMS.

4. Ponowne naciśniecie wł. /wył., cofnie funkcję z powrotem do trybu importu EMS 
(3 tryby: tryb importu EMS, tryb HOT + EMS oraz tryb podgrzewania HOT).

UWAGA:

STEROWANIE PANELEM URZĄDZENIA:

2. Krótkie naciśnięcie przycisku wł. /wył. otworzy tryb HOT + EMS.

6. Urządzenie zaczyna wibrować po kontakcie głowicy wibracyjnej ze skórą. 
Pamiętaj o utrzymaniu kontaktu ręki z polem indukcyjnym z tyłu urządzenia.

3. Krótkie naciśnięcie przycisku wł. /wył. otworzy tryb podgrzewania HOT.

5. Naciśnij przycisk M, aby uruchomić lampę pielęgnacyjną. Kolejne naciśnięcia 
przycisku zmieniają barwę lampy.

Specyfikacja produktu

Wymiary produktu

Moc produktu

Napięcie ładowania

Czas ładowania

Pojemność ładowania

Waga netto

Zestaw instrukcja obsługi, kabel ładujący micro USB

Środki ostrożności

1. Niedozwolone stosowanie w przypadku:

ź implantacji 
ź ciąży

ź odbytych zabiegów liftingu twarzy 

ź przechodzenia miesiączki

2. W zależności od wybranego trybu pracy, przy 
skorzystaniu z urządzenia należy użyć wacik, płyn 
do oczyszczania twarzy, kremu lub olejków do 
nawilżania twarzy. 

3. Po użyciu należy dokładnie wyczyścić głowice 
urządzenia. Zmyj brud z  powierzchni środkiem do 
mycia twarzy.

ź posiadania metalowych implantów 
podskórnych 

4. Nie należy używać produktu na suchej skórze. 

7. Osobom o wrażliwej skórze zalecamy korzystać 
z urządzenia tylko raz w tygodniu.

6. Należy unikać używania urządzenia w 
przypadku występowania ran, schorzeń skóry.

5. Produkt może pielęgnować tylko twarz i szyję.

Gwarancja/Reklamacja

www.garett.pl

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 

ul. Targowa 18/1413

25-520 Kielce

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. 

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z 

winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego 

użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). 

G w a r a n c j a  n i e  o b e j m u j e  t a k ż e  u s z k o d z e ń 

mechanicznych oraz powstałych  w skutek stosowania 

akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja 

nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. 

Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną 

dołączoną do urządzenia oraz wysyłać urządzenie wraz z 

dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie 

gwarancyjnej. 

Producent:

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, 

że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z 

gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i 

zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie 

produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania 

ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji 

na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 

użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 

detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy 

w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 

Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Magnetyczna
nasadka

kosmetycznej
Przycisk lampy

Pielęgnacyjna 
lampa 
kosmetyczna

Pole indukcyjne

Głowica masująca

Wyświetlacz LCD

Włącznik/wyłącznik

Port Micro USB

USER MANUAL

Needle-free mesotherapy 
device

Beauty Fresh Skin

Product details Function details

ź

ź press the On/Off button to select the EMS + HOT mode on the display. Select 
the appropriate operating mode for the cosmetic lamp with the M button.

ź move the vibrating head across the face in an outward and upward motion for 
the desired effect.

ź before the treatment, cleanse your face and apply your favourite skin care 
product.

Steps:

ź B (Blue) - eliminating acne, reducing sebum production, killing acne-causing 
bacteria and improving oily skin.

It is perfect for skin care, used alongside skin care products.

ź R (Red) - whitening and rejuvenating the skin, shrinking enlarged pores and 
treat broken blood vessels;

The vibration mode with electrical stimulation is used to tighten the skin, increase 
its elasticity and improve the metabolism of skin cells.

ź hold the induction area on the back of the device to activate it and begin the 
treatment.

NOTE: Remember to put your hand on the induction area on the back of the 
device to activate the operating modes. In order to achieve the desired results, 
depending on the selected mode, use a cotton pad, facial cleanser, and 
moisturising cream or oil.

