Nová, klinicky testovaná speciální metoda omezující projevy
stárnutí působí do hloubky pokožky a rychle a významně
vyhlazuje vrásky - bez injekcí, pouhým stisknutím tlačítka.

Návod
k obsluze

Anti-aging technologie na nejvyšší
vědecké úrovni.
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Děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili
SQOOM. Tato vysoce kvalitní metoda
vyvinutá lékařskými a dermatologickými experty společnosti Schick Medical
nabízí řadu aktivních gelů a inovativní
přístroj pro vysoce účinné výsledky
v boji proti projevům stárnutí. Programy
pro čištění, masáž, výživu, lifting, bělení
a ošetření vrásek nabízí kompletní
omlazující péči o pleť. Vše je podloženo
vědeckými důkazy a dermatologicky
testováno.
SQOOM je inovativní, mikropočítačem
řízený přístroj proti projevům stárnutí,
který využívá vysoce vyvinuté
aktivní gely pro hloubkovou regeneraci
pokožky. Celosvětově patentovaná synchronní technologie představuje unikátní kombinaci ionizace s ultrazvukem a
aktivní kosmetikou. Vaše pokožka bude
brzy mnohem jasnější a mladistvější
- podobně jako po intenzivní péči v
salónu krásy. Zcela snadné a příjemné
ošetření vyhladí vrásky, regeneruje
pojivovou tkáň a přispívá
k vývoji nových buněk.
Pro maximálně úspěšnou péči si prosím
pečlivě prostudujte tento návod.

Vysoce ceněný SQOOM koncept
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Souhrnný přehled

4

Přečtěte si, prosím, tento souhrnný přehled.
Tak se nejlépe seznámíte s Vaším přístrojem
SQOOM.

Hlavice z titanové slitiny
Aplikujte dostatečné množství aktivního gelu.
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Váš přístroj SQOOM používejte pouze s námi vyvinutými gely. V případě
používání kosmetických nebo léčivých přípravků jiných výrobců nepřebíráme
žádné záruky.

Kontrolka činnosti
Tato kontrolka umístěná na zadní straně
přístroje SQOOM svým pravidelným
blikáním signalizuje, že přístroj je v činnosti
(pouze když je přístroj v kontaktu s pokožkou).

Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
Stiskněte toto tlačítko pro aktivaci resp.
deaktivaci přístroje SQOOM.
Tlačítko programů (STEP)
Stisknutím tohoto tlačítka můžete aktivovat
jeden ze šesti programů.
Volba režimu (MODE)
Tímto tlačítkem zvolte, zda chcete provést ošetření v
ultrazvukovém nebo ionizačním v režimu synchronní
technologie.
Zelená LED kontrolka: ionizační režim
Červená LED kontrolka: ultrazvukový režim

Kontrolka baterie
Přístroj SQOOM nabíjejte tak dlouho,
dokud tato kontrolka nesvítí zeleně.

Kontaktní plochy rukojeti (pravá a levá)
Při používání vždy držte Váš přístroj SQOOM tak,
abyste se dotýkali kontaktních ploch
na obou stranách.

Intenzita LOW/HIGH
Stisknutím tohoto tlačítka LOW/HIGH
aktivujete nízkou či vysokou intenzitu.
LED kontrolka ukazuje rozsah zvolené
intenzity.

Nabíjecí stanice
Po každém použití vložte přístroj
SQOOM zpět do nabíjecí stanice.
Tímto způsobem zajistíte, že Váš přístroj
SQOOM bude vždy připraven k činnosti.

Dejte Vaší pokožce to, co potřebuje.
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Výjimečný úspěch SQOOM je založen na
perfektní interakci metody a aktivních
látek. Zatímco přístroj SQOOM odpovídá za
transport účinných látek do odpovídajících
vrstev pokožky, gely SQOOM obsahují ty
správné účinné látky. Stejně jako dobře
vyvážený sportovní tým poskytují pokožce
vše potřebné pro to, aby vypadala svěže,
mladě a zářivě. A nezabere Vám to ani příliš
mnoho času. Maximálně 8 minut z Vašeho
cenného času denně s přístrojem SQOOM
Vám poskytne viditelné výsledky - a to už
za dva týdny!

xcentialSkinCare

SQOOM cleanser

SQOOM xcential hyaGel

SQOOM DeSpot

AntiAge péče pro suchou,
normální nebo mastnou pleť.
Určená k aplikaci po SQOOM
ošetření.

