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Pierwsze kroki

Jak należy ładować urządzenie do oczyszczania skóry
ZEITGARD?
Połącz kabel USB z ładowarką i podłącz do odpowiedniego gniazdka. Ewentualnie
można podłączyć kabel USB do komputera, aby naładować akumulator. Ustaw
urządzenie na stacji ładującej. Słychać sygnał, zapala się dioda/y LED. Przy
całkowicie rozładowanej baterii, pełen cykl ładowania trwa około 18 godzin. Diody
LED informują o poziomie naładowania baterii.

Po czym można poznać, że urządzenie ZEITGARD jest
naładowane do pełna?
Wszystkie diody LED, a także przycisk startu, są zapalone. Jeśli jedna dioda nadal
miga, to znaczy, że urządzenie jeszcze się ładuje.

Nie można załączyć urządzenia - co robić?
Najpierw należy sprawdzić, czy urządzenie jest naładowane. Postaw je
na podłączonej stacji ładującej.
1. J eśli diody LED się zapalą, to akumulator naładował się wystarczająco.
Przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez około 3 sekundy. Jeśli urządzenie nadal
się nie załącza, prosimy skontaktować się z działem obsługi LR lub ze swoim
Partnerem LR.
2. W przypadku jeśli diody LED się nie zapalają, należy upewnić się, czy gniazdko
jest aktywne i jest prąd. Proszę sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu
zgadza się z lokalnym napięciem. Należy także skontrolować, czy urządzenie
jest prawidłowo ustawione na ładowarce. W przypadku podłączenia urządzenia
do gniazdka w szafce łazienkowej może być konieczne włączenie światła
w łazience w celu sprawdzenia, czy gniazdko jest aktywne. Jeśli wskaźnik
na urządzeniu nadal nie zapala się lub jeśli urządzenie w dalszym ciągu się nie
ładuje, proszę skontaktować się z działem obsługi lub ze swoim Partnerem LR.

Czy urządzenie musi zawsze znajdować się na stacji
ładującej?
Urządzenie może bez problemów stać na stacji ładującej. W normalnych warunkach
nie dochodzi do przepięcia ani spadku wydajności akumulatora. Zaletą korzystania
ze stacji ładującej jest nie tylko ciągłe działanie, lecz również uporządkowany wygląd
półki w łazience. Czas działania urządzenia na poziomie 1 wynosi około 60 minut,
a na poziomie 3 około 40 minut.
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Pierwsze kroki

Co oznaczają trzy światełka / poziomy mocy?
Oznaczają one poziomy mocy/prędkości urządzenia. Najniższe światełko
to pierwszy, lekki poziom. Poziomy wzrastają do góry, a każdy ma inną częstotliwość
i intensywność oczyszczania. Zaleca się rozpocząć oczyszczanie twarzy od poziomu
1 i powoli przyzwyczajać skórę do nowego rytuału oczyszczania. W zależności
od potrzeb i odczucia można zwiększyć prędkość po około 14 dniach. Na szyi
i dekolcie, a także na ramionach i łokciach można od razu rozpocząć od poziomu 3.

Co oznaczają sygnały akustyczne podczas używania?
Co 20 sekund urządzenie na krótki czas przerywa pracę i sygnalizuje tym samym
koniec oczyszczania danej partii skóry.
Po upływie 1 minuty pracy urządzenie przełącza się do trybu uśpienia (stand-by).
Wskaźniki LED w dalszym ciągu świecą się. Oczyszczanie można kontynuować po
krótkim wciśnięciu przycisku włącz/wyłącz. Urządzenie pracuje przez kolejną minutę
w ustawionej poprzednio prędkości.

