
Ultrazvukový vodní 
peeling účinně 
odstraňuje kožní maz, 
staré buňky a hloubkově 
čistí zanesené póry. 
Frekvence 28–30 kHz 
zaručuje maximální 
čisticí účinek 
a zároveň i šetrnost 
vůči pokožce.



Čisticí
rituál

Výsledek: čistá pleť zbavená starých buněk 
a nečistot, připravená absorbovat účinné 

látky Vaší oblíbené kosmetiky.

Potřebujete: klidné místo se zrcadlem, 
odlíčenou pleť, rituální Peeler Reclar, 5 minut času.

Postup: Zapněte funkci Peeling a přejíždějte 
peelerem od spánků spodem k nosu a vrchem do
 středu čela, dále od úst k uším a od špičky nosu

 směrem vzhůru. Obličej průběžně navlhčujte
 např. mokrým tamponkem.

Čisticí rituál doporučujeme 1–2x týdně 
podle typu pleti.



Léčivý 
rituál

Výsledek: zahojená a zklidněná pleť, odstranění 
jizviček a skvrn, jako bonus zefektivnění účinků 
kosmetiky.

Potřebujete: svůj oblíbený krém, sérum či masku, 
rituální Peeler Reclar, pár minut času.

Postup: Na pleť naneste oblíbený pleťový krém, masku 
či sérum a zapněte funkci G-Blue. Peeler otočte přední 
stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje 
do stran. Dotýkejte se při tom postranních lišt, 
aby svítilo léčivé modré světlo.

Léčivý rituál doporučujeme provádět pravidelně, 
stačí jen pár minut denně.



Modré světlo léčí akné
a sterilizuje tkáň, aby 

nedocházelo k dalšímu 
zánětu. Zároveň pomáhá 

hojit rány a drobné 
jizvičky. Galvanizace 

zvyšuje účinek 
pečující kosmetiky 
a pomáhá udržovat 
pružnost pokožky. 



Omlazující 
rituál

Výsledek: vyhlazená a rozzářená pleť, stažené póry, 
aktivace tvorby kolagenu.

Potřebujete: svůj oblíbený krém, sérum či masku, 
rituální Peeler Reclar, pár minut času.

Postup: Naneste oblíbený pleťový krém, masku či 
sérum a zapněte funkci G-Red. Peeler otočte přední 
stranou k sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje 
do stran. Během terapie držte peeler po stranách, 
aby svítilo omlazující červené světlo. 

Omlazující rituál doporučujeme provádět pravidelně, 
stačí jen pár minut denně.



Červené světlo aktivuje 
kolagen, redukuje vrásky 

a pigmentové skvrny, 
stahuje póry. Galvanizace 

zvyšuje účinek pečující 
kosmetiky a pomáhá 

udržovat pružnost 
pokožky.
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FUNKCE PEELING

Ultrazvukové 
čištění pleti

Krok 1: Odličte si a omyjte pleť. Ta by měla zůstat 
během peelingu mírně vlhká, proto doporučujeme 
připravit si např.  vatový tamponek namočený ve vodě, 
kterým můžete pleť pravidelně navlhčovat. 

Krok 2: Přístroj zapněte dlouhým stisknutím 
tlačítka. Pro aktivaci funkce Peeling stiskněte 
1x krátce tlačítko do polohy, kdy se rozsvítí 
kontrolka požadované funkce. Pokud máte přístroj 
v pohotovostním režimu, stačí 1x krátce stisknout.

Krok 3: Peeler nechte otočený zadní stranou 
k sobě, čepel lehce přiložte na navlhčenou pokožku. 
Přejíždějte peelerem od spánků spodem k nosu 
a vrchem do středu čela, dále od uší k ústům 
a od špičky nosu směrem vzhůru. Obličej 
průběžně navlhčujte.

Peeling může pleť vysušit, proto doporučujeme 
po čištění nanést Vaši oblíbenou hydratační kosmetiku.

Lze provádět 1–2x týdně podle typu pleti. Délka čištění pleti je nastavena 
na max. 5 minut, poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme 
nepřekračovat tuto dobu při jednom použití.

Peeling



FUNKCE G-BLUE

Galvanizace s terapií 
modrým světlem

Krok 1: Na vyčištěnou pleť aplikujte svoji 
oblíbenou pečující kosmetiku (krém, masku 
či sérum). Pleť musí být vybraným přípravkem 
dostatečně navlhčená.

Krok 2: Přístroj zapněte dlouhým stisknutím 
tlačítka. Pro aktivaci funkce G-Blue stiskněte 
2x po sobě krátce tlačítko do polohy, kdy 
se rozsvítí kontrolka požadované funkce. 
Pokud máte přístroj v pohotovostním 
režimu, stačí 2x krátce stisknout.

Krok 3: Peeler otočte přední stranou 
k sobě a přejíždějte hlavicí od středu 
obličeje do stran. Během terapie držte 
peeler po stranách, aby svítilo omlazující 
modré světlo. 

Lze používat denně. Délka jedné terapie je nastavena na max. 5 minut, 
poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme nepřekračovat tuto dobu.

