
Beauty Magic Skin
Urządzenie do mezoterapii bezigłowej

www.garett.pl

Instrukcja obsługi



O produkcie 
Garett Beauty Magic Skin to urządzenie przeznaczone do 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy w domowym 
zaciszu. Dostępne 4 tryby pracy i aż 5 poziomów mocy, dzięki 
którym dopasujesz jego działanie dla każdego typu cery i problemu 
skórnego.

W urządzeniu zostały zastosowane funkcje mezoterapii bezigłowej 
RF, prądy EMS, terapia światłem LED, wibracje soniczne, ciepły 
kompres oraz krioterapia. 

Regularne korzystanie z Garett Beauty Magic Skin pozwoli na 
uzyskanie świeżej i jędrnej skóry w łatwy i przyjemny sposób. 
Przyspieszony proces wchłaniania składników odżywczych zapewni 
spektakularne efekty, które osiągniesz w zaciszu domowym.

KIERUNKI DZIAŁANIA:
• głębokie oczyszczanie skóry
• redukcja zmarszczek
• likwidacja przebarwień
• remodeling/napięcie skóry twarzy
• rozjaśnianie plam i wyrównanie kolorytu skóry
• wygładzanie i poprawa tekstury skóry
• konturowanie owalu twarzy
• redukcja cieni pod oczami
• eliminacja tzw. „worków” pod oczami
• leczenie/łagodzenie trądziku
• witaminizowanie 
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Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego 
produktu. 

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą  
wiedzę w zakresie kosmetologii. Przeprowadzi Cię ona krok po kroku, 
przez zabieg mezoterapii bezigłowej, tak abyś mogła/mógł w pełni 
skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.



WSKAZANIA:
• skóra sucha, odwodniona
• zmarszczki, utrata jędrności
• podwójny podbródek
• szary, ziemisty kolor
• przebarwienia
• cera tłusta/mieszana,

zanieczyszczona

PRZECIWWSKAZANIA:
• ciąża i karmienie piersią
• metalowe implanty, rozrusznik

serca
• stany chorobowe organizmu,

gorączka
• choroby tarczycy
• epilepsja
• przerwana ciągłość naskórka
• wstrzyknięcia typu botox,

wypełnienia
• choroby wirusowe, bakteryjne 

i grzybicze skóry twarzy
• nowotwór
• aktywna opryszczka
• bezpośrednio po korzystaniu 

z sauny, solarium lub ekspozycji 
na słońce 

Funkcje produktu
1. RADIOFREKWENCJA RF – rodzaj terapii, wykorzystującej 
promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych. 
Rozgrzewając skórę stymuluje regenerację kolagenu, co daje efekt 
ujędrnienia i rozjaśnienia cery. Redukuje zmarszczki oraz przywraca 
skórze elastyczność i blask. 

2. ELEKTROSTYMULACJA EMS – metoda wykorzystująca prąd 
impulsowy o niskiej częstotliwości. Polega na stymulacji mięśni 
mikroimpulsami, które skutecznie uelastyczniają i napinają 
zwiotczałą skórę, a także przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. 

3. WIBRACJE SONICZNE – przyczyniają się do skutecznego 
oczyszczenia cery. Wpływają również na poprawę krążenia oraz  
dotlenienia, skóry,  co   sprawia,   że   substancje   aktywne   zawarte w 
kosmetykach szybciej się wchłaniają.

4.   TERAPIA LED
• światło czerwone: (fala o długości 620 nm)
Dociera do głębokich warstw skóry, aktywując włókna kolagenowe, 
usprawnia cyrkulację krwi, redukuje zmarszczki i wygładza skórę. 
Odpowiednia dla każdego rodzaju cery, w szczególności z oznakami 
starzenia się.
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• światło niebieskie: (fala o długości 465 nm)
Działa bakteriobójczo oraz wyciszająco na zaczerwienioną skórę, 
redukuje trądzik i blizny potrądzikowe, obkurcza pory. Ma działanie 
przeciwzapalne. Wskazane dla cery tłustej, trądzikowej oraz ze 
skłonnością do teleangiektazji.

5. KRIOTERAPIA – zimny kompres łagodzi podrażnienia i 
zaczerwienienia, koi oraz przyspiesza regenerację skóry po zabiegach 
termicznych. Zastosowanie zimna wspomaga odnowę biologiczną 
komórek, a skóra staje się gładka i jędrna, poprawia się owal twarzy. 
Zabiegi z wykorzystaniem zimna doskonale radzą sobie z obrzękami 
powstałymi podczas snu, tzw. „workami” pod oczami i 
podpuchniętymi powiekami.