Dlaczego w urządzeniu oczyszczającym ZEITGARD są
do wyboru różne prędkości?
Poziomy prędkości służą regulacji intensywności oczyszczania. Na początku zaleca
się rozpoczęcie od pierwszego, najlżejszego stopnia. Po fazie przyzwyczajenia
się można zwiększyć prędkość. Dzięki różnym poziomom można dostosować
intensywność oczyszczania do potrzeb skóry. Poziom 1 to wyjątkowo łagodne
oczyszczanie, przeznaczone także dla pierwszych zastosowań w celu
przyzwyczajenia się. Poziom 2 zapewnia bardziej intensywne oczyszczanie. Poziom
3 daje największe efekty i jest idealny dla mniej wrażliwych partii skóry oraz dla
bardzo intensywnego oczyszczania.
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Prawidłowy sposób
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Czy urządzenie oczyszczające ZEITGARD jest odpowiednie
dla osób w każdym wieku?
Urządzenie oczyszczające ZEITGARD jest odpowiednie dla osób w różnym wieku,
zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Może go używać niemal każdy, aby
zoptymalizować swoją pielęgnację.
Urządzenie nie jest zalecane dla dzieci i osób z wyraźnymi problemami
dermatologicznymi. W razie wątpliwości przed zastosowaniem prosimy skonsultować
się z dermatologiem.

Która szczoteczka i który produkt oczyszczający są dla mnie
odpowiednie?
Zasadniczo urządzenie oczyszczające ZEITGARD jest odpowiednie dla każdego typu
skóry (skóra normalna, sucha, tłusta, mieszana).
Również w przypadku wrażliwej skóry z reguły nie dochodzi do podrażnienia.
Osobom o wrażliwej skórze rekomendujemy delikatną szczoteczkę ZEITGARD typu
„soft” z różowymi włóknami, które są opracowane specjalnie z myślą o tym rodzaju
skóry. Do tego polecamy również łagodny krem oczyszczający.
Osobom, które nie mają problemu z nadwrażliwością, polecamy szczoteczkę typu
„classic” z niebieskimi włóknami, a do tego żel oczyszczający, który dodatkowo
odświeża skórę.

Czy można stosować urządzenie codziennie?
Urządzenie kosmetyczne ZEITGARD oraz produkty oczyszczające z tej serii zostały
tak dopasowane, aby można było korzystać z nich codziennie. Jednak zalecamy
obserwować skórę zarówno podczas stosowania, jak i po każdym zabiegu
oczyszczania. Na początku mogą wystąpić pojedyncze, lekkie reakcje skórne, które
szybko ustępują. Ewentualne, początkowe reakcje, świadczą o skuteczności tego
urządzenia.
Oczyszczanie powinno być nie tylko korzystne dla skóry, lecz również przyjemne
dla użytkownika. Nawet w przypadku bardzo wrażliwej skóry, oczyszczanie
3 x w tygodniu wystarcza, aby poczuć różnicę i osiągnąć pożądane efekty. W razie
wątpliwości lub silnych objawów, przed zastosowaniem urządzenia ZEITGARD należy
skontaktować się z dermatologiem.
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Czy można stosować urządzenie oczyszczające ZEITGARD
więcej niż raz dziennie?
Zaleca się używanie urządzenia ZEITGARD z reguły raz dziennie. Jednak jeśli
Twoja skóra to toleruje, można oczyszczać ją rano i wieczorem. Dzięki temu będzie
optymalnie oczyszczona i może bez przeszkód przyswajać zastosowane później
produkty pielęgnacyjne.
Rano: odświeżający program oczyszczający.
Wieczorem: usunięcie zanieczyszczeń oraz makijażu.

Jak mocno należy przykładać do skóry urządzenie
oczyszczające ZEITGARD?
Nie trzeba go mocno przykładać do skóry. Ważne jest, aby główka szczoteczki
znajdowała się bezpośrednio na powierzchni skóry. Przesuwaj urządzenie
spokojnymi, kolistymi ruchami po poszczególnych partiach skóry. Szczoteczka jest
wtedy przez cały czas w ruchu.

Czy trzeba omijać usta podczas oczyszczania skóry?
Nie, można ostrożnie przejechać szczoteczką ZEITGARD po ustach. W ten sposób
szybciej pozbędziemy się np. śladów mocnej szminki. Przejedź po ustach tylko przez
kilka sekund. Jednak nie chodzi tutaj o głębokie oczyszczanie. Bardziej przykładaj
wagę do tego, żeby redukować pierwsze drobne linie nad ustami i skoncentruj się
na bruzdach nosowo-wargowych. Efekt „treningu” wkrótce da o sobie znać.