Jakmile je pokožka vyčištěna
až do hloubky pórů a veškerý
keratin, kožní maz a ostatní
zbytky vznikající jako důsledek
odumírání pokožky jsou
odstraněny, účinné substance
obsažené v přípravku SQOOM
xcential hyaGel mohou proniknout až do spodních vrstev
pokožky. Přípravek SQOOM
cleanser dezinfikuje pokožku a
má jemný chladivý efekt. Gel
s aloe vera zvlhčuje pokožku,
zatímco panthenol a výtažek z
heřmánku poskytují zklidňující
účinek. Ovlivňují bakteriální
flóru a starají se o příznivé
podmínky pro mikroorganismy
přátelské k pokožce.

Inovativní gel působící proti
projevům stárnutí, vyrobený
z látek blahodárně působících
na pokožku a přírodních
látek. Hlavní složkou je
rozštěpená kyselina hyaluronová - rozštěpená v důsledku
toho, že běžné částice kyseliny hyaluronové jsou dosti
velké a neforemné a uvolňují
svůj zpevňující efekt pouze
na krátkou dobu a pouze ve
vrchních vrstvách pokožky.
Speciální látky dělí částice
kyseliny hyaluronové obsažené
v přípravku SQOOM xcential
hyaGel na výrazně menší kousky, dříve než jsou přidány do
SQOOM xcential hyaGel. Tím je
umožněn mnohem snadnější
průnik většího množství částic
do kritických vrstev pokožky.
Tyto částice zde pak vyplní
dutiny způsobené stárnutím
pokožky.

Pro hloubkové čistění pigmentových a stařeckých skvrn.
Přípravek SQOOM DeSpot je
vysoce účinný. Účinkuje přesně
tam, kde má: v pigmentové
skvrně - nikoliv kolem ní.
Speciální gel DeSpot obsahuje
absolutně novou kombinaci
sulforaphanu a genisteinu,
sloučeniny podobné estrogenu.
Součástí gelu je také nízkomolekuární bio hyaluronová
kyselina a šťáva z listů aloe pro
intenzivní zvlhčování pokožky.
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Před každým ošetřujícím programem
vyčistěte Vaši pokožku obvyklým
způsobem. Následně - v závislosti na
zvoleném programu ošetření aplikujte dostatečné množství jednoho
z aktivních gelů přímo na hlavici
přístroje nebo na plochu pokožky,
kterou chcete ošetřit.
Nyní zvolte příslušný ošetřující program
a uchopte přístroj SQOOM pevně z obou
stran tak, abyste se dotýkali kontaktních
ploch. Následně přiložte hlavici přístroje
na plochu pokožky, kterou chcete ošetřit
a pohybujte jemně hlavicí po pokožce.
Uvědomte si prosím: Pokud používáte
přístroj SQOOM k ošetření pokožky jiné
osoby, musíte se této osoby dotýkat
svou volnou rukou (kontakt pokožkapokožka) tak, aby došlo k uzavření okruhu a aby byla zajištěna správná funkce
Vašeho přístroje SQOOM.
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Uživatelské programy
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CLEANSING program 1 (čištění)

1. Proveďte vyčištění pokožky
běžným způsobem (odstraňte
make-up, krémy a parfémy)
a zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.