6.    CIEPŁY KOMPRES – otwiera pory, dzięki czemu skóra jest bardziej 
podatna na dogłębne oczyszczanie, jednocześnie poprawia jej 
ukrwienie. Ciepło wpływa na większą skuteczność zabiegu oraz 
lepsze  przyjęcie przez skórę składników odżywczych.

 Stosowanie terapii naprzemiennej ciepło/zimno skutecznie 
ujędrnia skórę zarówno twarzy jak i ciała. 
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Opis produktu

Włącznik/wyłącznik
Zmiana trybów pracy

Dotykowy panel
regulacji poziomu

mocy

Diody LEDPodświetlenie LED
aktywnego trybu pracy

Głowica RF
- chłodząca

Port ładowania

Nazwa produktu: Garett Beauty Magic Skin

Temperatura: 5 - 45°C (+/-5)Częst. wibracji: +/- 166 Hz

Pojemność baterii: 1800 mAh Czas ładowania: ok. 150 min

Wymiary: 210 x 50,5 x 58 mmWaga produktu (netto): 190 g

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na 
stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej 
produktów i akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Elektrody EMS 
- grzejące
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Usuń biżuterię oraz soczewki kontaktowe. Wykonaj demakijaż twarzy 
– rekomendujemy użycie szczoteczki sonicznej Garett Beauty Clean 
Pro lub Garett Beauty Clean Soft.
Aby włączyć urządzenie naciśnij przycisk zasilania – usłyszysz sygnał 
dźwiękowy. Urządzenie automatycznie uruchamia się w trybie EMS 
pulse.
Wciskając ponownie przycisk zasilania, przełączamy kolejno tryby 
pracy urządzenia. Podświetlenie LED wskazuje, w którym trybie 
aktualnie pracuje urządzenie.
W zależności od osobistych potrzeb i odczuć, możemy zwiększyć lub 
zmniejszyć moc urządzenia (5 stopni mocy), używając dotykowego 
panelu do regulacji mocy. Domyślnie urządzenie pracuje na 
najniższym poziomie (z wyjątkiem trybu Lifting face firming).
W celu zwiększenia komfortu zabiegu oraz wzmocnienia działania 
urządzenia, zaleca się stosowanie preparatów przewodzących prąd.
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Instrukcja użytkowania
Przed i po każdym użyciu urządzenia, należy dokładnie oczyścić i 
zdezynfekować głowicę. W tym celu przetrzyj ją chusteczką nasączoną 
płynem do dezynfekcji i wytrzyj do sucha. Nie wolno spryskiwać głowicy 
bezpośrednio płynem bądź zanurzać w wodzie.

Zaaplikuj na twarz ampułkę, serum lub koncentrat dostosowany do 
potrzeb Twojej cery. Mogą to być preparaty o konsystencji 
wodno-żelowej bądź maseczki w płacie, nasączone substancjami 
odżywczymi. Jeśli preparat szybko się wchłania, zastosuj żel 
przewodzący do USG bądź inny preparat, zapewniający głowicy stały 
poślizg.

Wykonuj ruchy koliste bądź posuwiste, zawsze w kierunku od dołu 
ku górze oraz od środka twarzy na zewnątrz.
Nie trzymaj urządzenia w jednym miejscu, ponieważ może to 
skutkować poparzeniem skóry (urządzenie w każdym trybie pracy 
sygnalizuje co 10 sekund konieczność zmiany miejsca zabiegu).
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy 
przycisk zasilania.
Po zakończonym zabiegu oczyść skórę i urządzenie z nadmiaru 
kosmetyków.
Oczyść skórę – usuń bądź wmasuj nadmiar preparatów aktywnych.
Możesz zaaplikować maskę dostosowaną do potrzeb skóry.



Wykonuj zabieg przesuwając urządzeniem zgodnie 
ze strzałkami na rysunku.

Nie należy używać urządzenia w tych partiach ciała. 
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    OSTRZEŻENIE
Staraj się zamykać oczy podczas pracy z urządzeniem z aktywnym 
światłem fotonowym w ich okolicy bądź zabezpiecz je okularami 
ochronnymi.

