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Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos Relaxbeauty são desenvolvidos com
materiais seguros e alta tecnologia
Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para
operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS
A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.
- Retire as pilhas se não for utilizar o aparelho por um longo período de tempo.
- A desmontagem do corpo principal deve ser feita somente por profissionais qualificados.
- Mantenha o aparelho sempre em local seco e arejado. Não coloque o aparelho perto de materiais
inflamáveis.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Não misture marcas diferentes de baterias.
- Não misture pilhas velhas e novas.
- Se em um mês não usar a máquina, por favor retire a bateria.
- Se não estiver usando o produto, por favor desligue-o

IMPORTANTE:
- Não use os itens na pele inchada, inflamada, machucada, com erupção cutânea, vermelhidão,
acnes severas, coceira, ferimentos, inchaço ou queimaduras.
- Somente para uso adulto.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo deve consultar um médico
antes de usar o produto:
 Flebite
 Trombose
 Ou qualquer outra doença e ou desconforto.
- Este produto é de uso doméstico (não profissional), para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.

2. LIMPEZA
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Utilize um pano úmido/seco após cada utilização, se o produto estiver sujo. A parte externa poderá
ser limpa com um pano úmido.
Não use objetos pontiagudos nem produtos corrosivos.
Este produto é à prova de respingos d’água. Não submerja
em água.

3. DETALHES DOS PRODUTOS E SUGESTÃO DE USO
ITENS INCLUSOS
- 02 Escovas macias
- 01 Esponja látex
- 01 Rolete Massageador
---------------------------A) Antes do Uso
Retire a tampa do compartimento de pilhas girando o botão localizado na base do cabo.
Coloque 2 pilhas AA (não inclusas) conforme indicado, recoloque a tampa do compartimento.

B) Operação e sugestão de uso
1. Lave o rosto com água preferencialmente morna.
2. Selecione o acessório desejado e umedeça-o com água e sabonete de sua preferência. Encaixe o
acessório no aparelho.
3. Selecione a velocidade adequada. Pressione o botão ON/OFF (Ligar/ Desligar) uma vez para ligar o
aparelho em velocidade baixa, pressione novamente para ativar a velocidade alta.
4. Aproxime a escova do rosto, movimente-a suavemente de baixo para cima e evite a área em torno
da região dos olhos, na velocidade desejada (agradável).
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5. Recomendamos usar o aparelho na região “T” por 20 segundos e nas bochechas por 10 segundos.
C) após o uso.
1. Pressione o botão “ON/OFF” para desligar o aparelho.
2. Aplique creme facial após o uso, depois use o rolete massageador por 1 minuto para otimizar
a absorção dos nutrientes;

4. DETALHES DO PRODUTO

CABEÇA DA ESCOVA

LIGA/DESLIG

COMPARTIMENTO DE BATERIAS

ASSENTO/SUPORTE PARA ESCOVA

ESPONJA DE LATEX

ESCOVA SUPER MACIA

Ideal para aplicação de

Ideal para limpeza profunda em

cremes

pele sensível.
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ESCOVA MACIA

ROLETE MASSAGEADOR

Ideal para limpeza da pele.
Use com sabonete ou

Finaliza a limpeza e relaxa

esfoliante.

a pele

Escova Super
Macia

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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- Escova macia: limpa os resíduos de cosméticos e a sujeira dentro dos poros.
- Escova super macia: limpa profundamente os resíduos de cosméticos e a sujeira dentro dos poros,
contém maior quantidade de cerdas.
- Escova de látex: indicada para a pele em torno dos olhos e lábios alivia o cansaço e também auxilia
na redução das olheiras de forma eficaz.
- Rolete de massagem: estimula a circulação, otimiza a absorção de cremes hidratantes.

Dimensões
Alimentação

16,5 x 5,7 x 7,1 cm
2 pilhas AA (não inclusas)

6. TERMOS DE GARANTIA
Este produto tem garantia de 3 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra,
desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de
instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do
produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente
informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e
acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual
de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxbeauty.
Este produto apresenta uma vida útil de 1 ano (12 meses), referente ao tempo médio de operação
esperada para este eletroeletrônico.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
Atendimento ao consumidor:
www.gruporelaxmedic.com.br
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688
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