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Vážený zákazníku, děkujeme vám za projevenou důvěru při koupi našeho produktu. Před prvním 
použitím prosím pečlivě přečtěte všechny podrobné informace uvedené v návodu k použití. Zvýšenou 
pozornost věnujte zejména bezpečnostním upozorněním. Přístroj používejte přesně podle uvedených 
pokynů. Všechny tyto kroky přispějí k maximálnímu využití všech funkcí přístroje. V tomto návodu se 
vám pokusíme co nejlépe přiblížit používané technologie a způsob, jak přístroj co nejlépe používat.   
 
Pokud během prostudování návodu narazíte na jakékoliv nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat na 
emailové adrese: mh@santadria.cz 
 
Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případné pozdější nahlédnutí.  
 

UPOZORNĚNÍ 

• Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, 
prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou 
pozdější potřebu. 

• Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj 
nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem.  

• Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s 
rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost zásadám hygieny.   

• Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do 
provozu.  

• Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.  
• Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a 

kontaktujte servisní oddělení prodejce.  
• Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, 

atd.). 
• Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody.  
• Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte.  
• Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím 

vyčkejte alespoň 3 hodiny.  
• Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice 

neumožňuje bezpečné používání spotřebiče.  
• Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.) 
• Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat. 
• Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu.  
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.  
• Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny 

v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením 
bezpečnostních upozornění.  

• Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor 
odpovědnost. 
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OBSAH BALENÍ 
• Beautyrelax BR-1480. 
• Napájecí USB kabel. 
• Návod k obsluze. 

 

KONTRAINDIKACE 
Přístroj nesmí v žádném případě používat osoby, kterých se týká některý z těchto stavů: 
 

• Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění 
• Při stavu vysokých horeček 
• Vážné onemocnění ledvin nebo jater 
• Vysoký cholesterol 
• Kožní onemocnění 
• Únavový syndrom 
• Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze 
• Kovové implantáty v těle 
• Cévní poruchy nebo arteoskleróza 
• Těhotenství 
• Menstruace 
• Osoby užívající léky proti srážlivosti krve 
• Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací 
• Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci 

s lékařem 
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HLAVNÍ VÝHODY 

• Hloubkové čištění pokožky, tzv. peeling. 
• Odstraňuje z pokožky odumřelé buňky a kožní rezidua. 
• Postupné vyhlazení jemných mimických vrásek. 
• Prevence proti tvorbě černých teček, pupínků a akné. 
• Příjemná masáž pokožky. 
• Příznivé účinky na pleť. 
• Technologie působení ultrazvuku. 
• Frekvence dosahuje až 33 tisíc pulzů za sekundu. 
• Aplikátor z ušlechtilé nerezové oceli. 
• Používání je naprosto bezpečné. 
• Kompaktní, malý a lehký. 
• Šetrný k pokožce. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Provozní napětí: 5V.  
• Provozní proud: 1A. 
• Napájení: nabíjecí baterie. 
• Nabíjení: USB kabelem (součástí balení). 
• Rozměry: 18x2,4x5,2cm. 
• Hmotnost: 98g. 
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PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE 
Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Smart disponuje vysoce účinnou technologií 

na čištění pleti. Ultrazvuk s frekvencí 33 tisíc pulzů za minutu důkladně odstraní veškeré nečistoty. 

Pleť je hladká, jemná a působí mladistvým vzhledem. Hloubkové čištění pleti působí jako důležitá 

prevence proti vzniku akné!  

INTENZIVNÍ HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI 
Aplikátor je vyroben z ušlechtilé nerezové oceli. Na konci aplikátoru jsou generovány ultrazvukové 

vlny o frekvenci 33 tisíc pulzů za sekundu. Ultrazvuk působí na pokožku až do hloubky kožních pórů. 

Ultrazvukové vlny pracují v režimu souvislých nebo přerušovaných pulzů. Přístroje je výkonný, ale 

zároveň velmi šetrný k pokožce. Používání je naprosto bezpečné. Technologie čištění ultrazvukem 

byla doposud výbavou pouze špičkových estetických klinik. S přístrojem BeautyRelax Peel&lift Smart 

si kvalitní péči dopřejete v pohodlí domova. Pouze důkladně čistá pleť efektivně absorbuje účinné 

látky z kosmetických přípravků.  

PREVENCE VZNIKU AKNÉ A ČERNÝCH TEČEK 
Používání přístroje je velice snadné a intuitivní. Správné používání si osvojíte během několika minut. 

Aplikátor má speciální tvar, který maximálně kopíruje záhyby obličeje. Před použitím je doporučeno 

pleť jemně navlhčit nebo použít tenkou vrstvu vodivého sonogelu, aby se aplikátor na pokožce dobře 

pohyboval. Již po prvním ošetření můžete vnímat, že je vaše pokožka mnohem hladší než předtím. 

Ultrazvukový kosmetický přístroj BeautyRelax Peel&lift Smart je primárně určen pro ošetření obličeje. 