Hloubkové čištění pokožky
Program: C
Gel: cleanser
Doba ošetření: 4 minuty

2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka C (CLEANSING).
3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
V kombinaci s přípravkem
cleanser tento program
zajišťuje naprosto vyčištěnou
pokožku. Funkce synchronní
technologie zvyšuje pozitivní
účinky.
Keratin, kožní maz a ostatní
produkty degradace pokožky
jsou jednoduše rozpuštěny a
po ošetření odstraněny
otřením vlhkou tkaninou nebo
omytím vodou.
Nejprve naneste cleanser v
dostatečném množství na
hlavici přístroje nebo na oblast
pokožky, kterou chcete ošetřit.
Uchopte přístroj SQOOM
pevně z obou stran tak, abyste
se dotýkali kontaktních ploch.
Nyní položte hlavici přístroje
na oblast pokožky, kterou
chcete ošetřovat a pohybujte
přístrojem jemně v pomalých
kruzích.

4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH.
Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po ukončení SQOOM ošetření
(hloubkové čištění) si otřete
obličej zvlhčenou tkaninou
nebo jej omyjte vodou. Nyní
můžete zahájit aplikaci
přípravku xcential hyaGel.
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Uživatelské programy

12

MASSAGE program 2

Doporučujeme provést
program CLEANSING před
každým ošetřením.

Masáž
Program: M
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut

1. Zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.
2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka M (MASSAGE).
3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
Podobně jako v případě běžné
masáže, SQOOM masáž na
vrací Vaší pokožce uvolnění a
pružnost. Negativní a pozitivní
ionty a zvukové vlny aktivují
buněčné prostory a efektivně
stimulují metabolismus.
Vaše pokožka bude znatelně
krásnější a mladistvější.
Nejprve aplikujte dostatečné
množství přípravku xcential
hyaGel na hlavici přístroje nebo
na plochu pokožky, kterou
chcete ošetřit. Uchopte přístroj
SQOOM pevně z obou stran
tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Nyní položte hlavici
přístroje na oblast pokožky,
kterou chcete ošetřovat a
pohybujte přístrojem jemně
dle obrázku.

4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH a LOW.
Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po dokončení ošetření pomocí
přípravku SQOOM xcential
hyaGel máte k dispozici dvě
možnosti: Omyjte přípravek
xcential hyaGel pomocí vlhké
tkaniny nebo jej použijte jako
pleťovou masku a ponechte jeho
účinné složky pozitivně působit
na pokožku. Můžete rovněž
ponechat tuto pleťovou masku
působit přes noc - výsledkem
bude jemná dětská pokožka.
Před aplikací Vašeho pleťového
krému masku xcential hyaGel
pečlivě a dokonale omyjte.
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NUTRITION program 3

Před každým ošetřením
doporučujeme provádět
program CLEANSING.

Výživa

1. Zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.

Program: N
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut

2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka N (NUTRITION).
3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
Vaše pokožka potřebuje výživu.
Unikátní funkce synchronní
technolgie silně aktivuje
buněčné prostory a tímto
způsobem garantuje
vysoce účinnou aplikaci
vyživujících látek v kombinaci
s extrémně efektivním
přípravkem xcential hyaGel.
Poznámka:
V případě vysoce citlivé
pokožky Vám místo programu
N (NUTRITION) doporučujeme
použití programu W (Wrinkle
Care).
Nejprve aplikujte dostatečné
množství přípravku xcential
hyaGel na hlavici přístroje nebo
na plochu pokožky, kterou
chcete ošetřit. Uchopte přístroj
SQOOM pevně z obou stran
tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Nyní položte hlavici
přístroje na oblast pokožky,
kterou chcete ošetřovat a
pohybujte přístrojem jemně
dle obrázku.

4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH a LOW.
Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po dokončení ošetření pomocí
přípravku SQOOM xcential
hyaGel máte k dispozici dvě
možnosti: Omyjte přípravek
xcential hyaGel pomocí vlhké
tkaniny nebo jej použijte jako
pleťovou masku a ponechte jeho
účinné složky pozitivně působit
na pokožku. Můžete rovněž
ponechat tuto pleťovou masku
působit přes noc - výsledkem
bude jemná dětská pokožka.
Před aplikací Vašeho pleťového
krému masku xcential hyaGel
pečlivě a dokonale omyjte.
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LIFTING program 4

Před každým ošetřením
doporučujeme provádět
program CLEANSING.