ź move the vibrating head across the face in an outward and upward motion for 
the desired effect.

The vibration + heating mode combines both previously described operating 
modes.

ź before the treatment, cleanse your face with a toner, essence or skin lotion,

VIBRATION MODE WITH ELECTRICAL STIMULATION - (EMS)

ź press the On/Off button to select the EMS mode on the display. Select the 
appropriate operating mode for the cosmetic lamp with the M button.

VIBRATION + HEATING MODE - (EMS+HOT)

Steps:

ź hold the induction area on the back of the device to activate it and begin the 
treatment.

COSMETIC LAMP FOR SKIN CARE (PHOTON THERAPY)
The cosmetic lamp also has 3 operating modes:

ź G (Green) - brightening the skin;

ź hold the induction area on the back of the device to activate it and cleanse 
your face with the device head.

HEATING MODE - (HOT)
The heating mode (with vibrations off) cleanses the pores and thoroughly removes 
make-up from the skin.
Steps:
ź remove the magnetic cap from the device and place a cotton pad soaked in 

make-up remover underneath it,
ź press the On/Off button to select the HOT mode on the display.

Made in  P.R.C.

LCD display
Green light (G) Blue light (B)

Red light (R) Battery level

Vibration mode (EMS)

Heating mode (HOT)

6. The device starts to vibrate when the vibration head comes into contact with the 
skin. Remember to keep your hand in contact with the induction area on the back 
of the device.
7. Press and hold the On/Off button for 2 seconds to switch off the device.

1. Pressing and holding the On/Off button for about 2 seconds turns on the device in 
EMS vibration mode.
2. A short press on the On/Off button activates the HOT + EMS mode.

4. Pressing the On/Off button again sets the mode back to EMS (3 modes: EMS, 
HOT+EMS and HOT mode).

3. A short press on the On/Off button activates the HOT mode.

NOTE: In each new device, the induction area is protected with film. Until the 
film is removed from the area, the device will not activate any of the above-
mentioned operating modes.

CONTROL PANEL:

5. Press the M button to turn on the skin care lamp. Each successive press of the 
button changes the colour of the lamp.

Product specifications

Product dimensions

Power

Charging voltage

Charging time

Charging capacity

Net weight

Set user manual, micro USB charging cable

Precautions

1. Do not use the device in case of:
ź previous facelift treatments
ź metal implants under the skin

4. Do not use the product on dry skin.

3. After each use, thoroughly clean the head of the 
device. Wash the dirt off the surface with a facial 
cleanser.

7. People with sensitive skin are recommended to 
use the device only once a week.

ź menstruation
ź pregnancy
ź implantation

2. Depending on the selected operating mode, 
use a cotton pad, facial cleanser, and moisturising 
face cream or oil when using the device.

6. Avoid using the device in case of wounds or skin 
diseases.

5. The product can only be used on the face and 
neck.

WARRANTY/RETURNS

The product has a 24-month manufacturer's warranty. 

The warranty does not cover defects and damages 

caused by the user's fault or as a result of improper use 

(incompatible with the intended use). The warranty also 

does not cover mechanical damage and damage caused 

by using accessories other than those included in the kit. 

The warranty also does not cover consumables. When 

advertising the product, it is necessary to fill in the 

warranty card attached to the device and send it together 

with the proof of purchase to the service address given on 

the warranty card.

25-520 Kielce

www.garett.eu

Contact details are available on the website:

The producer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński

Targowa 18/1413

www.garett.eu

A marking on the product or in the texts referring to it indicates that it should not be 

disposed of with other household waste after its useful life has expired. To avoid 

harmful effects on the environment and human health from uncontrolled waste 

disposal, please separate the product from other types of waste and recycle 

responsibly in order to promote the reuse of material resources as a sustainable 

practice. For information on where and how to recycle this product in an 

environmentally sound manner, household users should contact the retailer where 

they purchased the product or the local authority. This product should not be 

disposed of with other commercial waste.

Magnetic cap

Cosmetic lamp 
button

Cosmetic lamp for 
skin care

Induction area

Massage head

LCD display

On/Off button

Micro USB port


