


Ultradźwiękowy peeling wodny 
skutecznie usuwa łój skórny, stare 
komórki i głęboko oczyszcza zatkane 
pory. Częstotliwość 28-30 kHz 
gwarantuje maksymalny efekt 
oczyszczenia i jednocześnie
delikatność dla skóry.



Efekt: czysta skóra wolna od starych komórek i 
zanieczyszczeń, gotowa do wchłonięcia aktywnych 

składników Twoich ulubionych kosmetyków.  

Potrzebujesz: spokojne miejsce z lustrem, oczyszczoną 
skórę, Ritual peeler Reclar, 5 minut czasu. 

Comment procéder: Włącz funkcję Peeling i przesuwaj 
peelerem od skroni w dół do nosa i od góry do środka 

czoła, następnie od ust do uszu i od czubka nosa do góry. 
Stale zwilżaj twarz np. mokrym wacikiem. 

Polecamy rytuał oczyszczania 1-2 razy w tygodniu w 
zależności od rodzaju skóry.

Rytuał
oczyszczania 



Efekt: wygojona i ukojona skóra, usunięcie blizn i 
przebarwień, jako bonus usprawnienie działania 
kosmetyków.

Potrzebujesz: swój ulubiony krem, serum lub maskę, 
Ritual Peeler Reclar, kilka minut czasu. 

Jak postępować: Nałóż na skórę ulubiony krem, maskę 
lub serum i włącz funkcję G-Blue. Odwróć peeler w 
kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na 
boki. Czyniąc to, dotykaj bocznych listew, aby świeciło 
lecznicze niebieskie światło.

Zalecamy regularne wykonywanie rytuału leczniczego, 
wystarczy tylko kilka minut dziennie.

Rytuał
leczniczy 



Niebieskie światło leczy trądzik i 
sterylizuje tkankę, aby zapobiec 

dalszemu zapaleniu. Jednocześnie 
pomaga leczyć rany i drobneblizny. 

Galwanizacja wzmacniadziałanie 
kosmetyków pielęgnacyjnych i 

pomaga zachować
elastyczność skóry. 



Efekt: gładka i promienna skóra, zwężone pory, 
aktywacja produkcji kolagenu. 

Potrzebujesz: swój ulubiony krem, serum lub maskę, 
Ritual Peeler Reclar, kilka minut czasu. 

Jak postępować: Nałóż na skórę ulubiony krem, maskę 
lub serum i włącz funkcję G-Red. Odwróć peeler w 
kierunku siebie i przesuwaj głowicę od środka twarzy na 
boki. Podczas terapii trzymaj peeler po bokach tak, aby 
świeciło odmładzające czerwone światło. 

Zalecamy regularne wykonywanie rytuału odmładzania, 
wystarczy tylko kilka minut dziennie.

Rytuał
odmładzający 



Czerwone światło aktywuje kolagen, spłyca 
zmarszczki i plamy pigmentacyjne, zwęża 

pory. Galwanizacja wzmacnia działanie 
kosmetyków pielęgnacyjnych i pomaga 

zachować elastyczność skóry.



Ostrze

Światło LED

Wskaźnik funkcji LED

Przycisk sterowania

Elektroda

Pokrywa

Konektor ładowania 



Szybki start 
1)  W pełni naładuj urządzenie za 
pomocą dołączonego kabla. 

2) Zdejmij osłonę ostrza.

3) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 
sterowania, aby włączyć urządzenie. 

4) Wybierz żądaną funkcję:

5) Wyłącz urządzenie przez długie 
naciśnięcie przycisku sterującego. 

Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania 
kabla do urządzenia. Ładowanie sygnalizuje 
czerwone światło. Niebieskie światło oznacza 
pełne naładowanie. 

Przechyl osłonę ostrza do siebie, jak pokazano 
na obrazku. 

Peeling - naciśnij krótko 1 x 
przycisk sterowania 

G-Blue - naciśnij krótko 2 x przycisk 
sterowania 

G-Red - naciśnij krótko 3 x przycisk 
sterowania

Uwaga: Aby aktywować fototerapię, należy 
podczas aplikacji dotykać elektrod - bocznych 
metalowych listew. 

Jeśli aplikujesz G-Blue lub G-Red na inną 
osobę, musisz również zamknąć obwód, 
dotykając tej osoby. 

Po każdym użyciu delikatnie wyczyść ostrze 
bawełnianą szmatką lub zdezynfekuj. 



Ultradźwiękowe
oczyszczanie skóry 

Krok 1: Usuń makijaż i umyj cerę. Powinna pozostać lekko 
wilgotna podczas peelingu, dlatego zalecamy przygotowa-
nie np. wacika nasączonego wodą, którym można regular-
nie nawilżać cerę. 

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk. Aby aktywować funkcję Peeling, należy 1 x krótko 
nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się lampka 
kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w trybie 
czuwania, po prostu 1 x krótko naciśnij. 

Krok 3: Pozostaw peeler odwrócony tyłem do siebie, 
delikatnie przyłóż ostrze do wilgotnej skóry. Przesuwaj 
peeler od skroni dołem do nosa i od góry do środka czoła, 
następnie od uszu do ust i od czubka nosa do góry. 
Utrzymuj twarz wilgotną. Peeling może wysuszać skórę, 
dlatego po oczyszczeniu zalecamy nałożyć ulubione 
kosmetyki nawilżające.

Można ją wykonywać 1-2 razy w tygodniu w zależności od rodzaju skóry. 
Czas oczyszczania skóry jest ustawiony na maksymalnie 5 minut, po 
czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zalecamy nie przekraczać tego 
czasu przy jednym użyciu.

