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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.  
 

ÚČEL POUŽITÍ 
Galvanická žehlička BeautyRelax Vibraskin Premium je moderní kosmetický přístroj, který kombinuje 
aktuálně nejpoužívanější technologie ošetření pleti. Napůl galvanická žehlička a napůl silikonový 
kartáček. Určeno pro hloubkové čištění pleti a zapracování kosmetických přípravků pomocí 
galvanického proudu. Vaši pleť budou hýčkat Galvanický proud, vibrace, červené a modré fotonové 
světlo. Luxusní hodnotné provedení. Stylové bezdrátové nabíjení přes kontaktní podložku. 
 
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 poté konzultujte se svým praktickým lékařem.  

• Pokud přístroj upadl na zem, poškodil se a nepracuje správně, nikdy ho 
neuvádějte do provozu.  

• 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. 
• Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě kontaktujte prodejce.  
• Jakmile dokončíte nabíjení přístroje, vytáhněte napájecí kabel z přístroje.   
• Distributor neručí za škody, které způsobilo nesprávné používání. 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 
• Galvanická žehlička BeautyRelax BR-2040 VIBRASKIN PREMIUM  

• Panel pro bezdrátové nabíjení.  

• Nabíjecí USB kabel.  

• Návod k obsluze. 
 

KONTRAINDIKACE 
Přístroj nesmí v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů: 
 

• Epilepsie, virové onemocnění 

• Při stavu vysokých horeček 

• Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze 

• Kovové implantáty v těle 

• Osoby užívající léky proti srážlivosti krve 

• Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po 
předchozí konzultaci s lékařem 

 

SPECIFIKACE 
• Galvanický proud pro zapracování kosmetických krémů a sér 

• Využití obou stran aplikační hlavice se specifickými účinky 

• Kartáčková strana pro hloubkové čištění kožních pórů 

• Skvělé pro zaměření na T-zónu obličeje 

• Redukuje mastnotu pleti 

• Odumřelá kožní rezidua jsou s vysokou účinností odstraněna 

• Pleť je hladká a svěží 

• Ideální použití při sprchování nebo koupeli 

• Určeno pro rutinní každodenní péči  
 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
• Frekvence oscilací: až 8000 kmitů za minutu 

• Materiál: zdravotně nezávadný silikon 

• Aplikační hlavice: nerez ocel 

• Vodotěsný ochranný standard: IPX7 

• Napájení: nabíjecí Li-ion baterie 300mAh 

• Nabíjení: kontaktně přes nabíjecí podložku (USB kabel součástí balení) 

• Hmotnost: 99g 

• Rozměry: 6,3x11x2,7cm  
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GALVANICKÝ PROUD 
Galvanický proud penetruje výživové látky z kosmetických sér hluboko do pokožky. Je zabráněno 
vyschnutí na povrchu. Záporně nabitá aplikační kovová hlavice představuje při ošetření pleti 
absolutní turboefekt pro vaše kosmetické přípravky! 
 

VIBRACE 
Správná funkce lymfatického systému platí nejen pro tělesné končetiny, ale také pro náš obličej. 
Pokud máme lymfu a krevní oběh v pořádku, odvod nečistot z krve probíhá násobně lepším 
způsobem. Zlepšení krevního oběhu = stimulace lymfatického systému = lepší odvod nečistot a 
škodlivin z těla = krásná a zdravá pleť. Jednoduchá rovnice, která platí nejen pro obličej, ale pro celé 
naše tělo. Jemná vibrační masáž patří z technologického hlediska mezi nejjednodušší, ale zároveň 
velmi účinnou techniku ošetření pleti. Vysokofrekvenční vibrace v kombinaci se silikonovým 
kartáčkem přispívají k vysoce intenzivnímu hloubkovému čistění pleti.  
 

