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ВИКОРИСТАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Апарат комплексного догляду MASAMI – це домашній 
багатофункціональній прилад для інтенсивного ліфтингу і 
омолодження шкіри обличчя. 
MASAMI поєднує у собі 5 сучасних косметологічних технологій:

UP (електропорація): в цьому режимі проводиться 
процедура електропорації. Цей метод омолодження 
базується на впливі пульсуючих модульованих 
електромагнітних хвиль високої частоти (без 
генерування тепла), які здатні на деякий час 
відкривати канали у клітинних мембранах. Таким 
чином, відкриваються іонні канали і проникність 
клітинних мембран підвищується, що значно 
покращує проникність компонентів з косметичних 
засобів. Після процедури ваша шкіра залишається 
максимально наповненою корисними речовинами  
доглядової косметики. 

BEAT (мікрострумова терапія): ефективність цієї 
процедури полягає у впливі на шкіру низькочастотних 
електричних імпульсів. Імпульси подаються 
переривчасто, завдяки чому відбувається делікатний 
масаж шкіри, стимулюється активне проникнення 
косметичних засобів у шкіру, а м’язи обличчя 
набувають тонусу. 

EMS (електроміостимуляція): ця процедура 
відбувається за рахунок впливу слабких імпульсів 
електричного струму на м’язовий шар. Міостимуляція 
застосовується для цілеспрямованого тонізуючого 
ефекту, а також для зняття напруги у м’язах та 
спазмів. Міостимуляція - це приємна та розслабляюча 
процедура, що тонізує м’язи, моделює овал обличчя, 
робить шкіру більш пружною та створює загальний 
ефект ліфтингу. Застосовувати можна як для обличчя, 
так і всього тіла.
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Vibration (вібрації): інтенсивні вібрації забезпечують 
делікатний масаж, покращення кровообігу і швидке 
проникнення доглядової косметики у шкіру. 
Вібромасаж стимулює метаболічні процеси у клітинах 
шкіри, сприяє їх регенерації. Також допомагає знімати 
набряки, покращує структуру шкіри, вирівнює тон.

LED (світлотерапія): полягає у використанні 
певного спектру світлових променів для стимуляції 
відновлювальних процесів у клітинах шкіри. Шкіра 
здатна перетворювати промені світла певної довжини 
на енергію. Такий вплив активує захисну функцію у 
клітинах шкіри, що сприяє ефективному її оновленню.  
MASAMI використовує червоне, синє та зелене світло  
для терапевтичного впливу на шкіру. 

Червоний (628-780 нм) -  оптимальний терапевтичний 
вплив на вікову шкіру, що потребує стимуляції. Саме 
червоні промені направлені на генерацію вироблення 
колагену та еластину. Помітно покращує метаболізм та 
кровообіг у клітинах. Зменшує прояв дрібних мімічних 
зморшок, надає шкірі сяючого вигляду.
Синій (470 нм) -  має виражений антибактеріальний ефект. 
Проникає у зовнішні шари шкіри для насичення клітин 
киснем та активно використовується для лікування акне 
та комедонів. Пом’якшує, зволожує, заспокоює запалення. 
Чудово підходить для чутливої шкіри. 
Зелений (496-566 нм) -  надає розслабляючий та 
загальний оздоровчий ефект, відновлює баланс шкіри. 
Гарно підходить для роздратованої, чутливої, схильної до 
еритеми шкіри. Підвищує імунітет та метаболізм у клітинах 
шкіри. Також підходить для профілактики вікових змін. 
Рекомендується для щоденного застосування. 

Ви можете використовувати всі функції окремо, або ж 
поєднувати режими UP, BEAT, EMS з LED-терапією  чи 
вібромасажем. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. 
Не використовуйте прилад під час вагітності, менструації 
або періоду лактації. 
Не використовуйте прилад, якщо у вас підвищена 
температура. 
Будь-ласка, уникайте потрапляння води на корпус 
приладу, і не зберігайте прилад у вологому місці. Це 
може призвести до короткого замикання, ураження 
електричним струмом, пожежі тощо. 
Не намагайтесь ремонтувати прилад самостійно. 
Не використовуйте прилад, якщо він має зовнішні 
пошкодження або несправність під час роботи.
Використовуйте прилад лише за призначенням.