Czy można usuwać makijaż za pomocą urządzenia
ZEITGARD?
Oczywiście. Dzięki temu skóra jest głęboko oczyszczona, a zalegające na niej
cząsteczki są w łagodny sposób usuwane. W przypadku bardzo silnego makijażu
możesz wstępnie oczyścić twarz chusteczką kosmetyczną, aby uniknąć silnego
przebarwienia szczoteczki. Skóra odzyskuje świeży, różowy koloryt. Może się
zdarzyć, że trzeba będzie wydłużyć czas stosowania, ponieważ zaprogramowany
czas 60 sekund okaże się zbyt krótki.
Uwaga: zawsze omijaj okolice oczu. Skórę wokół oczu należy tak jak dotychczas
oczyszczać przeznaczonymi do tego celu produktami.
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Czy urządzenie kosmetyczne ZEITGARD może służyć
do oczyszczania innych partii skóry niż twarz?
Tak, oczywiście. Możesz używać urządzenia ZEITGARD również do oczyszczania
skóry dekoltu, szyi, ramion itp. W zależności od typu i stopnia wrażliwości skóry
wybierz odpowiedni rodzaj szczoteczki.

Czy urządzenie ZEITGARD może służyć do demakijażu oczu?
Nie! Makijaż oczu należy usuwać tak jak dotychczas płynem bądź mleczkiem
do demakijażu oczu. Okolice oczu są bardzo wrażliwe i mogą być oczyszczane tylko
dłonią.
Wskazówka: możesz przez kilka sekund przytrzymać szczoteczkę po obu stronach
twarzy, przy tzw. kurzych łapkach. Efektem takiego «treningu» będzie redukcja
drobnych linii.

Czy urządzenie kosmetyczne ZEITGARD jest przeznaczone
także dla mężczyzn?
Oczywiście! Męska skóra ze względu na swoją specyfikę (większe pory, zwiększona
produkcja sebum) wymaga bardziej intensywnego oczyszczania. Urządzenie
ZEITGARD to właściwe rozwiązanie. Wygląd i forma urządzenia pasuje zarówno dla
Pań, jak i dla Panów.

Czy można używać urządzenia ZEITGARD po wykonaniu
zastrzyku?

Niezależnie od rodzaju zastrzyku i wstrzykiwanej substancji, po zastrzyku należy
przez co najmniej 14 dni zrezygnować z ze stosowania urządzenia ZEITGARD.
Należy odczekać przez ten czas, aby zastrzyk mógł zadziałać i ustabilizować swoje
działanie.
Byłoby pozytywnym efektem, gdyby przy regularnym stosowaniu ZEITGARD odstępy
między zastrzykami były coraz większe, ponieważ skóra dzięki oscylacji ujędrnia
się oraz stymulowany jest kolagen. W razie wątpliwości należy skonsultować się
z dermatologiem.
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Czy stosowanie tego urządzenia powoduje wysuszenie skóry?
Z reguły nie mamy do czynienia z wysuszeniem skóry, ponieważ dzięki
mechanicznemu oczyszczaniu i stymulacji skóry, usuwany jest nadmiar wysuszonego
sebum (łoju skórnego), a skóra wytwarza nowe, świeże sebum i jest nawilżona.
Reguluje się poziom natłuszczenia skóry.

Czy z urządzenia może korzystać więcej niż jedna osoba?
Zdecydowanie radzimy, aby każda osoba korzystała z własnej szczoteczki.
Oczyszczanie twarzy jest czymś osobistym, podobnie jak szczotkowanie zębów.
Tutaj również każdy używa swojej szczoteczki. Pomimo antybakteryjnego działania
MICROSILVER, używanie tej samej szczoteczki przez więcej niż jedną osobę
zmniejszyłoby nie tylko Twój komfort i higienę, lecz również trwałość szczoteczki.

