PC SKIN TESTER
Pomiar wilgotności skóry
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System pomiaru
nawilżenia skóry
Aby nasza skóra prawidłowo funkcjonowała, powinna utrzymać odpo–
wiedni poziom nawilżenia. W celu utrzymywania skóry w jak najlepszej
kondycji zdrowotnej dobrze jest mieć możliwość łatwego, jak

Budowa i dane
techniczne
PC SKIN TESTER

i częstego sprawdzania poziomu jej wilgotności.

Pokrywa miernika
Wyświetlacz pomiaru

Przedstawiamy Państwu innowacyjny produkt PC SKIN TESTER.

DANE TECHNICZNE

PC SKIN TESTER w łatwy sposób pomaga sprawdzić poziom wilgotności
naszej skóry.

Życzymy satysfakcji
z użytkowania naszych
produktów.

Reset

URZĄDZENIE:
Nazwa produktu

PC SKIN TESTER

Wymiary

131 x 27 x 24 mm

Waga

69 g

Wilgotność

< 70 %

Włącznik/Wyłącznik

ZASILANIE:
Bateria

2 x AAA

MADE IN PRC FOR PERFECT COLL

Zarząd, Komitet Naukowy i Pracownicy Perfect Coll Sp. z o.o.
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SYMBIOZA NAUKI Z NATURĄ
Kosmetyki PERFECT COLL posiadają unikalne, innowacyjne
formuły opracowane w biotechnologicznych, proekologicznych
laboratoriach polskich uniwersytetów medycznych.
Jesteśmy pasjonatami natury i ekologii, dlatego kosmetyki
ze znakiem PC są zdrowe dla Twojej skóry.
Używaj PC SKIN TESTER jedynie z oryginalnymi
kosmetykami PERFECT COLL

Kosmetyki PERFECT COLL nie zawierają parabenów, konserwantów chemicznych, pochodnych ropy naftowej (parafina), olei
mineralnych oraz wysuszających skórę alkoholi i glikoli,
a także drażniącego środka pieniącego Sodium Laureth Sulfate
i innych chemicznych, szkodliwych dla skóry substancji.
Szczegółów szukaj w “Katalogu produktów Perfect Coll”
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Po zabiegu

Przed zabiegiem

PC PREBIOTYCZNY KREM ŁAGODZĄCY
PC DETOKSYKACYJNY EKSTRAKT Z DZIKIEGO CHABRA NORWESKIEGO
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Naturalny i ekologiczny, innowacyjny krem łagodzący, który ze względu na unikalny skład posiada

Najczystszy i najnowocześniejszy, całkowicie naturalny ekstrakt z kwiatów chabra pozyskanego

niezwykłe właściwości wspomagające pracę uszkodzonych komórek skóry. Jego składniki odpowie-

z ekologicznych upraw w Skandynawii, wzbogacony o naturalne enzymy z Organic Kelp

dzialne są za regenerację nawet najbardziej delikatnej skóry, enzymy z owocu papai przynoszą efekt

(organiczna alga). Delikatnie oczyszcza i łagodzi wrażliwą skórę twarzy, dekoltu i całego ciała.

lekkiego rozświetlenia. Jest to jedyny produkt na rynku, który zawiera w składzie enzymy prebio-

Nie zawiera parabenów, konserwantów chemicznych oraz wysuszającego skórę alkoholu.

tyczne, co zapewnia mu niezwykle wysoką wchłanialność.
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Sposób użycia
PC SKIN
TESTER

PROSTE KROKI STOSOWANIA
PC SKIN TESTER:
Zdejmij pokrywkę z miernika.

Częstotliwość zabiegu:
Brak ograniczeń

Wciśnij przycisk Włącznik.
Gdy usłyszysz sygnał przyłóż głowicę do skóry.
Przytrzymaj ok. 10 sekund.
Urządzenie powiadomi sygnałem dźwiękowym o zakończeniu pomiaru.
Zmierzona wilgotność zostanie zobrazowana na wyświetlaczu LCD.

Czas zabiegu:
10 sekund

Dalsze Instrukcje
Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje „LO”, wyłącz urządzenie, wyjmij baterie
i włóż je ponownie.

Jeżeli wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD pokazał „UUU” jest to błąd.
Proszę wykonać pomiar jeszcze raz wciskając przycisk Reset.

Nie próbuj mierzyć wilgotności skóry na mokrej twarzy.
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Pielęgnacja i konserwacja
Utrzymuj urządzenie czyste i suche.
Nie nagrzewaj urządzenia.
Wymień baterie po miesiącu użytkowania.
Oczyść głowicę bezpośrednio po i przed użyciem
(spryskaj chusteczkę bądź wacik kosmetyczny
spirytusem salicylowym 2 %).

Przechowuj urządzenie czyste i suche.
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