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Stimată clientă, stimate client,
Vă mulţumim că aţi optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de
calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate,
masaj, frumuseţe şi aer. Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, păstraţi-le pentru consultarea
ulterioară, puneţi-le şi la dispoziţie altor utilizatori şi respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Pachet de livrare
• 1 unitate de bază pentru beurer SalonPro System cu aplicator
• 1 Accesoriu de precizie
• 1 cablu de alimentare
• 1 exemplar din prezentele instrucţiuni de utilizare
AVERTIZARE

• Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie sau uzului privat, nu
uzului comercial.
• Aparatul este adecvat numai pentru persoane peste 18 ani.
• Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
• Verificaţi înainte de fiecare utilizare dacă aparatul şi cablul de alimentare sunt în stare intactă. În caz de deteriorări nu este permisă punerea în
funcţiune a aparatului.
• Nu utilizaţi aparatul în nicio situaţie în apropierea căzilor, chiuvetelor,
duşurilor sau a altor vase care conţin apă sau alte lichide – pericol de
electrocutare!
• Asiguraţi-vă că aparatul este aşezat stabil pe o suprafaţă plană.
• Nu priviţi niciodată în lumină.
• Nu introduceţi obiecte în fantele de aerisire ale aparatului.
• Aveţi grijă ca fantele de aerisire ale aparatului să nu fie acoperite.
2. Semne şi simboluri

În prezentele instrucţiuni de utilizare şi pe aparat se găsesc următoarele simboluri:
AVERTIZARE

Indicaţie de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru
sănătate

ATENŢIE

Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor

Notă
PERICOL

Indicaţie privind informaţii importante
Nu utilizaţi aparatul în apropiere de apă sau în apă (de exemplu chiuvetă, duş,
cadă) – pericol de electrocutare!
A se citi instrucţiunile de utilizare
A nu se apropia de ochi!
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A nu se utiliza pe piele bronzată sau după expunerea la soare
Eliminare ca deşeu în conformitate cu Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE)
Acest produs îndeplineşte cerinţele directivelor europene şi naţionale în vigoare.

3. Utilizarea conform destinaţiei

Beurer SalonPro System este destinat îndepărtării părului nedorit la adulţi.
Zonele ideale ale corpului pentru utilizarea beurer SalonPro System sunt picioarele, zona axilară, zona
inghinală, pieptul, abdomenul şi faţa de la pomeţi în jos. Beurer SalonPro nu este destinat epilării
la anus, la organele genitale sau la mameloane. Utilizaţi beurer SalonPro System numai conform
instrucţiunilor de utilizare.