FUNKCJA PEELINGU 

Peeling



Galwanizacja z terapią
światłem niebieskim 

Krok 1: Na oczyszczoną skórę nanieś swoje ulubione 
kosmetyki pielęgnacyjne (krem, maskę lub serum). Skóra 
musi być odpowiednio nawilżona wybranym produktem. 

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk. Aby aktywować funkcję G-Blue, należy 2 x krótko 
po sobie nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się 
lampka kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w 
trybie czuwania, po prostu 2 x krótko naciśnij. 

Krok 3: Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj 
głowicę od środka twarzy na boki. Podczas terapii trzymaj 
peeler po bokach tak, aby świeciło lecznicze niebieskie 
światło.

Może być stosowana codziennie. Czas jednej terapii jest ustawiony na 
maksymalnie 5 minut, po czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zaleca-
my nie przekraczać tego czasu.

FUNKCJA G-BLUE 

G-Blue



Galwanizacja z terapią
światłem czerwonym 

Krok 1: Na oczyszczoną skórę nanieś swoje ulubione 
kosmetyki pielęgnacyjne (krem, maskę lub serum). Skóra 
musi być odpowiednio nawilżona wybranym produktem. 

Krok 2: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj 
przycisk. Aby aktywować funkcję G-Red, należy 3 x krótko 
za sobą nacisnąć przycisk do pozycji, w której zapali się 
lampka kontrolna żądanej funkcji. Jeśli masz urządzenie w 
trybie czuwania, po prostu 3 x krótko naciśnij. 

Krok 3: Odwróć peeler w kierunku siebie i przesuwaj 
głowicę od środka twarzy na boki. Podczas terapii trzymaj 
peeler po bokach tak, aby świeciło odmładzające czerwone 
światło. 

Może być stosowana codziennie. Czas jednej terapii jest ustawiony na maksy-
malnie 5 minut, po czym funkcja wyłącza się automatycznie. Zalecamy nie 
przekraczać tego czasu. 

FUNKCJA G-RED 

G-Red



Częste pytania 
Czy mogę używać peelera pod pryszni-
cem?
Produkt nie jest wodoodporny. Może ulec 
uszkodzeniu po zamoczeniu. 

Czy mogę używać peelera w czasie 
ciąży? 
Funkcję Peeling tak. Nie zaleca się stosowa-
nia funkcji G-Blue i G-Red podczas ciąży. 

Jak czyścić ostrze? 
Zalecamy czyszczenie ostrza ściereczką 
Reclar lub miękkim materiałem bawełnia-
nym. 

Czy światło jest szkodliwe dla oczu? 
Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas 
korzystania z funkcji G-Blue i G-Red, aby 
zapobiec świeceniu diod LED bezpośrednio 
w oczy. 

Co robić, gdy światła nie świecą? 
Przy korzystaniu z G-Blue i G-Red konieczne 
jest trzymanie bocznych elektrod 
(metalowych listew) w celu zamknięcia 
obwodu galwanizacyjnego i włączenia światła 
terapeutycznego. 

Czy mogę użyć peelingu na innej 
osobie? 
Jeśli zastosujesz funkcje G-Blue i G-Red na 
innej osobie, musisz zamknąć obwód 
galwaniczny, dotykając tej osoby. Nie jest to 
konieczne w przypadku funkcji Peeling.

Czym dezynfekować? 
Do dezynfekcji użyj środka czyszczącego na 
bazie alkoholu. 

Czy to w porządku, kiedy ostrze się 
rusza? 
Ostrze posiada niezbędny luz, aby peeler 
działał prawidłowo podczas wibracji, dlatego 
nie ciągnij go na siłę, tylko delikatnie 
przetrzyj. 

Gdzie odłożyć peeler po użyciu? 
Przechowuj peeler w suchym miejscu. Nie 
zalecamy pozostawiania go w łazience lub 
innym wilgotnym pomieszczeniu. 



Czy konieczne jest stosowanie 
specjalnych kosmetyków? 
Peeler Reclar można stosować z dowolnymi 
kosmetykami pielęgnacyjnymi. 

Kiedy urządzenie jest w pełni 
naładowane? 
Ładowanie jest sygnalizowane czerwonym 
światłem. Po pełnym naładowaniu włącza się 
niebieska lampka wskaźnika. 

Czy mogę używać peelera podczas 
ładowania? 
Urządzenie nie działa podczas ładowania. 

Urządzenie się nie ładuje, co z tym? 
Jeśli urządzenie nie ładuje się, nie próbuj na 
siłę wpychać kabla ładującego do urządzenia. 
Może to spowodować uszkodzenie kabla. W 
takim przypadku użyj innego kompatybilne-
go kabla ładującego. 

Czy mogę korzystać z poszczególnych 
funkcji w sposób nieograniczony? 
Zalecamy, aby nie przekraczać wstępnie 
ustawionego czasu stosowania dla 
poszczególnych funkcji. 

Skąd mam wiedzieć, czy peeler jest 
wyładowany? 
Gdy bateria jest słaba, wskaźnik LED zapala 
się 5 razy, a urządzenie wyłącza się. Zalecamy 
ładowanie zapobiegawcze po około 30 
minutach użytkowania. 

Jak ładować peeler? 
Użyj dołączonego kabla z dowolnym źródłem 
USB. Delikatnie włóż kabel ładujący. 
Zalecamy, aby zawsze w pełni naładować 
urządzenie. 
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