G-Blue



FUNKCE G-RED

Galvanizace s terapií
červeným světlem
Lze používat denně. Délka jedné terapie je nastavena na max. 5 minut, 
poté se funkce automaticky vypne. Doporučujeme nepřekračovat tuto dobu.

Krok 1: Na vyčištěnou pleť aplikujte svoji 
oblíbenou pečující kosmetiku (krém, masku 
či sérum). Pleť musí být vybraným přípravkem 
dostatečně navlhčená. 

Krok 2: Přístroj zapněte dlouhým stisknutím 
tlačítka. Pro aktivaci funkce G-Red stiskněte 
3x po sobě krátce tlačítko do polohy, kdy 
se rozsvítí kontrolka požadované funkce. 
Pokud máte přístroj v pohotovostním 
režimu, stačí 3x krátce stisknout.

Krok 3: Peeler otočte přední stranou k 
sobě a přejíždějte hlavicí od středu obličeje 
do stran. Během terapie držte peeler 
po stranách, aby svítilo omlazující 
červené světlo. 

G-Red



Časté dotazy

Mohu používat peeler ve sprše?
Výrobek není voděodolný. Při namočení 
může dojít k jeho poškození.

Jak čistit čepel?
Čištění čepele doporučujeme provádět 
pomocí Reclar hadříku či jemného 
bavlněného materiálu.

Čím dezinfikovat?
Pro dezinfekci použijte 
čistič na bázi alkoholu.

Je v pořádku, když se čepel hýbe?
Čepel má potřebnou vůli, aby mohl peeler
správně fungovat při vibracích, proto za 
ni netahejte silou, pouze ji jemně otřete.

Kam dát peeler po použití?
Peeler skladujte na suchém místě.
Nedoporučujeme nechávat ho 
v koupelně nebo jiné vlhké místnosti.

Mohu používat peeler v těhotenství?
Funkci Peeling ano. Používání funkcí 
G-Blue a G-Red se během těhotenství 
nedoporučuje.

Je světlo škodlivé pro oči?
Během používání funkcí G-Blue a G-Red
postupujte podle návodu, abyste zabránili
přímému svícení LED světlem do očí.

Co dělat, když nesvítí světla?
Aby se uzavřel galvanizační okruh
a rozsvítilo se terapeutické světlo, 
je během používání G-Blue a G-Red 
nutné držet postranní elektrody 
(metalické lišty).

Mohu použít peeler na druhé osobě?
Pokud aplikujete funkce G-Blue a G-Red na
druhé osobě, je potřeba uzavřít galvanický
okruh dotekem této osoby. U funkce Peeling 
to není nutné.



Časté dotazy

Je nutné používat speciální 
kosmetiku?
Peeler Reclar lze použít 
s jakoukoliv pečující kosmetikou.

Mohu jednotlivé funkce
používat neomezeně?
Nepřekračujte doporučenou dobu
používání pro jednotlivé funkce. 

Jak nabíjet peeler?
Použijte přiložený kabel s jakýmkoliv 
USB zdrojem. Nabíjecí kabel vsuňte jemně. 
Přístroj doporučujeme vždy zcela nabít.

Jak poznám, že je peeler vybitý?
Při slabé baterii se LED ukazatel 
5x rozsvítí a přístroj se vypne.

Kdy je přístroj plně nabitý?
Nabíjení je indikováno červeným 
světlem. Poplném nabití se rozsvítí 
modrá kontrolka.

Mohu používat peeler během nabíjení?
Během nabíjení není přístroj funkční.

Přístroj se nenabíjí, co s tím?
Pokud se přístroj nenabíjí, nesnažte se silou
tlačit nabíjecí kabel do přístroje. Může se
jednat o poškození kabelu. V tomto případě
použijte jiný kompatibilní nabíjecí kabel.

reclar.com/instructions



Rychlý start

1) Přístroj plně nabijte pomocí   
přiloženého kabelu.
Nevyvíjejte nadměrnou sílu při zasouvání  
kabelu do přístroje. Nabíjení indikuje   
červené světlo. Plné nabití signalizuje modré 
světlo.

2) Sundejte krytku čepele.

3) Zapněte přístroj dlouhým 
stisknutím ovládacího tlačítka. 

4) Zvolte požadovanou funkci: 
  Peeling –stiskněte 1x 
  krátce ovládací tlačítko

  G-Blue – stiskněte 2x 
  krátce ovládací tlačítako

  G-Red – stiskněte 3x 
  krátce ovládací tlačítko

Pozn.: Pro aktivaci světelné terapie 
je nutné se během aplikace dotýkat 
elektrod – postranních metalických lišt. 

Pokud aplikujete G-Blue nebo G-Red 
na druhé osobě, je nutné navíc uzavřít 
okruh dotekem této osoby. 

5) Přístroj vypněte dlouhým 
stisknutím ovládacího tlačítka.
Po každém použití jemně očištěte čepel 
pomocí bavlněného hadříku, případně 
dezinfikujte. 



Za každou krásou 
se skrývá rituál.

Děkujeme Vám za důvěru v rituální peeler Reclar. 
Nyní je krása ve vašich rukou.


