
Urządzenie do mezoterapii

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Beauty Vital Skin

O produkcie
Garett Beauty Vital Skin to wielofunkcyjne urządzenie do mezoterapii, 
wykorzystujące najpopularniejsze technologie kosmetyczne: RF, EMS, 
wibracje soniczne oraz terapię światłem. 
Urządzenie posiada unikalny efekt głębokiej stymulacji, dzięki czemu 
znacznie poprawia kondycję skóry, przez co cera staje się mniej 
podatna na problemy skórne.

O produkcie

Specyfikacja produktu

Delikatna skóra 
Słaby trądzik

Jonoforeza Głębokie 
oczyszcznie

Redukcja
zmarszczek

Fotoodmładzanie

Metoda ładowania: USB

Napięcie robocze: 3,7 V

Częst. wibracji: 8000 rpm 

Waga produktu (netto): 108 g

Pojemność baterii: 650 mAh

Czas ładowania: 2,5 godziny

Nazwa produktu: Garett Beauty Vital Skin

Opis produktu
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2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda 
mokrymi rękami.

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję 
i zachować ją na przyszłość.

4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz 
produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.

6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, 
przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, 
może być niebezpieczne.
8. Nie przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, 
wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie 
prądem lub pożar.

5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.

11. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.

9.W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania 
i  skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy 
Garett.
10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, 
uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy 
skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja użytkowania
1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie 
do ładowania. 
3. Gdy urządzenie jest rozładowane,  naładowanie baterii do pełna trwa 
około 2,5 godziny.

10. Rozpocznij zabieg, poruszając urządzeniem w kierunku od góry do 
dołu. Trzymaj urządzenie blisko miejsca docelowego.

7. Wciskając ponownie przycisk zasilania, przełączamy kolejno tryby 
pracy urządzenia. Wyświetlacz pokazuje, w którym trybie aktualnie 
pracuje urządzenie.

4. Podczas ładowania stan baterii wskazuje wyświetlacz znajdujący się 
na froncie urządzenia.
5. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy 
przycisk zasilania.
6. Po uruchomieniu usłyszymy sygnał dźwiękowy, uruchomi się 
domyślny tryb pracy urządzenia (Oczyszczanie) oraz podświetlenie 
LED, zależne od wybranego trybu.

8. W zależności od osobistych potrzeb możemy zwiększyć/zmniejszyć 
moc urządzenia (5 stopni mocy), używając przycisku do regulacji mocy. 
Domyślnie urządzenie pracuje na najniższym poziomie.
9. Po oczyszczeniu skóry nałóż esencję odżywczą lub płyn kosmetyczny.

11. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 
2 sekundy przycisk zasilania. Sygnał dźwiękowy oznajmi o wyłączeniu 
się urządzenia.
12. Po zakończonym zabiegu oczyść skórę oraz urządzenie.

Uwaga: Podczas używania urządzenia należy stosować płyn kosmetyczny. Przy skórze 
normalnej można wykonywać zabiegi od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Uwagi dla użytkowników

1. Funkcja radiofrekwencji RF – to rodzaj terapii wykorzystującej 
promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych. 
Głębokość wnikania promieniowania przez skórę jest tym mniejsza, 
im wyższa jest częstotliwość fali. Stymuluje regenerację kolagenu 
w warstwie skóry, wypełnia zmarszczki, likwiduje blizny oraz przywraca 
skórze elastyczność i blask.

Urządzenie posiada 4 metody pielegnacji skóry: 

2. Funkcja elektrostymulacji EMS –  to metoda wykorzystująca prąd 
impulsowy o niskiej częstotliwości. Poprawia cyrkulację krwi oraz 
prowadzi do usunięcia zbędnych produktów metabolicznych. 

3. Funkcja wibracji sonicznych – metoda ta bazuje na pracy wibracji 
sonicznych. Masuje mięśnie, pozytywnie wpływa na nerwy, poprawia 
krążenie krwi i jędrność skóry oraz przyspiesza metabolizm.

4. Funkcja niskoenergetycznego światła – metoda ta wykorzystuje 
jest promieniowanie w zakresie widzialnym oraz podczerwonym. 
Wiązki światła nie działają ablacyjnie oraz nie wywołują denaturacji 
białek skóry. Światło (promieniowanie widzialne) to zakres 
promieniowania elektromagnetycznego o długości fali od 400 do 780 
nm. 

Długość fali światła czerwonego: 620 nm (± 5 nm)
Poprawia pracę regeneracji kolagenu, uelastycznia skórę. 
Jest odpowiednia dla luźnej lub pomarszczonej skóry. 
Długość fali światła zielonego: 520 nm (± 5 nm)
Redukuje przebarwienia, piegi, plamy posłoneczne i plamy starcze. 
Rozjaśnia i zmniejsza istniejące piegi, poprawia ogólny koloryt 
skóry oraz chroni ją przed przyszłym, potencjalnym kryzysem 
pigmentacyjnym. Może hamować nadmierną produkcję melaniny.

Długość fali światła niebieskiego: 465 nm (± 5 nm)
Usuwa drobnoustroje oraz bakterie. Poprawia krążenie krwi, 
eliminuje słaby trądzik oraz usuwa pryszcze na skórze. 
Działa kojąco i uspokajająco na bolące i przekrwione miejsca.

Długość fali światła różowego: 700 nm (± 5 nm)
Poprawia krążenie krwi i wchłanianie odżywek i płynów 
kosmetycznych, rozjaśnia skórę.

Spłyca zmarszczki, wysmukla owal twarzy, pozytywnie wpływa na 
naskórek i wchłanianie odżywek i płynów kosmetycznych.

Czas trwania trybu: 10 minut

Czas trwania trybu: 10 minut

Tryby pracy urządzenia:

1. Tryb oczyszczania (Clean)

3. Tryb (Lead in)

Długość fali światła żółtego: 590 nm (± 5 nm)
Pobudza układ limfatyczny i nerwowy, regeneruje mięśnie 
i pobudza układ odpornościowy. Przywraca równowagę delikatnej 
i wrażliwej skóry.

Oczyszcza skórę ze szkodliwych substancji, jonów metali, zmniejsza 
pigmentację oraz poprawia koloryt skóry. Działa poprawiająco na 
krążenie krwi.

Czas trwania trybu: 5 minut

2. Tryb liftingu (Lift)
Przywraca elastyczność skóry, liftinguje i wypełnia zmarszczki. 
Reguluje mięśnie i stymuluje układ limfatyczny, modeluje owal twarzy.

4. Tryb przeciwstarzeniowy (Anti-aging)

Czas trwania trybu: 10 minut

Poprawia pracę regeneracji kolagenu skóry, zwiększa jej elastyczność 
i witalność. Zapobiega przyszłemu wiotczeniu skóry.

www.garett.pl

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 je wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej. 

www.garett.pl

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński 
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

Producent:

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

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.

Gwarancja / Reklamacja

Uwaga : Czas pracy trybu wyświetlany jest razem z trybem, w którym aktualnie 
pracuje urządzenie.

Poprawia krążenie krwi, działa przeciwzapalnie i sterylizująco, 
skutecznie usuwa trądzik.

Czas trwania trybu: 5 minut

5. Tryb usuwania trądziku (Remove acne)

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. Ponieważ urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne, nie należy 
myć go wodą, aby uniknąć uszkodzenia.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne 
ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym 
miejscu, aby przedłużyć jego żywotności.
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Wyprodukowano w  P.R.C.






















