
Instructiuni de utilizare Aparat de masaj facial cu ultrasunete 

sau fototerapie cu lumina 2in1 

 

 

Aparatul cu Ultrasunete si Fotoni pentru tratament facial este un aparat  ultramodern care 

include 2 tehnologii de varf ce pot fi combinate simultan pentru aplicarea a 2 terapii 

benefice asupra îngrijirii tenului şi a epidermei. 

 

 

1. Lumina soarelui include o mulțime de lumini, lungimi de unda, lumini infrarosii, 

lumini vizibile (implicit rosii, portocaliu, galbene, verzi, negre, purpuriu) lumini 

ultraviolete etc; 

2. Aparatul cuprinde fotoni colorati, instrumente din care se pot folosi șapte tipuri de 

culori în undă de lumină,  renascand pielea prin aplicarea dispozitivului. 

3. Sapte tipuri de lumina sunt folosite pentru ca sunt diferite funcții ale pielii datorită 

lungimii de undă diferite: 

(1) Lumina Rosie (R)  lungime de undă 640 nm 

(2) Lumina Albastra (B)  lungime de undă 480 nm 

(3) Lumina Verde (G) lungime de undă 518 nm 

(4) Lumina Purpurie ( R+B)  lungime de undă 640 nm 

(5) Lumina ( R+G )  lungime de undă 590 nm 

(6) Lumina Verde ( G+B ) lungime de undă 640 nm 

(7)  Lumina Alba ( R+B+G) lungime de undă 510nm 

 

 

Date tehnice:  

Frecvența de ieșire: 10W 

Voltaj iesire: DC-24V 

Frecventa: 50-60Hz 

Ambalaj: 21cm x 18cm x 6cm 

 

 



Functii: 

A. Diferite culori intermitente cu tehnici cinetice, arata prin studii clinice si medicale 

facute de experti, urmatorele efecte au confirmat urmatoarele: 

 

1. Cu funcția în membrana celulară, reglează acizii grași ai celulei, promovează crearea 

în celulă, trezește metabolismul celular, stocând energia pe care celulele o au nevoie; 

2. Crescand membrana celulară in oxigen și apă pentru o masura profunda, pot face ca 

celulele să absoarbă mai mult oxygen. 

3. Ajuta mecanismul de apărare naturală a corpului, crește concentrația plasmatică a 

albuminei din plasmă etc. compoziția sângelui, astfel întărind imunitatea corpului 

uman; 

4. Ajuta reproducerea fibrei de colagen; 

5. Promoveaza cresterea de noi vase de sange; 

6. Reguleaza sistemul nervos al corpului uman; 

7. Ajuta circulatia sistemului limfatic; 

8. Grabeste sinteza AND-ului si proteinei in corp, obtinand o piele delicata. 

 

Ultrasunete: Ultrasunetele patrund adanc prin fiecare 1 000 000 frecvențe înalte, functia 

de ultrasunet in corpul omenesc se transforma in energie termala, facand un masaj mic si 

foarte neted celulelor pielii in timp ce incalzesc si ajuta la circulatia sangelui capilarelor 

corpului omenesc, accelereaza metabolismul, imbunatateste abilitatea de aparare a 

corpului omenesc, activeaza celulele pielii si impiedica inmultirea germenilor. 

 

Lumini intermitente colorate cinetice 

1. Lumini intermitente cinetice de energie eliberand în jurul lungimii de undă de 400 

nm-2000 nm, se pot observa imediat un amestec de lumina cu infrarosu; 

2. Luminile acestea au mai mult avantaj decat a luminii soarelui, pentru ca nu contin 

ultraviolete, nu vor bronza si arde pielea, nu vor cauza cancer de piele si nu vor rani 

ochii; 

3. De asemenea, au mai mult avantaj ca laserul, pentru că lungimea de undă a laserului 

este lungă si patrunde adanc in piele, dar luminile cinetice spre deosebire de 

concentratia laserului sunt doar la 1:00, avand o intindere mai buna a tratamentului 

cu energie. 

4. Pulsarea luminilor cinetice contin o cantitate mica de lumina cu infrarosu, va ridica in 

siguranta temperatura pielii cu 1-3 grade. 

 



Caracterul biologic BIO:  

1. Nu va dauna: caracterul BIO are o reactie buna; 

2. Reactie: dupa incetarea tratamentului, rezultatele nu se vor vedea imediat, ci dupa o 

perioada de timp. 

