
NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Přístroj FOREVER znamená revoluci v čištění pleti díky kombinaci průlomových pulzů a 
inovačního silikonového kartáčku pro hlubší a jemnější čištění. Pulzy aplikované přes hladké, 
silikonové dotykové body, odstraňují nečistoty způsobující vady pleti mnohem efektivněji než 
mytí rukami a zanechávají pleť čistější a jasnější. Hloubkové čištění čistí a vyhlazuje póry, 
zjemňuje a uhlazuje texturu pokožky. 

3-zónový kartáček FOREVER, který je vhodný pro všechny typy pleti, má užší dotykové body 
pro jemné čištění citlivé nebo normální pokožky a silnější dotykové body pro přesné čištění na 
přední straně a široké dotykové body pro obnovu mastnější pleti na zadní straně. Kartáčkem 
FOREVER doporučujeme čistit 1 minutu každé ráno a večer.  
 
Intenzitu čištění FOREVER lze nastavit:  
 
1. Přístroj FOREVER zapněte jedním stisknutím tlačítka uprostřed.  

2. Pomocí tlačítek +/– vyberte požadovanou intenzitu čištění. K dispozici je 8 intenzit, které 
uspokojí požadavky na pohodlí a účinnost každého uživatele. Kromě toho si bude přístroj 
pamatovat vaše preference pro příští použití.  

3. Přístroj FOREVER vypnete dalším stisknutím tlačítka uprostřed.  
 
Jednotlivé fáze čištění jsou popsány níže. Po každé fázi tohoto snadného čištění bude blikat 
kontrolka přístroje FOREVER, což upozorňuje na přechod do další oblasti obličeje.  
 
POZNÁMKA: Přístroj FOREVER může být při prvním rozbalení zamčený – odemkněte jej 
společným podržením tlačítek + a –. Světlo bude blikat, což znamená, že přístroj je odemčen. 
Budete-li chtít přístroj zamknout kvůli pohodlí při cestování, postupujte stejným způsobem. 

 

REŽIM ČIŠTĚNÍ  
 
Pulzy aplikované přes hladké, silikonové dotykové body, pomáhají čistit póry od 99,5 % 
nečistot a mastnoty a odstraňovat zbytky make-upu a odumřelých kožních buněk.  
Každou oblast na tváři čistěte asi 15 sekund; po tomto intervalu začne kontrolka přístroje 
FOREVER blikat a pulzy se na chvíli zastaví. 

 
1. NANESENÍ ČISTIČE PLETI  
 
Odstraňte veškerý make-up, navlhčete přístroj FOREVER a poté obličej a naneste svůj běžný 
čisticí přípravek. Přístroj FOREVER zapněte jedním stisknutím tlačítka uprostřed. 

 

 



2. VYČISTĚTE TYTO OBLASTI:  
 
Pulzy se každých 15 sekund zastaví, což naznačuje, kdy začít čistit novou oblast.  
- Vyčistěte bradu a tvář kruhovými pohyby a zopakujte na druhé straně.  
- Počínaje od středu vyčistěte čelo jemnými kruhovými tahy směrem ven.  
- Vyčistěte nos klouzavým pohybem nahoru a dolů na jedné a poté na druhé straně. Jemně 
vyčistěte oblast pod očima pomocí tahů směřujících ven – doporučujeme snížit intenzitu pulzů.  
 
3. OPLÁCHNUTÍ  
 
Opláchněte a osušte obličej pro dokončení 1minutové čisticí rutiny. Poté naneste případné vámi 
oblíbené kosmetické produkty. 

 

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE  
 
Po použití přístroj FOREVER vždy důkladně vyčistěte. Povrch kartáčku vyčistěte vodou a 
mýdlem a poté opláchněte teplou vodou. Osušte hadříkem nebo ručníkem bez žmolků. 

 

NABÍJENÍ  
 
Váš přístroj FOREVER lze dobíjet pomocí přiložené nabíječky. Jedna hodina dobíjení zajistí 
plné nabití, které vydrží déle než 5 měsíců užívání.  
 
• Vložte DC konektor do nabíjecího portu přístroje.  
 
• Zapojte zástrčku do nabíjecího bodu. LED kontrolka přístroje FOREVER bude opakovaně 
blikat, což indikuje nabíjení baterie. Po úplném dobití (přibližně po 1 hodině) bude LED 
kontrolka svítit stále.  
 
• Při nízkém stavu nabití baterie bude LED kontrolka na vašem přístroji blikat bíle.  
 
 
SPECIFIKACE 
  
MATERIÁLY: Silikon bezpečný pro tělo a ABS  
BARVA: růžová, modrá 
VELIKOST: 75 x 80 x 28,5 mm  
HMOTNOST: 67 g  
BATERIE: Li-Ion 200 mAh 3,7 V  
NABÍJENÍ: 60 min  
POUŽÍVÁNÍ: až 300 použití  
POHOTOVOSTNÍ REŽIM: 90 dnů  
FREKVENCE: 125 Hz  
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU: 50 dB  
ROZHRANÍ: 3tlačítkové 
 