Zaměřit se můžete také na oblast dekoltu. Čistá pleť je základem prevence před vznikem černých 

teček a akné. Peeling je velmi důležitý, aby mohla pokožka lépe dýchat. Pleť plná nečistot vytváří 

vhodné prostředí pro tvorbu pupínků a zánětů. Hladká a jemná pokožka je synonymem mládí. 

Pečujte o ni důkladně, abyste si uchovali tento mladistvý vzhled co nejdéle!  

POUŽITÍ SONOGELU 
Před použitím je vhodné na pleť nanést tenkou vrstvu čirého vodivého gelu (není součástí balení). 

Aplikační gel, tzv. SONOGEL, zakoupíte v jakékoliv prodejně zdravotnických potřeb (možno zakoupit i 

v lékárně). Gel je pro použití přístroje velice důležitý. Vytváří nezbytnou pojivou vrstvu mezi 

aplikátorem a pokožkou. Je vyroben na vodní bázi. Nemůže uškodit aplikační hlavici. Užití aplikačního 

gelu je nezbytné. Ultrazvukové vlny tak mohou do pleti lépe pronikat. Použít můžete jakýkoliv 

kosmetický přípravek na vodní bázi (kosmetický krém, sérum, …).   
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POPIS PŘÍSTROJE 
  

2 

9 

3 

8 
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5 

6 
7 

1. Aplikační hlavice 

2. Indikace ultrazvukových vln 

kontinuální režim 

3. Indikace ultrazvukových vln  

  režim poklep 

4. Indikátor ionizace s kladným 

nábojem 

5. Indikátor ionizace se záporným 

nábojem 

6. Indikátor nabíjení baterie 

7. Tlačítko ionizace s kladným 

nábojem 

8. Tlačítko ionizace se záporným 

nábojem 

9. Tlačítko ultrazvukových vln 

kontinuální režim 

10. Tlačítko ultrazvukových vln  

režim poklep 

11. Vstup pro nabíjecí USB kabel 

12.  Vodivé pásky na boční straně 

přístroje 

13.  Tlačítko ON/OFF 
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10 
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POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

1. Zapněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF (13). 
2. Pokud chcete aktivovat přerušované pulzy, stiskněte pravé tlačítko PAD (10). 
3. Pokud chcete aktivovat kontinuální působení ultrazvuku, stiskněte levé tlačítko (9). 
4. Pohybujete se aplikační hlavicí po pokožce pomalu a tlačte na ni jemnou silou (aby celá aplikační 

hlavice byla v kontaktu s pokožkou). 
5. Činnost přístroje ukončíte stiskem tlačítka ON/OFF (13). 
 
Poznámka 1:  Pro čištění pleti používejte pouze špičku přístroje (Obr.1). Pro intenzivní mikromasáž 

pleti používejte větší plochu špachtle (Obr.2).  
 
Poznámka 2:  Na pokožku naneste tenkou vrstvičku sonogelu, kosmetického krému nebo séra. 

Zvýšíte tak účinnost působení ultrazvukových vln.  
 
Poznámka 3:  Pro správnou funkci ionizace mějte během používání prsty přístroje umístěny na 

bočních vodících páskách (12).   

 

DŮLEŽITÉ RADY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
Aplikační hlavice je díky speciálnímu tvarování určena pro ošetření pleti dvěma způsoby.  
Dvě možnosti, jakými ošetřit povrch pleti:  
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek (1) Špička aplikátoru je ideální zejména pro intenzivní čištění pleti. Pohyb 
aplikátoru v kombinaci s působením ultrazvukových vln zbavuje pokožku 
odumřelých buněk a reziduí. 

Obrázek (2) Horní plocha aplikátoru je ideální pro stimulaci pleti ultrazvukovými 
vlnami s cíle podpořit lokální krevní oběh a stimulovat tvorbu kolagenních a 
elastických vláken (jemná ultrazvuková mikromasáž). 
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GALVANICKÝ PROUD (IONIZACE) 
Kosmetický přístroj generuje proud ve specifickém napětí. Řídící jednotka kosmetického přístroje 
následně umožňuje úpravu galvanického proudu takovým způsobem, aby docházelo ke kladnému či 
zápornému náboji. Kladná a záporná ionizace má odlišné účinky na pleť.  
 
(+) Kladná ionizace - důkladné vyčištění pleti 
Kladná ionizace vytáhne záporně nabité nečistoty jako magnet. Zažijete skutečně čistou pleť jako 
nikdy předtím. Pouze čistá pleť je ta zdravá! 
 
(-) Záporná ionizace - hloubkové vyživení pleti 
Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno 
vyschnutí na povrchu. Absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky!  
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DBEJTE ZVÝŠENOU POZORNOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktivaci funkce galvanického proudu 

(ionizace) je nezbytné, aby byl ukazováček a 

palec v kontaktu s bočními vodícími pásky. 