3. Permeabilitate marita a epidermei, prin sonoforeza - undele sonice, printr-o presiune 

acustica, directioneaza particulele active ale cremelor si serumurilor (de fermitate, 

sau anti-ageing) in profunzime, la 1 cm sub nivelul pielii; 

4.  Activeaza si accelereaza nutritia la nivel celular si tisular, redand pielii supletea si 

tonicitatea, pielea devine mai luminoasa; imbunatateste metabolismul celular si 

circulatia sangvina conferind lifting facial;  efect defibrozant pentru tratarea ridurilor, 

5. Efect de stimulare al metabolismului celular si al activarii de fibroblasti necesari 

producerii de colagen. Este stimulata eliberarea toxinelor din celule si trasferarea lor 

in sistemul limfatic 

 

 
EFECTELE EMISIILOR DE FOTONI IN FUNCTIE DE CULOARE : 

 Culoarea Rosie  (R) Efect de regenerare:  Functie biologica  stimuleaza si activeaza 
celulele  imbunatati circulația sanguină și formarea de colagen, se foloseste in mod 
principal pentru a obtine efecte impotriva imbatranirii si anti-oxidarii pielii 

 Functie terapeutica : drenaj limfatic, face pielea mai catifelata,este potrivită pentru 
zona de din jurul ochilor şi pe frunte, tonifica pielea, micsoreaza cicatriciile, 
micsoreaza cearcanele, reduce porii 

 Se poate aplica pe orice piele, recomandat in mod special pentru persoanele ce 
prezinta piele uscata cu ton stins si fara stralucire. Este un puternic biostimulent, 
activând rezervele de energie şi stimulând circulaţia sanguină şi limfatică. Un efect 
vizibil şi demn de luat în considerare este revitalizarea pielii obosite şi redarea 
luminozităţii tenului.  
 

 Culoarea Verde (G) ajută la: reîntărirea sistemului imunitar, a sistemului circulator şi 
al inimii, stabilizarea şi stimularea sistemului hormonal, armonizarea organelor, 
relaxare mentală. Culoarea Verde reprezinta culoarea naturii,  modereaza stabilizarea 
efectului functiei intre culoarea Albastra si culoarea Galben. 
 
 

 Culoarea Albastră (B) are efect antiinflamator, antiseptic, antipiretic, 
decongestionant al durerii dar şi catifelant, normalizează producţia de sebum, 
excelent pentru piele iritată, antialergic, ideal în tratamentele antiacneice, ale 
herpesului, alergiilor solare şi arsurilor solare.  

 Aceasta este o lumina rece, lucrand adanc si curat in piele, folosirea ei va aduce un 
simt proaspat si racoros, 

 folosirea luminii albastre va stimula si relaxa pielea. 



 Se poate aplica pe orice tip de piele. 

 
Emisiile de fotoni  penetreaza in profunzimea tesuturile, avand urmatoarele efecte benefice: 

 Stimulează producţia de colagen şi reduce producţia de melanină (eliminând 
petele) 

 Trateaza acneea si iritatiile fetei 

 Trateaza cearcanele si pungile din jurul ochilor 

 Sporesc vascularizarea  tesuturilor si elasticitatea pielii 

 Stimulează şi activează metabolismul celulelor epidermei 

 Atenuează ridurile şi liniile fine din jurul ochilor făcând pielea mai catifelată 

 Tonifiază musculatura şi redă fermitatea pielii 

 Calmeaza durerile si spasmele musculare 

 
 
 

A. TERAPIA CU ULTRASUNETE 
Acest tip de terapie este  aplicat de foarte multa vreme cu rezultate benefice in medicina si 
in cosmetica. 
Avantajele terapiei cu ultrasunete sunt: 

 Ajuta orice crema cosmetica sau medicala sa patrunda mai adanc in piele, fata de 
aplicarea manuala a cremei. 

 Practic, multiplica de 10-20 ori, adancimea de  patrundere in piele a oricarei 
creme, marind considerabil efectul tratamentului cosmetic sau medical al 
respectivei creme ! 

 Tipul de unda este continua, fiind utilizata in special pentru micromasajul intern 
subcutanat şi încălzirea celulelor 

 Ultrasunetele se pot aplica combinat  cu emisiile de fotoni sporind eficienta 
terapiilor ! 

 
Terapia cu Ultrasunete ajuta la: 

 Îmbunatatirea circulatiei sanguine subcutanate. 
 Îmbunatatirea secretiei de colagen. 
 Eliminarea ridurilor. 
 Tonifierea musculaturii si redarea fermitatii pielii. 
 Dizolvarea stratului de grasime subcutanata. 
 Controlul durerilor musculare, intinderilor, crampelor. 