Redukce vrásek, zpevnění pokožky

1. Zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.

Program: L
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 8 minut

2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka L (LIFTING).
3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
Pravidelná a pečlivá aplikace
tohoto programu vede rychle
ke znatelnému zpevnění
pokožky a jejímu omlazení.
Vrásky - a zejména hluboké
vrásky - budou významně
redukovány. Vaše pokožka
bude opět měkká a pružná.
Funkce synchronní technologie
aktivuje produkci tělu vlastního elastinu a kolagenu.
Nejprve aplikujte dostatečné
množství přípravku xcential
hyaGel na hlavici přístroje
nebo na plochu pokožky,
kterou chcete ošetřit. Uchopte
přístroj SQOOM pevně z obou
stran tak, abyste se dotýkali
kontaktních ploch. Následně
přiložte hlavici přístroje na
plochu pokožky, kterou chcete
ošetřit a pohybujte přístrojem
jemně dle obrázku.

4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH a LOW.
Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po dokončení ošetření pomocí
přípravku SQOOM xcential
hyaGel máte k dispozici dvě
možnosti: Omyjte přípravek
xcential hyaGel pomocí vlhké
tkaniny nebo jej použijte jako
pleťovou masku a ponechte jeho
účinné složky pozitivně působit
na pokožku. Můžete rovněž
ponechat tuto pleťovou masku
působit přes noc - výsledkem
bude jemná dětská pokožka.
Před aplikací Vašeho pleťového
krému masku xcential hyaGel
pečlivě a dokonale omyjte.
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WHITENING program 5

1. Zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.

Redukce pigmentových a stařeckých skvrn
2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka W (WHITENING).

Program: W
Gel: DeSpot
Doba ošetření: 8 minut

3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH a LOW.
Pro redukci pigmentových
a stařeckých skvrn použijte
účinný gel DeSpot.
Nejprve aplikujte dostatečné
množství přípravku DeSpot
na hlavici přístroje nebo na
plochu pokožky, kterou chcete
ošetřit. Uchopte přístroj
SQOOM pevně z obou stran
tak, abyste se dotýkali kontaktních ploch. Následně přiložte
hlavici přístroje na plochu
pokožky, kterou chcete ošetřit
a pohybujte přístrojem jemně
v pomalých kruzích.

Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po dokončení ošetření pomocí
přípravku SQOOM DeSpot
omyjte přípravek pomocí vlhké
tkaniny a aplikujte Váš pleťový
krém.
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WRINKLE CARE program 6
Jemný program pro citlivou pokožku

Doporučujeme provést
program CLEANSING před
každým ošetřením.
1. Zapněte přístroj SQOOM
stisknutím tlačítka POWER.

Program: W
Gel: xcential hyaGel
Doba ošetření: 4 minuty

2. Stiskněte tlačítko STEP
tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka W (WRINKLE CARE).
3. Následně stiskněte tlačítko
MODE pro volbu funkčního
režimu ION a ULTRA tolikrát,
dokud se nerozsvítí obě kon
trolky.
Wrinkle care program je
speciálně vyvinutý aplikační
program určený pro jemnou
a extrémně citlivou pokožku
obličeje. Jemná masáž v kombinaci s přípravkem xcential
hyaGel zpevňuje tkáň pokožky
a redukuje vrásky s maximální
možnou citlivostí.
Poznámka:
V případě extrémně ci
tlivé pokožky Vám vždy
doporučujeme používat program Wrinkle Care během
několika prvních týdnů.
Nejprve aplikujte dostatečné
množství přípravku xcential
hyaGel na hlavici přístroje
nebo na plochu pokožky,
kterou chcete ošetřit. Uchopte
přístroj SQOOM pevně z obou
stran tak, abyste se dotýkali
kontaktních ploch. Následně
přiložte hlavici přístroje na
plochu pokožky, kterou chcete
ošetřit a pohybujte přístrojem
jemně v pomalých kruzích.