ОГЛЯД ПРИЛАДУ

Кнопка UP
Кнопка BEAT
Кнопка EMS
Кнопка LED
Кнопка VR

DC-роз’єм

Індикатори
інтенсивності

Електроди
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Перед використанням приладу необхідно очистити 
шкіру обличчя від косметики та себуму за допомогою 
спеціального засобу.
Нанесіть на шкіру обличчя струмопровідний гель. 
Для кращого ефекту рекомендується під гель нанести 
вітамінну сироватку. 
Підключіть прилад до мережі. Світлодіодний індикатор та 
звуковий сигнал сповістять про увімкнення приладу. 
Оберіть необхідний режим та активуйте його одним 
натисканням на відповідну кнопку. 
Інтенсивність регулюється одним натисканням на 
відповідну до режиму кнопку. Рівень інтенсивності 
регулюється від 1 до 4. 
Режими UP, BEAT, EMS можна використовувати як окремо, 
так і у поєднанні з LED чи VR. 
Для активації режиму світлотерапії, під час роботи одного 
з режимів UP, BEAT, EMS натисність 1 раз на кнопку LED. 
Оберіть 1 з 5 режимів LED, натискаючи на ту саму кнопку. 
Після 10 хвилин роботи прилад вимкнеться автоматично. 
Щоб вимкнути прилад примусово, натискайте на кнопку 
обраного режиму, доки світлодіод не згасне. 
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Під час процедури омолодження не застосовуйте прилад 
на одній ділянці шкіри протягом тривалого часу. Це може 
завдати шкірі ушкодження. 
Після завершення процедури омолодження нанесіть 
на шкіру обличчя зволожуючий крем для уникнення 
подразнення та сухості шкіри. 
Після завершення використання приладу обов’язково 
очистіть електроди від залишків доглядової косметики за 
допомогою вологої серветки. 
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МЕТОД ВИКОРИСТАННЯ
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ретельно опрацюйте ділянку чола у вертикальному 
напрямку догори, після чого рухайтесь від центру до 
зовнішніх ліній чола та скроней.
Переміщайте прилад уздовж верхніх повік від 
внутрішнього кута ока до зовнішнього. У тому ж напрямку 
рухайтесь під лінією нижніх повік.
Рухайтесь від центру підборіддя до мочок вух, від куточків 
губ до зовнішньої сторони щок і від крил носа до скроней. 
Опрацюйте ділянку шиї у вертикальному напрямку як 
показано на малюнку, уникаючи місця розташування 
щитоподібної залози.
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УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Можливі причини Рішення

Прилад не вмикається. Адаптер не 
підключений належним 
чином до джерела 
живлення.

Перевірте чи правильно 
підключений адаптер до 
джерела живлення або 
до самого приладу.

Зарядний пристрій 
пошкоджено.

Використовуйте інший 
адаптер, що відповідає 
параметрам приладу.
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Прилад вимикається 
під час використання.

Після 10 хвилин роботи 
прилад вимикається 
автоматично.

Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

Адаптер не 
підключений належним 
чином до джерела 
живлення.

Перевірте чи правильно 
підключений адаптер до 
джерела живлення або 
до самого приладу.

Під час проведення 
процедури не 
відчувається дія 
мікроструму.

Шкіра занадто суха. Нанесіть на шкіру гель на 
водній основі.

Ви не обрали режим. Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

Час роботи приладу 
закінчився.

Активуйте прилад та 
оберіть необхідний 
режим.

Якщо ви маєте підозру щодо несправності приладу, ні в якому разу не 
користуйтеся ним та не намагайтеся ремонтувати його самостійно. Зверніться 
за консультацією до постачальника та за необхідності передайте прилад до 
сервісного центру. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва MASAMI

Модель KD9907

Напруга 12.0 V 

Потужність 18 W

Адаптер (input) 100-240 V, 50/60 Hz

Адаптер (output) 12V=1.5A

Таймер 10 хвилин

Комплектація  Апарат MASAMI, адаптер, інструкція

Розмір 196 x 63 x 56 мм

Вага 271 г



ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Несправність виникла у разі неправильного та недбалого 
поводження з приладом. 
Несправність викликана ремонтом в іншому сервісному 
центрі або магазині. 
Несправність у разі неправильного підключення до джерела 
живлення або несправності приладу для зарядки.  
У разі завершення терміну роботи деталей (акумулятор, 
плата і т.п.).

Прилад MASAMI пройшов суворий контроль якості.
Будь-який виробничий дефект, що виник під час гарантійного 
періоду, буде безкоштовно відремонтований постачальником. 
При зверненні до постачальника необхідно надати 
гарантійний талон.

Деталі гарантії

Безкоштовне гарантійне обслуговування приладу діє у разі 
будь-яких виробничих дефектів під час гарантійного терміну. 
Гарантійне обслуговування буде відбуватися за рахунок 
споживача у випадках, якщо:

У разі, якщо під час звернення до сервісного центру 
споживач не має у наявності гарантійного талону 
або чеку, або несправність виникла після закінчення 
гарантійного терміну, прилад буде відремонтовано за 
рахунок споживача.
У разі необхідності гарантійного обслуговування/
ремонту, усі витрати на переміщення товару сплачуються 
за рахунок споживача відповідно до тарифів обраної 
служби доставки. 
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ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:
WWW.LIFTING-LAB.COM