 

- Infrumuseteaza pielea, anuleaza punctele negre si cosurile; Curata tenul, Reduce ridurile si 
grasimea, Micromaseaza pielea. 
- Reduce grasimea: elimina grăsimile si reduce greutatea corporala. Undele ultrasunete 

vibreaza de un million de ori pe secunda, ducand la efect de curatare a grasimilor si de 

incalzire. Ultrasunete simuleaza efectul unei diete, prin topirea grasimilor si eliminarea 

acestora din organism. 



 

Este dovedit stiintific ca prin folosirea Aparatului Ultrasonic se pot obtine efecte 

satisfacatoare in urmatoarele afectiuni: 

-       tenul cuperozic 
-       pistrui 
-       cicatrice 
-       pete 
-       riduri 
-       cearcane si pungile de sub ochi 
-       imbunatateste pielea ingrosata sau solzoasa. 
 

 
FOLOSIREA SI INTRETINEREA corespunzatoare a aparatului: 

1 Pentru a va asigura ca aparatul functioneaza bine, puneti o picatura de apa pe 
sonda de metal si porniti aparatul Ultrasonic. Daca observati picatura de apa 
miscandu-se, aceasta arata ca aparatul functioneaza in mod corespunzator. 

2  Demachiati si curatati fata.  

3 Miscati capatul aparatului in linie dreapta cu miscari circulare, intoarceti incet 
intr-un punct fix si miscati regulat in aceiasi directie. 

4 Miscati aparatul in cercuri simetrice, intoarceti usor intr-un punct fix si miscati 
regulat in directia opusa. 

5 Fruntea: miscati aparatul cu miscari circulare in sus si jos (timp de 4 minute). 

6 Fata: miscati aparatul din partea de jos a maxilarului catre tampla, urcati cu 
miscari circulare ( 3 minute fiecare parte). 

7 Sub obraji si ochi: miscati de jos in sus si opreste la tampla ( 3 minute fiecare 
parte) 

8 Petele: puneti aparatul pe pata si miscati catre marginea fetei, nu opriti si 
miscati continuu ( 3 minute). 

9 Gatul: miscati aparatul evitand partea centrala, de jos in sus ( 4 minute fiecare 
parte). 

10 Ridurile: miscati aparatul de-a lungul ridurilor, daca miscarea e stopata poate 
avea efect negativ. Deci, miscati continuu de jos in sus (10 minute ptr intreaga 
fata). 

Sugestii: 

-        in prima luna a tratamentului se face o sedinta de 5-10 min / zi 

-        in a doua luna a tratamentului nu mai mult de 15 min/zi    



 

 

 

ATENTIONARI:     

1. Inainte de folosirea aparatului verificati daca priza folosita are acelasi voltaj ca si aparatul. 
2. Nu folositi sau depozitati aparatul intr-un loc umed. 
3. Nu folositi Aparatul Ultrasonic timp de 30 incontinuu. 
4. Nu demontati sau modificati acest aparat. 
5. Nu spalati Aparatul direct cu apa. 
6. Nu folositi material de proasta calitate ptr a sterge aparatul sau convertorul ultrasonic ( 

partea metalica). 
7. Daca in timpul folosirii apare o sensibilitate, usturime, durere sau orice alt disconfort opriti 

folosirea aparatului ultrasonic. 
8. Cand aparatul este in functiune nu indreptati direct catre ochi. 
9. NU pastrati aparatul mai mult de 10 secunde in aceiasi zona. 

 

 

 

A nu se folosi in urmatoarele circumstante:  

A. FOTOTERAPIE CU LUMINI 
- Situatie actuala sau istoric de cancer. 
- Sarcina sau alaptare. 
- Infectii sau rani in zona de tratament. 
- Istoric de cheloide. 
- Piele sensibila sau alergica. 
- By-pass. 
- Fotosensibilitate cunoscuta pentru lumina LED. 
- Utilizarea de medicamente cunoscute ce pot produce fotosensibilitate. 
- Diabet. 
- Vase varicoase in zona de tratament. 
- Clienti ce vor fi supusi unei interventii chirurgicale in scurt timp, daca nu au consultat 

chirurgul in prealabil. 
 
 
B. ULTRASUNETE: 

 
- Folosirea aparatului este interzisa in urmatoarele cazuri : 

- Daca temperature corpului e mai mare de 38 de grade 

- Tumoare 



- Sarcina 

- Purtatoare de Pace Maker 

- Pe urechi si in zona ochilor pe pleoape 

- Dupa infarct 

- Inflamatii la cavitatea bucala 

- Boli venoase 

- Hemoragie sau predispunerea la hemoragie 

- Problemelor osoase 

- Tensiune arterial 

- Diferite boli dermatologice si lupus 
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