
SYIS

DERMO LIFT & PEEL
PŘÍSTROJ K ČIŠTĚNÍ A LIFTINGU OBLIČEJE
P R O F E S S I O N A L



Přístroj Dermo Lift & Peel je určen k provádění kosmetických procedur v domácích podmínkách a pro
profesionály  Jeho  použití  je  velmi  snadné,  umožňuje  provádět  vybrané  ošetření  bezpečným  a
neinvazivním způsobem.

Přístroj DERMO LIFT & PEEL se používá k čištění, zvedání kontur obličeje a vyživování pokožky.

ČIŠTĚNÍ - KAVITAČNÍ PEELING
Přístroj DERMO LIFT & PEEL SYIS používá k čištění ultrazvukové vlny. Tato procedura se odborně nazývá kavitační
peeling. Kavitační peeling je především bezbolestným čištěním pokožky pomocí ultrazvukových vibrací. Umožňuje
důkladně odstranit přebytečný kožní maz z pórů a vlasových folikulů, a také zbavit se černých teček.

LIFTING A VÝŽIVA POKOŽKY - SONOFORÉZA
Lifting a výživa pokožky pomocí přístroje DERMO LIFT & PEEL SYIS je procedurou, která spočívá ve vtlačování
nízkomolekulárních  účinných látek  obsažených v  ampuli  hluboko  do pokožky  pomocí  ultrazvukových vln.  Tato
procedura se odborně nazývá sonoforéza. Vtlačované látky se dostávají do hlubokých vrstev pokožky a vyživují ji.
Ultrazvukové vlny vytvářené přístrojem urychlují buněčný metabolismus a obnovu buněk. Ve výsledku získáme efekt
vyživování a liftingu pokožky, tj. zlepšení kontur obličeje.

ÚČINKY PROCEDURY

KAVITAČNÍ PEELING - čištění
• odstranění rohové vrstvy pokožky,
• snížení nečistot, černých teček a rozšířených pórů,
• odstranění a snížeí sekrece kožního mazu,
• vyhlazení pokožky.

SONOFOREZA - lifting a výživa pokožky:

• zvedání kontur obličeje a spodní brady
• zpevnění struktury pokožky,
• vyhlazení povrchových vrásek, včetně vějířků („vraních nohou“),
• zvýšení syntézy kolagenu,
• terapie zamezující stárnutí – prevence.

KONTRAINDIKACE PROCEDURY

• těhotenství,
• rány, oděrky na pokožce,
• plísňové, bakteriální a virové leze,
• nemoci nervového systému,
• duševní poruchy,
• epilepsie,
• nádor (během a po léčbě),
• infekce,
• část pokožky, pod kterou je kov (např. kovové implantáty v kosti po její zlomenině), plast, silikon (např. silikonové
implantáty v prsou),
•  části  pokožky,  ve které se nacházejí  lékařské a elektronické přístroje,  např.  naslouchadla,  kardiostimulátory,
umělé srdce atp.
• děti do 12 let,
• části pokožky s kovovými prvky v těle (např. náušnice v břiše),
• hypertenze,
• cukrovka,
• srdeční choroby.

DERMO LIFT&PEEL SYIS - NÁVOD K POUŽITÍ



Úplné ošetření zahrnuje čištění pokožky kavitačním peelingem a vtlačování účinných látek obsažených v ampuli
pomocí sonoforézy. Před zákrokem vydezinfikujte kovovou část špachtle (nestříkejte tekutinu přímo na špachtli).

1. PŘÍPRAVA POKOŽKY K OŠETŘENÍ
• odlíčení
• peeling
• tonizace

2. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJEM DERMO LIFT & PEEL - KAVITAČNÍ PEELING

Hydratujte pokožku tonikem nebo micelární vodou SYIS. Během kavitačního peelingu musí být pokožka navlhčena,
díky čemuž dochází k fenoménu kavitace. Postup je nutné během zákroku pravidelně opakovat, aby nedošlo k
popálení. Při tomto postupu vznikají mikroskopické bubliny plynu a řada chemických procesů, jejichž důsledkem je
rozpad mrtvých buněk v rohové vrstvě pokožky.

Stisknutím tlačítka START/STOP přístroj spustíte,
tlačítkem MODE nastavíte Nízkou frekvenci - povrchové čištění, nebo Vysokou frekvenci - hloubkové čištění (viz obr.
1).

Kovová část špachtle musí být vedena pod úhlem 45 stupňů vzhledem k povrchu pokožky (viz obr. 2). Špachtlí
pohybujte ze středu obličeje směrem ven (viz obr. 3), bez zastavování na místě. Procedura trvá asi 10 minut.