4. Stiskněte tlačítko L/H pro
volbu intenzity HIGH a LOW.
Jakmile vzhled Vašeho přístroje
SQOOM odpovídá vedlejšímu
obrázku, zařízení je připraveno
k provozu a Vy můžete začít
s ošetřováním.
Základní doba provozu činí
4 minuty. Ošetření můžete
opakovat po zaznění akustického signálu, a to opakovaným
stisknutím tlačítka STEP.
Po dokončení ošetření pomocí
přípravku SQOOM xcential
hyaGel máte k dispozici dvě
možnosti: Omyjte přípravek
xcential hyaGel pomocí vlhké
tkaniny nebo jej použijte jako
pleťovou masku a ponechte jeho
účinné složky pozitivně působit
na pokožku. Můžete rovněž
ponechat tuto pleťovou masku
působit přes noc - výsledkem
bude jemná dětská pokožka.
Před aplikací Vašeho pleťového
krému masku xcential hyaGel
pečlivě a dokonale omyjte.
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Schéma aplikace
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Šestiměsíční kúra
Pro maximální úspěšnost Vám doporučujeme dodržovat šestiměsíční kúru.
Tato kúra poskytuje VašÍ pokožce dostatečné množství času na regeneraci a
doplnění potřebné vlhkosti.

SQOOM program

Účinek

Interval ošetření

Ihned po prvním ošetření se zlepší
prokrvení vaší pleti, pleť je jasnější
a růžovější. Během prvních tří týdnů
se mohou objevit pupínky jako
důsledek čištění. Pleť je dokonale
vyčištěná.

Používejte SQOOM denně.

1.-6. týden
Tělu vlastní kyselina hyaluronová
je zásobníkem vlhkosti v pokožce.
Stabilizuje elastin a kolagenová vlákna a chrání buňky před působením
volných radikálů. Produkce kyseliny hyaluronové klesá po 25. roku
věku, což vede ke snížení elasticity
a schopnosti kůže vázat vlhkost.
Následkem toho dochází ke vzniku
vrásek. Během prvních šesti týdnů
doporučujeme každodenní ošetření
s cílem bojovat proti dalšímu úbytku kyselinu hyaluronové a pomalu
obnovit její zásobu v pokožce.

1.-3. týden
P1-Čištění
P2-Masáž

4 minuty
8 minut

4.-6. týden
P1-Čištění
P2-Masáž
P3-Výživa

4 minuty
4 minuty
4 minuty

7.-12. týden
Pokud jste ve věku kolem 30ti let,
zásoba hyaluronové kyseliny byla
pravidelnou aplikací během prvních
šesti týdnů doplněna a můžete přejít
na schéma aplikace určené pro
13.-24. týden. Pokud je Vám více jak
40 let, je třeba pokračovat v
doplňování zásoby kyseliny hyaluronové, protože Vaše pokožka obsahuje pouze 60 % původního obsahu
této kyseliny. V tomto období dopo
ručujeme ošetření každý druhý den.

7.-12. týden
P1-Čištění
P3-Výživa
P4-Lifting

4 minuty
4 minuty
4 minuty

Hrubé póry se zmenšují a pleť je
výrazně čistá. Drobné vrásky mizí a
ty hlubší jsou redukovány.

Každý druhý den se SQOOM stává
součástí Vaší pravidelné péče o pleť.
Ve dnech, kdy nevyužíváte SQOOM
v rámci ošetření Vaší pleti, můžete
rozšířit jeho použití i na jiné oblasti,
např. na oblast krku či rukou.

13.-24. týden
Zásoba kyseliny hyaluronové byla
doplněna a Vy můžete snížit fre
kvenci ošetření na dvě aplikace týdně
v zájmu zachování její úspěšnosti.
Můžete také rozšířit ošetření na jiné
oblasti, či se soustředit na oblast
hlubších vrásek.