ČERVENÉ SVĚTLO 
• Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu 

• Příznivý vliv na elastická vlákna 

• Zvýšení účinnosti vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků 

• Zlepšení cirkulace krve v podkožní tkáni 

• Brání v tvorbě pigmentu 
 

MODRÉ SVĚTLO 
• Aktivuje porphyriny 

• Chemická reakce, která ničí škodlivé bakterie 

• Antibakteriální a protizánětlivý účinek 

• Prevence proti tvorbě akné 

• Bezpečné a efektivní ošetření 
 

FIALOVÉ SVĚTLO 
• Podporuje absorbování kosmetických přípravků 

• přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu 

• zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti 
 



 Galvanická žehlička BeautyRelax BR-2040 VIBRASKIN PREMIUM    Návod k obsluze 

 

7 

 

POPIS PŘÍSTROJE 
 
 
 
 
 

4 

5 

1. Kartáček s jemnými štětinkami 

2. Kontaktní plocha pro nabíjení 

3. Tlačítko (-) 

4. Tlačítko (+) 

5. Tlačítko ON/OFF 

1 

2 

3 
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POPIS PŘÍSTROJE 

1 

2 

3 

1. Kartáček s většími štětinkami 

2. Fotonové LED světlo 

3. Kovová aplikační hlavice 
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OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE  
1. Přístroj zapněte dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF. Přístroj aktivuje PROGRAM 1. 

Pracují následující technologie: vibrace (nízká rychlost), modré světlo a galvanický proud.  

2. Krátkým stiskem tlačítka (+) aktivujete PROGRAM 2.  

Pracují následující technologie: vibrace (střední rychlost), fialové světlo a galvanický proud. 

3. Krátkým stiskem tlačítka (+) aktivujete PROGRAM 3:  

Pracují následující technologie: vibrace (vysoká rychlost), červené světlo a galvanický proud. 

4. Pomocí krátkého stisku tlačítek (+) a (-) si můžete vzájemně měnit jednotlivé programy 

PROGRAM 1 - PROGRAM 2 - PROGRAM 3. 

5. Stiskem tlačítka ON/OFF (v délce 2 sekund) aktivujete PROGRAM 4.  

Pracuje následující technologie: modré světlo.  

6. Krátkým stiskem tlačítka (+) aktivujete PROGRAM 5.  

Pracují následující technologie: fialové světlo.  

7. Krátkým stiskem tlačítka (+) aktivujete PROGRAM 6.  

Pracují následující technologie: červené světlo.  

8. Stiskem tlačítka ON/OFF (v délce 2 sekund) se znovu vrátíte k PROGRAMU 1.  

9. Přístroj můžete kdykoliv vypnout dlouhým stiskem (v délce 3 sekund) tlačítka ON/OFF. 

10. Přístrojem se pohybujte po pleti dle pasáže v tomto návodu:  

METODA OŠETŘENÍ OBLIČEJE A KRKU. 

11. V případě potřeby nabíjejte baterii dle pasáže v tomto návodu:  

NABÍJENÍ BATERIE. 
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POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 
1. Optimální délka ošetření pleti by se měla pohybovat v rozsahu od 10 do 15 minut. Přístroj 

můžete používat každý den.   

2. Jednotlivé programy můžete vzájemně kombinovat. Během jednoho ošetření pleti nemusíte 

použít všechny programy.  

3. Doporučené použití je pleť nejprve hloubkově vyčistit pomocí silikonového kartáčku. Pleť 

osušit, nanést vyživující krém nebo sérum a pomocí kovového aplikátoru zapracovat. Poté 

nechte přípravek přirozeně vstřebat do pleti. 

4. V průběhu čištění pleti se nebojte na pleť přitlačit. Kartáček ze silikonu vaši pleť žádným 

způsobem neporaní.   

5. Pro čištění pleti používejte obě strany silikonového kartáčku. Nejprve můžete začít stranou 

s většími štětinkami a pokračovat se stranou s jemnými štětinkami. Při čištění pleti je ideální 

použít jakýkoliv typ tekutého mýdla nebo kosmetického přípravku pro čištění pleti. Nečistoty 

z pleti se na tekutinu nebo roztok lépe navážou.  