Czy można stosować urządzenie ZEITGARD w wannie lub
kabinie prysznicowej?
Urządzenie ZEITGARD do oczyszczania skóry jest odporne na zachlapania.
Podstawę stanowi klasyfikacja IPX6 (DIN EN 605290). Dlatego nic nie stoi
na przeszkodzie, aby stosować je pod prysznicem. Jednak należy pamiętać,
że używanie pod wodą lub zanurzenie urządzenia w wodzie może prowadzić
do uszkodzenia.

Jak należy czyścić urządzenie ZEITGARD?
Przed czyszczeniem należy zdjąć urządzenie ze stacji ładującej. Przetrzyj je wilgotną
ściereczką. Stację ładującą należy czyścić w ten sam sposób. Uwaga: upewnij się
najpierw, że stacja nie jest podłączona do źródła prądu.
Szczoteczkę należy wypłukać w ciepłej wodzie po każdym użyciu. W razie większych
zabrudzeń, np. makijażu, można użyć mleczka oczyszczającego.
Aby osuszyć główkę szczoteczki po użyciu, można ją po prostu wytrzeć czystym
ręcznikiem. Radzimy, aby nie odkładać urządzenia z mokrą szczoteczką do szuflady
lub szafki. Szczoteczka powinna wyschnąć na powietrzu. Nie należy używać
agresywnych środków czyszczących ani chemikaliów. Nie wkładać do zmywarki.
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Czy można używać urządzenia ZEITGARD tylko z wodą, tzn.
bez dodatkowego produktu oczyszczającego?
Woda daje uczucie rześkości, ale nie ma wyraźnego działania oczyszczającego.
Skóra potrzebuje kosmetyku oczyszczającego, który umożliwia dokładne uwolnienie
jej od naturalnych oraz zewnętrznych zanieczyszczeń i makijażu.
Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, żeby oczyszczać twarz wyłącznie wodą, jest
to zasadniczo możliwe z urządzeniem ZEITGARD, jednak na dłuższą metę nie jest
to zalecane.

Czy mogę wraz z urządzeniem ZEITGARD używać innych
produktów oczyszczających niż te zalecane przez LR?
Nasze produkty oczyszczające ZEITGARD są dostosowane do szczoteczek
i razem wykazują wysoką kompatybilność. Ich konsystencja (stopień lepkości)
została tak opracowana, aby na każdym poziomie prędkości produkt nie spływał
ani nie rozpryskiwał się. Udowodniony efekt oczyszczania jest zapewniony tylko
w połączeniu z linią produktów oczyszczających ZEITGARD. Generalnie nic nie stoi
na przeszkodzie, jeśli ktoś chciałby używać innych produktów, jednak nie możemy
zapewnić tego samego efektu.

Jaką trwałość ma szczoteczka, jeśli jest używana codziennie?
Szczoteczkę ZEITGARD można porównać ze szczoteczką elektryczną do zębów.
W jamie ustnej znajduje się znacznie więcej bakterii niż na skórze. Szczoteczkę
do zębów wymienia się co miesiąc, maksymalnie co 2 miesiące. Dzięki unikalnej
warstwie MICROSILVER BGTM na włóknach szczoteczki ZEITGARD, główkę
szczoteczki wystarczy wymieniać co 3 miesiące (przy założeniu, że szczoteczka
jest używana raz dziennie). Aby zapewnić dobre efekty oczyszczania, zalecamy
przestrzegać tego maksymalnego czasu 3 miesięcy.
W przypadku jeśli używasz szczoteczki ZEITGARD częściej niż raz dziennie, należy
ją częściej wymieniać. Bardziej intensywne użytkowanie prowadzi do szybszego
zużycia i tym samym do wcześniejszego zmniejszenia efektów oczyszczania. Należy
wziąć to pod uwagę, aby osiągać jak najlepsze rezultaty z systemem oczyszczania
skóry ZEITGARD.
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Dlaczego warto mieć urządzenie ZEITGARD? Jaka jest różnica
w porównaniu ze zwykłym oczyszczaniem twarzy?
Manualne oczyszczanie skóry może nam pomóc usunąć jedynie większe
zanieczyszczenia. Większych cząsteczek i osadów, które gromadzą się w drobnych
zmarszczkach i porach, nie można dokładnie usunąć ręcznie. Urządzenie ZEITGARD
umożliwia dokładne oczyszczenie również tych obszarów skóry. Dzięki połączeniu
specjalnych włókien oraz produktów oczyszczających, które tworzą na skórze
strukturę przypominającą „siateczkę”, możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń nawet
z trudno dostępnych obszarów. W ten sposób skóra jest oczyszczona nawet
10 x dokładniej niż podczas tradycyjnego oczyszczania.
Skóra jest wyczuwalnie bardziej miękka, świeża, zadbana i optymalnie przygotowana
do kolejnych etapów pielęgnacji. Składniki pielęgnacyjne mogą bez przeszkód
przenikać w głąb skóry i rozwinąć swoje pełne działanie. Dodatkowo szczoteczka
delikatnie stymuluje skórę, dzięki czemu zachowuje ona elastyczność oraz młody
i jędrny wygląd.