13.-24. týden
P1-Čištění
P3-Výživa
P4-Lifting

4 minuty
4 minuty
8 minut

Vrásky mizí a mimické vrásky
jsou minimalizovány. Vaše pleť
je jasnější a svěží. Vypadáte
mladistvěji.

SQOOM se stal součástí vaší pravidelné péče o pleť. Dostačující je
aplikace 2x týdně. Z tohoto důvodu
můžete rozšířit aplikaci nejen na krk
a ruce, ale také na dekolt a oblasti
postižené celulitidou.

V případě extrémně citlivé pokožky
kolem očí použijte v prvních týdnech
ošetření program Wrinkle Care.

SQOOM funkční test – test s kapkou vody

SQOOM působí do hloubky VašÍ pokožky
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Ultrazvukové vlny jsou lidským
okem nepostřehnutelné.
SQOOM uvolňuje hluboké
mikrovibrace tak rychle, že
nejsou nejen vidět ale ani
cítit na Vaší pleti. Ale nemusíte
se obávat, že by SQOOM
nefungoval.

Abyste viděli vibrace vody,
postupujte podle následujících
kroků:
1. Stiskněte tlačítko Power.
2. Stiskněte tlačítko MODE pro
volbu režimu ULTRA.
3.	Stisknutím tlačítka STEP
zvolte jakýkoliv program.
4.	Na hlavici přístroje naneste
kapku vody.
5.	Uchopte přístroj pevně z
obou stran tak, abyste se
dotýkali kontaktních ploch.
6.	Dotkněte se hlavice přístroje
jedním prstem volné ruky.
7.	Na hlavici přístroje uvidíte
malé tančící bublinky.

SQOOM transportuje účinné
látky hluboko do pokožky
pomocí transportního systému,
který generuje milión jemných
vibrací za sekundu. Inovativní
bio-molekulární přípravky
vytvořené z tepelných, mechanických a fyzikálně chemických
složek v kombinaci s mikroprocesorem řízeným přístrojem
SQOOM poskytují vysoce komplexní a efektivní výsledky.
Přístroj SQOOM provádí masáž
pokožky (epidermis) a škáry
(dermis).
Tímto způsobem je pokožce
dodáváno větší množství
vyživujících látek a kyslíku –
dochází rovněž ke zlepšení
oběhu krve v cévách, modelování postavy. Zároveň je
stimulován lymfatický systém
a je aktivně podporován
rozvoj syntézy kolagenu. Je
aktivována regenerace buněk.
Spuštění bio-molekul regeneruje pokožku, která tak získává
vyšší pružnost a je zahájen
proces omlazování.

SQOOM významnou měrou
zvyšuje vlastní produkci kolagenu a elastinu.
Pro možnost pronikání
účinných látek obsažených v
gelu SQOOM do pojivových
tkání ve středních a hlubokých vrstvách pokožky je
zapotřebí dodatečný katalyzátor – patentovaný systém
synchronní technologie. Ten
nabízí jedinečnou kombinaci ionizace (iontoforézy) a
ultrazvuku (sonoforézy). Jinak
řečeno ultrazvuk je dveřním
zvonkem, zatímco ionizace
následně otevírá nespočetné
množství malých dveří. A to
vše probíhá milionkrát za
sekundu.
Pokožka je zpevňována. Vrásky
jsou redukovány a díky této
unikátní metodě se textura
pokožky stává pevnější a
hladší – a to v krátké době.

Údržba a dobíjení přístroje, ochrana životního
prostředí

26

Technická specifikace
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Pro dosažení dlouhé životnosti Vašeho
přístroje laskavě respektujte následující
instrukce:

Důležité poznámky
Váš přístroj SQOOM používejte pouze
s námi vyvinutými gely.
Ošetřování jedné oblasti pokožky
neprovádějte déle než 20 minut denně.
Přístroj SQOOM nepoužívejte v oblastech
pokožky zasažených rakovinou kůže
ani v oblastech, které byly předmětem
chirurgických zákroků.
Přístroj SQOOM nepoužívejte v případě, že
máte implantován kardiostimulátor.
V případě zvýšené funkce štítné žlázy
nepoužívejte přístroj SQOOM na přední
straně krku nebo hrudníku.