KAVITAČNÍ PEELING

ČIŠTĚNÍ

Obr.  2 Způsob  držení
špachtle  během  čištění
procedury čištění - úhel 45 °

Obr.  3 Směry  pohybu
špachtle  během  čištění  a
sonoforézy.

PROCEDURA DERMO LIFT & PEEL KROK PO KROKU ČIŠTĚNÍ + ZPEVŇOVÁNÍ

Obr. 1 Zobrazení LED diod v 
jednotlivých provozních režimech



3.  ZPEVŇOVÁNÍ  PŘÍSTROJEM  DERMO  LIFT  &  PEEL  —  VTLAČOVÁNÍ  ÚČINNÝCH  LÁTEK  -
SONOFORÉZA

Před zahájením sonoforézy naneste na obličej Ultrazvukový gel SYIS smíchaný s vybranou ampulí SYIS,
Stisknutím tlačítka START/STOP přístroj spustíte,
tlačítkem MODE nastavíte Nízkou frekvenci - povrchové vtlačování
nebo Vysokou frekvenci - hloubkové vtlačování (viz obr. 1).
Otočte špachtli a přesouvejte hladší koncovku kovu po pokožce pod úhlem 45 stupňů vzhledem k povrchu pokožky
(viz obr. 4). Špachtlí pomalu pohybujte od středu tváře směrem ven (viz obr. 3), aniž byste se zastavili na místě.
Pamatujte, že v místě vtlačování musí být pokožka pokryta Gelem. Procedura trvá asi 10 minut.

VTLAČOVÁNÍ
Obr. 4 Způsob provádění
procedury sonoforézy

SONOFORÉZA
4. DOPLŇKOVÁ PÉČE
Po dokončení procedury aplikujte vybranou masku z mořských řas SYIS, aby se uklidnilo zarudnutí. Maska pokožku
navíc vyživuje, rozjasňuje a sjednocuje její odstín.
Po odstranění masky naneste krém SYIS odpovídající pokožce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu k
obsluze. Veškerý servis a opravy musí provádět servis společnost ACTIV.
2. Neinstalujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti vlhkých míst nebo mokrýma rukama. Dávejte pozor, aby se do
přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech odpojte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servis společnosti ACTIV:
a. do přístroje vnikla kapalina,
b. z přístroje vychází podivný zápach, kouř nebo divné zvuky,
c. napájecí kabel byl poškozen,
d. přístroj byl převrácen nebo došlo k poškození krytu.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj v místech, kde může dojít k poškození napájecího
kabelu.
5. Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Pokud do otvoru vnikne cizí těleso, vytáhněte kabel ze zásuvky
a obraťte se na distributora nebo výrobce.
6. Nepokládejte přístroj na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
7. Z důvodu zajištění životnosti přístroje se doporučuje vyčkat jednu minutu před dalším stisknutím tlačítka napájení
(mezi zapnutím a vypnutím, a naopak).
8. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě existuje riziko nesprávné
funkce nebo dokonce spálení přístroje.

POZOR:
V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na servis společnosti ACTIV. Vyhnete se tak
riziku. Tento přístroj není určen k použití  dětmi, osobami se sníženými fyzickými,  smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, ani osobami bez zkušeností s nebo znalostí tohoto přístroje, pokud toto použití není prováděno pod
dohledem nebo v souladu s pokyny k používání přístroje.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze recyklovat a musí být vrácen firmě SYIS.

DEZINFEKCE PŘÍSTROJE

Dezinfikujte kovovou špachtli kosmetickým tamponem navlhčeným vhodným dezinfekčním prostředkem.

OBSAH BALENÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení obsahuje:
- špachtli,
- nabíječku,
- návod,
- záruku.

Dodatečné informace:

Slabá baterie je signalizována pětinásobným akustickým signálem a poté se přístroj automaticky vypne.
Výchozí  doba  nepřetržitého  provozu  přístroje  je  10  minut.  Po  uplynutí  této  doby  se  přístroj  po  dvojitém  pípnutí
automaticky vypne.

Technické údaje:

1. Kavitační peeling 25 kHz
1. Ultrazvuk 2 MHz
2. Napětí 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
3. Nabíječka:
Vstup AC 100-240 V, 50/60 Hz Výstup DC 5,5 V, 500 mA
4. Baterie DC 3,7 V 850 mA
5. Maximální výkon 1.5 W ±10%

DOVOZCE:
UVLASKU.CZ
VenyLab s.r.o. Otakara 
Ševčíka 994/30636 00 Brno 
www.uvlasku.cz