Jakie są zalety w porównaniu z tradycyjnym oczyszczaniem?
Urządzenie oczyszczające ZEITGARD umożliwia nawet 10 x bardziej skuteczne
oczyszczanie skóry. Możliwe jest także lepsze usunięcie zanieczyszczeń w trudniej
dostępnych obszarach, takich jak drobne zmarszczki lub pory. Jednocześnie skóra
jest delikatnie masowana, co pobudza cyrkulację krwi. Skóra odzyskuje świeży
wygląd i zaróżowiony koloryt. Ponadto stymulacja tkanek ma również funkcję
ujędrniającą. Usunięcie nadmiaru sebum oraz obumarłego naskórka pozwala
uregulować aktywność skóry. W ten sposób można zmniejszyć, a nawet uniknąć
niedoskonałości. Na czystej skórze lepiej działają produkty pielęgnacyjne.

Jaka jest różnica w porównaniu z innymi urządzeniami?
Ogólnie można rozróżnić ruchy rotacyjne i oscylacyjne. Większość szczoteczek
wykonuje na skórze ruchy rotacyjne (obrotowe). Natomiast szczoteczki oscylacyjne
poruszają się z dużą prędkością (kilka tysięcy razy na minutę) raz w jedną,
raz w drugą stronę. To duża różnica dla naszej skóry, ponieważ ta częstotliwość
pozwala oczyścić skórę, nie wywołując podrażnień. Inne techniki, np. rotacja,
powodują obciążenie skóry w jednym kierunku. Ponadto unikalna technologia
MICROSILVER przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu higieny szczoteczki.
Jeśli posiadasz już inne urządzenie, możesz porównać obie szczoteczki przy
użyciu np. nylonowych rajstop. Wystarczy kolejno położyć na nich oba urządzenia.
Szczoteczka rotacyjna powoduje stres dla skóry, co widać po gwałtownie
obracającym się materiale. Natomiast podczas stosowania urządzenia ZEITGARD ze
szczoteczką oscylacyjną, nylonowe rajstopy pozostaną w tej samej pozycji.
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Z jakiego materiału jest zbudowana szczoteczka?
Włókna szczoteczki zostały opracowane specjalnie dla LR, na podstawie
szczegółowych badań. Dzięki temu możemy osiągnąć udowodnione i wyczuwalne
rezultaty. Opracowane dla LR szczoteczki oprócz specjalnej struktury włókien
zawierają MICROSILVER BGTM, który już od lat wchodzi w skład wielu
produktów pielęgnacyjnych i oczyszczających. Zaleta: jony srebra za pomocą
ruchu molekularnego docierają z wnętrza włókien (z „wewnętrznego zasobu”)
na powierzchnię włókien. Tym samym na włóknach stale utrzymywana jest
antymikrobiologiczna „tarcza ochronna”. To oznacza najwyższą, higieniczną
czystość! Nie musisz martwić się tym, co może gromadzić się na włosiu szczoteczki.
Przy normalnym trybie użytkowania, higieniczna czystość jest zapewniona przez
3 miesiące.
Należy pamiętać, że jony srebra działają wyłącznie na powierzchni włókien i nie
przedostają się do otoczenia ani na skórę. Dlatego ważne jest to, aby po użyciu
oczyszczać szczoteczkę z widocznych zabrudzeń i umożliwić w ten sposób pełne
działanie MICROSILVER.