Omijaj tarczycę pracując na szyi. Urządzenie musi być w stałym ruchu. 
Zbyt długa praca w jednym miejscu może skutkować poparzeniem 
skóry.
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Tryby pracy urządzenia
1. EMS pulse
Funkcje: EMS + wibracje soniczne + czerwone/niebieskie światło LED
Charakterystyka: łagodzący masaż, lifting i napinanie skóry, 
spłycenie zmarszczek mimicznych
Kosmetyki: ampułka/serum/koncentrat o działaniu liftingującym, 
odmładzającym, wygładzającym skórę
Częstotliwość: co 7 - 10 - 14 dni (w zależności od potrzeb i 
wrażliwości skóry)

2. Skin tendering
Funkcje: RF + wibracje soniczne + czerwone światło LED + ciepły 
kompres
Charakterystyka: rozgrzanie głębokich partii skóry, penetracja 
składników aktywnych, rozjaśnienie/nawilżenie/odżywienie skóry
Kosmetyki: ampułki/serum (dostosowane do potrzeb skóry)
Częstotliwość: co 7 - 10 - 14 dni 

3. Revitalizing collagen
Funkcje: RF + EMS + wibracje soniczne + czerwone/niebieskie 
światło LED + ciepły kompres
Charakterystyka: rozgrzanie głębokich partii skóry, zwiększenie 
proliferacji włókien kolagenowych, oczyszczenie porów skóry
Kosmetyki: ampułki/serum przeciwzmarszczkowe lub płyn 
micelarny w przypadku cery zanieczyszczonej  
Częstotliwość: co 7 - 10 - 14 dni 

4. Lifting face firming
Funkcje: niebieskie światło LED + krioterapia (zimny kompres)
Charakterystyka: łagodzenie podrażnień, rozluźniający masaż
Kosmetyki: ampułki łagodzące, p/obrzękowe, na naczynka lub na 
suchą skórę
Częstotliwość: codziennie/w zależności od potrzeb
    
    Uwaga: W trybie Lifting face firming brak możliwości regulacji 
poziomu mocy. Czas trwania każdego trybu to 5 min.

    Każdy z trybów można przeprowadzić kolejno po sobie w trakcie 
jednego zabiegu.
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Uwagi dla użytkowników
1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie 
instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu 
ładującego.
3. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie ładowania.
4. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od 
gniazda mokrymi rękami.
5. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz 
produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
6. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
7. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, 
przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego 
z elementów.
8. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, 
może być niebezpieczne.
9. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej 
temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar.
10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania 
i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem 
firmy Garett.
11. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, 
uczulonej lub w stanie zapalnym. Patrz – przeciwwskazania.
12. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

 Jeśli po zabiegach skóra jest zaczerwieniona, napięta  
i obrzęknięta – zastosuj tryb Lifting face firming.

Urządzenie Garett Beauty Magic Skin można stosować o każdej 
porze roku. Najlepiej wieczorem, aby skóra miała czas na  regenerację 
podczas snu. W trakcie jednej sesji możesz korzystać z różnych 
trybów pracy urządzenia. Dzięki terapii łączonej, efekty są jeszcze 
skuteczniejsze. Dobór trybów pracy urządzenia zależy od 
oczekiwanych efektów.
Zaleca się serię 5 - 8 zabiegów, co 10 - 14 dni. 

   Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie 
oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli je utrzymać 
przez długi czas.
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  Nie należy wykonywać zabiegów bezpośrednio po korzystaniu 
z solarium, sauny, czy po opalaniu oraz bezpośrednio przed 
wyjściem na mróz. 

  Po zabiegu i w trakcie wykonywania serii należy zabezpieczać 
twarz kremem z filtrem SPF.

Naprawa i konserwacja
1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie 
użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garett. 
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do 
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2.  Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy 
używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do 
czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go 
wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne 
ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym
miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.





Wyprodukowano w  P. R. C.
v. 1/22

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja 
nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź 
wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z 
przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych  
wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, 
materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić 
kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysyłać ją wraz z 
dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie 
gwarancyjnej.  

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do 
niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie 
należy usuwać go 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. Informacje na 
temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu 
tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą 
uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu 
produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach 
powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi 
odpadami komercyjnymi.

Prawidłowe usuwanie produktu 
(zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny)

Gwarancja i reklamacja