V opačném případě funkce nebude fungovat!  
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METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ČELO: pohybujte se směrem od středu  
čela ke kraji, pokryjte postupně celou plochu 

NOS: pohybujte se směrem od čela kolem 

nosu k tváři, od shora dolů 

TVÁŘ: pohybujte se po tváři ve směru  
zdola nahoru 

BRADA: pohybujte se od špičky brady po 

konturách obličeje, směrem zdola nahoru 

T zóna: pohybujte se od čela ke špičce nosu  
a tváři, pohyb v obou směrech 

Krk: pohybujte se od brady směrem k uchu a 

poté dolů ke krku nahoru 
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 Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR

 

NABÍJENÍ BATERIE

Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. 
 
Postup nabíjení:  

1. Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení. 
2. Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku. 
3. Nabíjení může trvat až 2 hodiny

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní 
čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají 
ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost 
nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek 
nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete,
kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V
nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. 
 

LIKVIDACE POUŽIT
Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroj

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v 
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo 
od svého prodejce.  
 

CERTIFIKACE 
Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohláš
shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce.
 

DOVOZCE 
SANTADRIA s.r.o., Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  
Email: mh@santadria.cz Tel: 737

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.
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NABÍJENÍ BATERIE 

sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Stav nabíjení signalizuje indikátor 

Pro nabíjení používejte napájecí kabel, který je součástí balení.  
Druhý konec připojte do USB portu počítače nebo notebooku.  

2 hodiny v závislosti na kondici baterie.  

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní 
čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají 
ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost 
nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek 
nebo suchá utěrka. Než přístroj znovu použijete, nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, 
kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V
nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch. 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroj

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo 

Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohláš
shodě a veškerá dokumentace je k dispozici u dovozce. 

, Mojmírovo nám. 75/2 Brno, 612 00 
IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454 

 
případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:  

Tel: 737 196 160 
 
 
 
 

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.

Návod k obsluze 

Stav nabíjení signalizuje indikátor (6). 

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl aplikátor očištěn. Nepoužívejte žádné agresivní 
čisticí prostředky. Doporučujeme použít speciální desinfekční spreje, které se běžně používají např. 
ve zdravotnictví nebo kosmetických salónech pro očištění nástrojů. Postačí i klasický čistý líh. Vlhkost 
nesmí NIKDY proniknout přímo dovnitř přístroje. Na čištění je ideální vatový kosmetický tampónek 

nesmí na aplikátoru zůstat žádné zbytky gelu, 
kosmetického krému či séra. Výrazně by došlo ke zkrácení životnosti aplikátoru. V žádném případě 
nepoužívejte při údržbě aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její povrch.  

ÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité 
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. 

určená sběrná místa. 
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete 
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 

napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 

Evropské unii. Chcete-li tento výrobek 
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo 

Výrobek je schválen k použití v zemích Evropské unie a je opatřen značkou CE. Prohlášení o 

případě jakýchkoliv dotazů týkající se produktu, neváhejte se na nás obrátit:   

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny. 



 Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR

 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Níže podepsaný, reprezentující firmu

Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454

tímto prohlašuje z pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Smart
uvedený na trh pod modelovým označením: 

spadající do skupiny produktů obchodní značky 

je ve shodě

 
 
Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
     
 
Místo vydání: Brno  
Dne: 9.6.2020  
 

Produkt je zároveň v souladu z
jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické 
látky.  
 
Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených
k obsluze, který je součástí balení. 

Dle EMC směrnice 2014/30/EU

Dle registračního čísla certifikátu: 

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax BR-1480 PEEL&LIFT SMART 
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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Níže podepsaný, reprezentující firmu 

SANTADRIA s.r.o. 
Mojmírovo nám. 75/2, Brno 612 00, IČ: 29195454 

 
pozice dovozce do zemí EU, že níže uvedený výrobek s obchodním názvem

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Smart
uvedený na trh pod modelovým označením: BR-1480 

EAN: 8594166116900 
spadající do skupiny produktů obchodní značky BeautyRelax

 
je ve shodě s následujícími evropskými normami: 

 

 
 
 
 
 
 

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE. 

                                                                                                                     …………………………………………
          Martin Hrbek, jednatel

souladu z RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály 
jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické 

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených
obsluze, který je součástí balení.  

Dle EMC směrnice 2014/30/EU 
 

EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 

 
Dle registračního čísla certifikátu: A1903174-C02-R01

Návod k obsluze 

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

obchodním názvem 

Ultrazvuková špachtle BeautyRelax Peel&lift Smart 

tyRelax 

Na základě splnění těchto směrnic byl produkt označen značkou CE.  

………………………………………… 
Martin Hrbek, jednatel 

RoHS směrnicí číslo 2002/95/EC(RoHS). Veškeré materiály 
jsou zdravotně nezávadné. Neobsahují žádné těžké kovy, např. kadmium a další toxické 

Pro bezpečné používání je nezbytné striktně postupovat dle pokynů uvedených v návodu 

R01 