Na czym polega różnica pomiędzy szczoteczkami ZEITGARD
dla skóry wrażliwej i normalnej?
Miękka szczoteczka („soft»), którą można rozpoznać po jasnoróżowym wzorze,
posiada wyjątkowo delikatne włókna. Dzięki temu jest bardzo miękka i przyjemna
dla skóry. Specjalna struktura włókien zapewnia skuteczne oczyszczanie skóry
i optymalne usuwanie naturalnych zanieczyszczeń. Ten rodzaj szczoteczki jest
odpowiedni zwłaszcza w przypadku lekkich zanieczyszczeń oraz dla osób
o wrażliwej skórze, która jest skłonna do zaczerwienienia i ma raczej małe pory.
Dzięki specjalnej kombinacji włókien możliwe jest bardzo łagodne oczyszczanie
skóry.
Klasyczna szczoteczka («classic»), którą można rozpoznać po jasnoniebieskim
wzorze, jest wyposażona w nieco mocniejsze włókna niż szczoteczka miękka.
Włókna klasycznej szczoteczki są trochę grubsze i twardsze. Różnica jest widoczna
podczas użytkowania. Przy pomocy tej szczoteczki można usunąć więcej silniejszych
zanieczyszczeń, oczyszczanie skóry jest bardzo skuteczne, a jednocześnie łagodne
dla skóry. Ten rodzaj szczoteczki polecamy osobom ze skórą normalną lub mniej
wrażliwą, która nie reaguje podrażnieniem na normalną pielęgnację i oczyszczanie.
Miękkie, elastyczne włókna o zaokrąglonych końcach to znak dobrej jakości.
Generalnie szczoteczki zostały opracowane z myślą o każdym rodzaju skóry.
U niektórych osób pierwsze oczyszczanie może wywołać lekkie podrażnienie.
Dlatego w przypadku problemów skórnych, przed zakupem zalecamy zasięgnąć
porady dermatologa.

11

Sposób działania

Czy urządzenie oczyszczające ZEITGARD działa jak peeling?
Mimo intensywnego oczyszczania z urządzeniem ZEITGARD, dodatkowo około raz
w tygodniu, w zależności od rodzaju skóry, można stosować peeling.
Urządzenie ZEITGARD uwalnia skórę od pozostałości makijażu oraz nadmiaru
sebum i innych zanieczyszczeń. Jednak aby pozbyć się zrogowaciałego naskórka,
dodatkowo należy stosować peeling, np. łagodny peeling Aloe Vera.
Nie należy stosować peelingu Aloe Vera wraz z urządzeniem.

Dlaczego należy oczyszczać każdą strefę twarzy przez 20
sekund?
Ta metoda bazuje na badaniach dotyczących optymalnego oczyszczania twarzy.
Celem jest intensywne, a zarazem łagodne oczyszczanie. 20 sekund na czoło i nos
oraz po 20 sekund na każdy policzek o podbródek w zupełności wystarczają.
Upłynięcie zaprogramowanego czasu 20 sekund jest sygnalizowane dźwiękiem, aby
poprowadzić Cię przez rytuał oczyszczania.
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Skóra problematyczna

