MASAŻER DO CIAŁA JOCCA
SYMBOL: 15676

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA
Ręczny masażer do ciała Jocca to urządzenie, które pomoże złagodzić ból zmęczonych mięśni poddając je stymulującemu i
odprężającemu masażowi. Zredukuje cellulit, wymasuje obolałe mięśnie. Ergonomiczna, lekka konstrukcja, 5 nakładek oraz długi
przewód zasilający, pozwolą na korzystanie z tego urządzenia w dowolnej pozycji. Urządzenie włączamy jednym przyciskiem i
pokrętłem regulujemy intensywność masażu.
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Zwalcza cellulit,
zapobiega wiotczeniu skóry,
ujędrnia i wygładza skórę,
poprawia wygląd ciała,
relaksuje i odpręża,
łagodzi napięcie mięśni,
łagodzi ból mięśni
stymuluje przepływ krwi i limfy,
wygładza szorstką i suchą skórę stóp.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU
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•
•
•
•

Urządzenie posiada 5 głowic:
Nakładka złuszczająca: pomaga usunąć martwy naskórek.
Nakładka z kuleczkami: idealna, aby wyeliminować napięcie lub ból. Do masażu możesz wykorzystać olejek, żel lub
krem dla uzyskania lepszych efektów.
Nakładka płaska: idealny do masażu szyi, ramion, pleców i nóg.
Nakładka falista: pomaga zredukować cellulit.
Nakładka z siateczką: stosuj ją razem z innymi głowicami, aby chronić skórę przed ewentualnym otarciem lub aby
zapewnić bezpieczeństwo Twoim włosom
Zasilanie: 220/230V 50/60Hz
Wystarczy korzystać 10 minut dziennie.
2500 obrotów na minutę
Regulowana prędkość

3. KONSERWACJA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•

Do czyszczenia używaj miękką, antystatyczną ściereczkę, która nie pozostawia kłaczków.
Nie używaj szorujących ani chemicznych środków czyszczących.
Nie zanurzaj produktu w wodzie

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•

Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co
jest niebezpieczne.
Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką
wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym
użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:- został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był
przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas
transportu.
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