6. Přístroj je vodotěsný. Jeho použití je ideální například při sprchování. Tepla voda otevře kožní 

póry. Čistění pleti je v kombinaci s vysokofrekvenčními vibracemi a silikonovým kartáčkem 

optimální kombinace.  

7. Používejte přístroj každý den jako rutinní péči o pleť. Kombinujte s jakýmikoliv kosmetickými 

přípravky, které běžně používáte. Pouze pravidelným používáním je možné dosáhnout 

viditelné zlepšení stavu vaší pleti.  

8. Při zapracování kosmetického přípravku doporučujeme použít takový program, aby zahrnoval 

funkci galvanického proudu a vibrace. Tato kombinace napomůže lépe zapracovat výživové 

látky z kosmetických přípravků hlouběji do pokožky.  

9. Působení záporně nabité kovové aplikační hlavice vše pokožka pocitovými vjemy nerozpozná. 

Lidská pokožka není pro vnímání záporné ionizace dostatečně citlivá. V kombinaci s vibracemi 

můžete na pleti cítit mechanické pulzování povrchu přístroje. Při používání přístroje se snažte, 

aby byl kovový aplikátor co nejvíce v kontaktu s pletí. Pro zapracování kosmetického přípravku 

využijte především části s vlnkovitými záhyby na povrchu aplikátoru.  
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10. Výkon fotonového LED světla je speciálně upraven tak, aby nepoškodil během používání váš 

zrak. Během používání přístroje můžete mít otevřené oči. Přesto bychom doporučovali 

vyhnout se dlouhému přímému pohledu do zdroje světla. Zbytečně tím oči zatížíte a unavíte.  

11. Přístroj je vhodný pro všechny typy pleti. Pro jeho používání nejsou téměř žádná omezení. 

Zvýšenou pozornost věnujte pouze v případě, pokud se na povrchu vaší pleti nachází případné 

kožní útvary, které by mohly být v průběhu používání přístroje mechanicky poraněny (kožní 

výrůstky, bradavice, velká mateřská znamínka apod.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Použití přístroje je vhodné pro všechny typy pleti 

normální suchá smíšená 

mastná citlivá aknózní 
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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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NABÍJENÍ BATERIE 
Přístroj má v sobě zabudovanou nabíjecí baterii. Jakmile přístroj přestane pracovat, baterii nabijte.   
 

Postup nabíjení:  
1. Pro nabíjení používejte výhradně panel pro bezdrátové nabíjení a USB kabel, který je součástí 

balení.  
2. Kabel připojte k panelu pro bezdrátové nabíjení. Druhý konec kabelu připojte do USB portu 

počítače nebo notebooku.  
3. Přístroj položte na nabíjecí panel. Na boční straně přístroje se nachází symbol nabíjení. Tento 

symbol musí být umístěn v kruhu nabíjecího panelu.  
4. Průběh nabíjení signalizuje pulzující světelná signalizace.  
5. Jakmile je baterie plně nabita, světelná pulzní signalizace ustane.  
6. Proces nabíjení baterie může trvat v rozsahu 1 až 3 hodiny v závislosti na kondici baterie.   
7. V průběhu nabíjení se přístroj a nabíjecí podložka mírně zahřejí. Jedná se o běžný průvodní 

jev bezdrátového nabíjení.  
 

Upozornění: Nabíjecí kabel nepřipojujte k síťovému adaptéru 220V. Došlo by k trvalému poškození 

přístroje a ztrátě záruky. Jako zdroj energie využijte pouze USB port počítače nebo notebooku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umístění přístroje na nabíjecí panel. Na boční straně přístroje se nachází symbol nabíjení.  
Tento symbol musí být umístěn v kruhu nabíjecího panelu. 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Vždy dbejte na to, aby po dokončení ošetření byl kovový 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. V žádném případě 
nepoužívejte při údržbě kovového aplikátoru žádné ostré předměty, které by mohly poškodit její 
povrch.  
 

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH  
A 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 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 
nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek 
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. Prohlášení o 
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: 737196160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiskové chyby, vlastnosti a změny technických parametrů vyhrazeny.  