Co robić, jeśli po oczyszczaniu z ZEITGARD skóra jest
zaczerwieniona i podrażniona?
W przypadku wrażliwej skóry lub braku dostatecznych informacji o typie skóry lub
nietolerancji, radzimy skonsultować się z dermatologiem, który może dokładnie
ocenić typ skóry oraz udzielić informacji o stosowaniu szczoteczki oczyszczającej.
Może wystąpić zaczerwienienie, które jest głównie wynikiem pobudzenia
mikrocyrkulacji krwi. Jeśli po paru dniach wystąpią krostki, jest to efekt
oczyszczania. Należy wówczas skrócić czas stosowania, aż stan skóry poprawi się
i nastąpi regeneracja. Cierpliwość jest tutaj najważniejsza.
Przed zastosowaniem nowego produktu oczyszczającego należy wypróbować
na skórze przedramienia, zanim nałożymy go na twarz. Niektóre produkty
oczyszczające, w tym te zawierające kwasy, mogą podrażniać skórę, jeśli są
używane wraz ze szczoteczką. Pozwól skórze odpocząć, a po pewnym czasie
zastosuj kojący koncentrat Aloe Vera i odrobinę kremu AV z propolisem. Następnego
dnia ostrożnie ponów próbę oczyszczania za pomocą szczoteczki. Z reguły
urządzenie ZEITGARD nie wywołuje podrażnień. Nie należy stosować go wraz
z mechanicznymi peelingami np. mikrodrobinkami lub zmielonymi muszlami.

Czy można stosować urządzenie w przypadku trądziku?
Ponieważ istnieją różne rodzaje trądziku, które wymagają różnych form terapii,
radzimy skonsultować się z dermatologiem, który może udzielić informacji, czy
oczyszczanie z urządzeniem ZEITGARD może przynieść równie pozytywne efekty jak
w przypadku skóry bez problemów dermatologicznych.
Obowiązuje ogólna zasada, aby nie używać urządzenia oczyszczającego
w przypadku „otwartego” trądziku, ponieważ może wtedy dojść do „rozsiania” infekcji
na twarzy. Jeśli trądzik ustępuje, można powoli rozpocząć stosowanie 1-3 razy
w tygodniu.

Czy można używać urządzenie ZEITGARD w przypadku
chorób skóry?
Urządzenia oczyszczającego ZEITGARD nie można stosować w przypadku
występowania następujących objawów:
- J eśli występuje sezonowa lub stała, wzmożona alergia skórna lub poważne
poparzenie słoneczne.
- J eśli masz małe i/lub otwarte rany lub przyjmujesz leki, które mogą powodować
nadwrażliwość skóry (np. antybiotyki).
Spytaj swojego dermatologa, dlaczego łagodne oczyszczanie jest takie ważne
i odpowiednie dla osób z łojotokiem (nadmierne wydzielanie sebum), z neurodermią
(atopowym zapaleniem skóry), łuszczycą, trądzikiem i trądzikiem różowatym.
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Pozostałe pytania

Urządzenia nie można naładować, nie działa. Co robić w takim
wypadku?
Upewnij się, że gniazdko, do którego podłączasz urządzenie, prowadzi prąd.
Sprawdź, czy podane napięcie zgadza się z lokalnym napięciem w sieci. Sprawdź,
czy urządzenie jest dobrze ustawione na stacji ładującej. W przypadku podłączenia
urządzenia do gniazdka w szafce łazienkowej może być konieczne włączenie
światła w łazience w celu sprawdzenia, czy gniazdko jest aktywne. Jeśli wskaźnik
na urządzeniu nadal nie zapala się lub jeśli urządzenie w dalszym ciągu się nie
ładuje, skontaktuj się z działem obsługi lub ze swoim Partnerem LR.

Jaki akumulator jest używany w urządzeniu?
Stosowane są akumulatory 5 V, 1,0 A, Ni-Mh.

Jaką stosuje się technikę ładowania?
W urządzeniu stosuje się ładowanie indukcyjne, bez problematycznych wtyczek
i otworów.

Dlaczego szczoteczka po pewnym czasie nie wygląda tak jak
na początku?
To normalne, że przy regularnym stosowaniu może dojść do zmiany lub zużycia
włókien szczoteczki. Można to porównać ze szczoteczką do zębów. Ona również
zmienia się z upływem czasu. Aby osiągnąć optymalne oczyszczanie, konieczna
jest wymiana końcówki. Przy codziennym stosowaniu zalecamy wymianę po
3 miesiącach. Jeśli szczoteczka jest używana częściej, naturalnie ma to wpływ na jej
żywotność.
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