· Přístroj ukládejte na suchém
místě a neomývejte jej vodou.
· K čistění hlavice přístroje
použijte vlhkou tkaninu.
· Po vypnutí přístroj vložte do
nabíjecí stanice a ujistěte se, že
LED kontrolka svítí červeně.
· Jakmile je proces nabíjení
ukončen, červené světlo LED
kontrolky se změní na zelené.
V případě poruchy nabíjení začne
červená LED kontrolka blikat.
· Pokud je baterie přístroje zcela
vybitá, nabíjejte ji před dalším
používáním přístroje po dobu
minimálně tří hodin.
· Při úplném nabití baterie vydrží
přístroj v provozu po dobu
přibližně čtyř hodin.
· Pro zobrazení stavu nabití
baterie stiskněte tlačítko STEP
a podržte jej stisknuté přibližně
tři sekundy. Pokud se rozsvítí
všech šest LED diod programů,
baterie přístroje je plně nabita.
Pokud se rozsvítí pouze dvě LED
diody, zbývající kapacita baterie
postačuje přibližně na 30 minut
provozu. Zaznění signálního
tónu upozorňuje na nutnost
dobít baterii.

· Po dvou minutách nečinnosti
bude přístroj automaticky
vypnut.
· Přednastavená doba aplikace
pro každý krok je čtyři minuty.
Po uplynutí čtyř minut zazní
zvukový signál a přístroj přejde
do pohotovostního (standby)
režimu. Přístroj se automaticky
úplně vypne, pokud nebude
během následujících dvou
minut reaktivován.
· Nominální vstupní napětí je
100-240 V AC - to znamená, že
Váš přístroj můžete používat na
cestách kdekoli na světě.
· Jakmile je přístroj kompletně
dobit, odpojte nabíjecí stanici
od sítě.
· Elektrické kontakty udržujte
vždy v čistotě, bez prachu a
suché.

Název zařízení
Zařízení

SQOOM M1 (B-0204A)

Nabíjecí stanice
Síťové napětí
AC 100-240 V, 50/60 Hz
Hmotnost
133 g
Vlastní přístroj
LI-Ion baterie
Síťové napětí
Výstup/adaptér
Výkon
Hmotnost

Přístroj SQOOM nepoužívejte v blízkosti
kloubových implantátů - mohlo by to
způsobit bolest.
V průběhu těhotenství nepoužívejte přístroj
SQOOM v břišní nebo hrudní oblasti.
Zabraňte kontaktu s očima.
Přístroj a gely uložte mimo dosah dětí.

AC 100-240 V, 50/240 V
4.2 V = 1 A
7W
194 g (brutto)

Ultrazvuk
Frekvence
1 MHz
Úrovně intenzity od 0,1 W/cm2
do 0,5 W/cm2
Ionizace
rozsah impulzů
1 Hz/150 µsec

Gely neskladujte při teplotách vyšších než
25 °C.
Gely jsou určeny výhradně pro aplikaci na
pokožku.
Pokud používáte přístroj SQOOM k ošetření
pokožky jiné osoby, musíte se této osoby
dotýkat svou volnou rukou (kontakt
pokožka-pokožka) tak, aby byla zajištěna
správná funkce systému.
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sběrného místa.

MedPharm Consulting s.r.o.
Havelská 14
CZ – 110 00 Praha 1
Tel.: +420 737 524 928
Fax: +420 222 094 333
sqoom@medpharm.cz
www.sqoomcz.cz

105.201405.CZ

Péče, s kterou omládnete

Registrovaná ochranná značka
společnosti Schick Medical GmbH
Germany
Výhradní dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku:
MedPharm Consulting s.r.o.
Havelská 14
CZ – 110 00 Praha 1
Tel.: +420 737 524 928
Fax: +420 222 094 333
sqoom@medpharm.cz
www.sqoomcz.cz

