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Profesjonalny odkurzacz do wągrów i zaskórników! Zapomnij o męczącym, manualnym wyciskaniu 

wągrów z nosa, porów, zaskórników oraz wszelkich innych zanieczyszczeń skóry twarzy! To 

doskonałe urządzenie zdecydowanie ułatwi i przyspieszy każdej kobiecie codzienną jej pielęgnację. 

Ponadto odkurzacz wspomaga odnowę suchej skóry, spłyca zmarszczki i likwiduje łuszczący się 

naskórek - co wspomaga dwustronna końcówka urządzenia. Wystarczy zaledwie kilka minut pracy, 

aby Twoja skóra została dogłębnie oczyszczona i wygładzona. Sprawdź sama już dziś! 
 
Cechy produktu: 
 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.  
• Niezwykła prostota obsługi i energooszczędność - wystarczy 1 bateria AA! 
• Dwustronna końcówka w zestawie! Pierwsza strona to standardowy odkurzacz 

do usuwania zanieczyszczeń, druga zaś strona ułatwia codzienną pielęgnację 
skóry twarzy! 

• To koniec męczącego usuwania wągrów z nosa czy zaskórników! Dodatkowo przyspiesza 
lifting twarzy i odmładza skórę! 

• Dzięki podwójnej funkcjonalności - oczyszczania i pielęgnowania - zaoszczędzisz czas i 

pieniądze! Nie musisz już wykonywać drogich zabiegów kosmetycznych ani stosować 

grubszego podkładu i makijażu do maskowania niedoskonałości! 
 
Krótka instrukcja obsługi: 

1. Przed wykonaniem zabiegu należy pamiętać o dokładnym rozgrzaniu skóry twarzy i 
otwarciu porów! Należy napełnić miskę gorącą, parującą wodą i nachylić się nad nią na kilka 
minut. Pozwoli to rozgrzać twarz i odpowiednio przygotować się do jej oczyszczania. 

2. Możesz już uruchomić odkurzacz. Pamiętaj, aby przesuwać urządzenie po twarzy 
spokojnie i równomiernie. Nie pozostawiaj pracującego urządzenia zbyt długo w jednym 
miejscu i nie powracaj do fragmentów twarzy już wcześniej oczyszczonych. Nie męcz 
nadmiernie skóry! 

3. Po wykonaniu oczyszczania, możesz obrócić dwustronną końcówkę i dokonać właściwej 
pielęgnacji. 

4. Po zakończeniu całego zabiegu koniecznie, dokładnie przemyj twarz zimną wodą lub 

przetrzyj ją delikatnie zimnym ręcznikiem. Pozwoli to ponownie zamknąć pory na twarzy. Wedle 

uznania możesz również po wszystkim zastosować krem nawilżający. 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne (ABS) 
• Zasilanie: 1x bateria AA (brak w zestawie)  
• Opakowanie: blister 
• Wysokość: 15 cm  
• Średnica: 3 cm 
• Kolor: biały 
• W zestawie: 1x odkurzacz do porów, wągrów i zaskórników 
•  

Instrukcja obsługi i konserwacji: 
→ Otwórz klapkę z tyłu urządzenia i umieść w gnieździe 1 baterię AA, pamiętając o 
odpowiedniej polaryzacji + / - (opisana na odwrocie klapki). 
→ Bateria powinna wytrzymać przez 2 miesiące pracy, zakładając użytkowanie odkurzacza 
w cyklach 2-3 razy w tygodniu przez maksymalnie 5 minut pracy każdorazowo.  
→ Urządzenie powinno być użytkowane maksymalnie przez 1 minutę w jednym punkcie (przy 
usuwaniu wągrów z nosa i w innych okolicach twarzy) oraz przez maksymalnie 2 minuty w 
innych częściach ciała.  
→ Pamiętaj, aby nie użytkować urządzenia pod kątem prostym! Nie należy też gwałtownie 
przemieszczać odkurzacza podczas usuwania zanieczyszczeń ze skóry twarzy! 
→ Usuwanie wągrów z nosa powinno odbywać się kolistymi ruchami od wewnątrz twarzy w stronę 
czubka nosa. 

→ Pamiętaj, aby dokładnie wyczyścić twarz ciepłą wodą przed oraz po zabiegu! 
→ Uruchomienie urządzenia następuje poprzez przesunięcie klapki baterii w górę, w 

pozycję ON oraz ciągłe jej przytrzymywanie palcem we wskazanej pozycji podczas pracy! 

→ Po wyczyszczeniu wnętrza urządzenia wilgotną ścierką należy pozostawić je uruchomione przez 
około 30 sekund aż do wyschnięcia. 
→ Urządzenie można również wyczyścić miękką szczotką bądź wysypać zawartość na chusteczkę. 

Wystarczy zdjąć przezroczystą dyszę z góry i dokładnie przetrzeć wnętrze albo przechylić odkurzacz 

do góry nogami. 
 
UWAGA: Jeżeli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię z 

jego wnętrza! 
  


