Urządzenie AT-705 Darsonval
AT-705 jest profesjonalnym urządzeniem kosmetycznym do wykonywania bezpiecznych i sterylnych
zabiegów dezynfekujących. Idealnie sprawdzi się w przy zabiegach ręcznego oczyszczania skóry,
wszelkich rodzajach mikrodermabrazji oraz zabiegach prewencyjnych mających na celu
zapobieżenie infekcjom drobnoustrojowym. Urządzenie wykorzystuje prądy d’Arsonvala, czyli prądy
o wielkich częstotliwościach, oraz ozon mający właściwości bakteriobójcze, który wytwarza się w
czasie zabiegu przy użyciu specjalnej peloty. Dodatkowo, prądy d’Arsonvala mają działanie
uspokajające na układ nerwowy, w związku z czym zabiegi darsonwalizacji są polecane osobom z
problemami nerwicowymi oraz problemami z bezsennością.
Parametry techniczne:
napięcie 220 V,
częstotliwość 56-60 HZ
moc 10 W
4 peloty o różnych kształtach:
prętowa (szyftowa) do poszczególnych zmian
w kształcie grzybka – do twarzy i innych partii ciała
w kształcie łyżeczki – do miejsc trudno dostępnych
grzebieniowa – do rewitalizacji skóry głowy
Wymiary: wys. 11 cm x szer. 24 cm
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Podłącz urządzenie do sieci
Wybierz odpowiednią do zabiegu szklaną pelotę
Włóż ją do uchwytu, pilnując by była odpowiednio osadzona tak by nie wypadała.
Ustaw pokrętło ENERGY na min
Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF – powinna zapalić się kontrolka
Chwyć za uchwyt w którym osadzona jest pelota i przyłóż pelotę do ciała klientki,
stopniowo, do odczuć klientki zwiększaj intensywność pokrętłem ENERGY.
7. Przesuwamy pelotę powoli po partii zabiegowej.
8. Po zakończonym zabiegu nie odrywając peloty od ciała klientki, zmniejszamy intensywność
do min, odkładamy pelotę od skóry i wyłączamy urządzenie.

9. Pelotę dezynfekujemy preparatem do dezynfekcji, kiedy ostygnie, i odkładamy do etui.
10. Nie należy kłaść peloty na zimne podłoże.
Pelota może dotykać w trakcie zabiegu skóry – wtedy zabieg jest delikatniejszy – można także
trzymać pelotę w odległości ok. 1 cm od skóry. Podczas zabiegu powstaje bakteriobójczy ozon.
Wewnątrz peloty wytwarzane są gazy szlachetne.
Klient podczas zabiegu powinien mieć zdjęte metalowe elementy (biżuterię etc.)
Należy przestrzegać przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