4. Indicaţii de avertizare şi de sănătate
AVERTIZARE
Anterior utilizării aparatului, citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă şi urmaţi-le întocmai când utilizaţi
beurer SalonPro System. Nerespectarea următoarelor indicaţii poate să conducă la vătămări sau la
daune materiale. Păstraţi prezentele instrucţiuni de utilizare şi permiteţi altor utilizatori accesul la acestea. Aveţi grijă să ataşaţi prezentele instrucţiuni de utilizare când daţi aparatul unor terţi.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System în timpul sarcinii sau alăptării.
• Dacă observaţi roşeaţă accentuată, formarea de băşici sau arsuri pe piele, ÎNTRERUPEŢI IMEDIAT
UTILIZAREA!
• Realizaţi 48 de ore înainte de prima utilizare a beurer SalonPro System un test de verificare a compatibilităţii cu pielea pe o porţiune mică de piele în zona pe care doriţi să o epilaţi (consultaţi capitolul 7,
etapa 2: „Test de verificare a compatibilităţii pielii”).
• Nu priviţi în niciun caz direct în lumina generată de cartuş. Este posibil ca acest produs să emită radiaţii optice periculoase. Aveţi grijă ca suprafaţa luminoasă a cartuşului să se afle complet în contact
cu pielea.
• Nu încercaţi niciodată să generaţi un impuls luminos în aer!
• Folosind „Tabelul pentru culoarea părului şi a pielii” de pe versoul prezentelor instrucţiuni de utilizare,
determinaţi intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea şi pentru părul dumneavoastră sau
stabiliţi dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt
marcate cu „x” în tabel).
• Nu folosiţi beurer SalonPro System pe piele de culoare naturală închisă. Utilizarea aparatului beurer
SalonPro System pe piele de culoare închisă poate avea urmări negative precum arsuri, băşici şi
modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare).
• beurer SalonPro System funcţionează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr
care conţine mai multă melanină. Negru şi şaten reacţionează cel mai bine; deşi va reacţiona şi părul
maro şi maro deschis, acesta necesită în mod normal mai multe şedinţe de epilare. Roşcat ar putea
prezenta o reacţie. Părul alb, gri sau blond nu reacţionează de obicei la beurer SalonPro System, deşi
unii utilizatori au observat rezultate după mai multe şedinţe de epilare.
• beurer SalonPro System poate să cauzeze o pigmentare temporară.
• Nu încercaţi să deschideţi sau să reparaţi aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System. La deschiderea aparatului beurer SalonPro System puteţi intra în contact cu componente electrice periculoase sau cu impulsuri de energie luminoasă, ceea ce poate cauza vătămări grave şi/sau leziuni oculare iremediabile.
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PERICOL
Nu apropiaţi beurer SalonPro System de apă! Beurer SalonPro System este un echipament electric. Nu-l aşezaţi în apă şi nu-l lăsaţi să cadă în apă sau în alte lichide.
Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave!
• Nu folosiţi beurer SalonPro System când luaţi o baie.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă aparatul s-a umezit sau udat.
• Dacă beurer SalonPro System a căzut în apă, nu încercaţi să-l scoateţi.
• Scoateţi ştecărul din priză dacă beurer SalonPro System a căzut în apă.
• Nu atingeţi niciodată ştecărul şi aparatul cu mâini ude!
ATENŢIE
Pentru evitarea deteriorărilor
• Nu încercaţi să deschideţi sau să reparaţi aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System. Dacă
încercaţi să deschideţi beurer SalonPro System, aparatul se poate deteriorare şi pierdeţi garanţia.
• În timpul utilizării, nu expuneţi aparatul unor temperaturi mai mici de 10 °C sau mai mari de 40 °C.
• Aparatul nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este cuplat la priză.
• Utilizaţi beurer SalonPro System numai în scopul şi în modul descris în instrucţiunile de utilizare.
• Nu puneţi în funcţiune beurer SalonPro System când este deteriorat un cablu sau un ştecăr şi nu
apropiaţi cablul de alimentare de suprafeţe încălzite.
• Decuplaţi beurer SalonPro System de la priză imediat după utilizare.
• Scoateţi ştecărul aparatului beurer SalonPro System din priză înainte de curăţare.
• Nu utilizaţi beurer SalonPro System cu accesorii care nu sunt recomandate de firma beurer GmbH.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă observaţi sau mirosiţi fum în timpul utilizării aparatului.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă nu funcţionează corect sau dacă pare deteriorat.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă este rupt, dacă se desprinde sau dacă lipseşte complet
orificiul ventilatorului din aplicator.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă senzorul pentru culoarea pielii inclus în aplicator este fisurat
sau rupt.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System în cazul în care carcasa exterioară este fisurată sau se descompune.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System cu un cartuş deteriorat sau dacă suprafaţa luminoasă este fisurată sau ruptă sau dacă lipseşte.
• Nu folosiţi beurer SalonPro System dacă are un cablu deteriorat sau un ştecăr deteriorat.
AVERTIZARE
Nu folosiţi beurer SalonPro System în niciun caz dacă suferiţi de una dintre următoarele boli:
• Dacă aveţi sau aţi avut cancer de piele.
• Dacă suferiţi de epilepsie.
• Dacă prezentaţi cheloide cicatriceale.
• Dacă aveţi herpes sau psoriazis.
• Dacă sunteţi fotosensibil sau suferiţi de alte sensibilităţi la lumină, cum ar fi porfirie, erupţie polimorfă
la lumină, urticarie fotosensibilă, lupus etc.
• Dacă suferiţi de boli ale metabolismului, cum ar fi diabetul.
• Dacă aveţi probleme cu coagularea sângelui.
Nu folosiţi beurer SalonPro System în niciun caz dacă luaţi unul dintre următoarele medicamente:
• Dacă luaţi medicamente care cresc fotosensibilitatea pielii, inclusiv antireumatice nesteroidiene (de
exemplu aspirină, ibuprofen, paracetamol), tetraciclină, fenotiazine, diurectice cu tiazidă, sulfoniluree,
sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, acizi alfa-hidroxilici (AHA), acizi beta-hidroxilici (BHA), Retin-A ®, Accutane® şi/sau retinoizi topici.
• Dacă aţi fost tratat recent sau vă aflaţi în prezent sub tratament cu acid azelaic.
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•
•
•
•
•

Dacă aţi luat în ultimele două săptămâni antibiotice cu tetraciclină.
Dacă aţi fost tratat în ultimele 6 luni cu Accutane® (isotretinoin).
Dacă aţi urmat în ultimele 3 luni o cură cu steroizi.
Dacă aţi fost supus în ultimele 6-8 luni unui peeling cutanat sau altei proceduri de netezire a pielii.
Dacă aţi fost supus în ultimele 3 lunii unei radioterapii sau chimioterapii.

Nu utilizaţi în niciun caz beurer SalonPro System în următoarele locuri:
• Pe mucoase în zona oro-nazală.
• Pe sau lângă un implant activ, cum ar fi stimulator cardiac, aparat pentru incontinenţă, pompă de
insulină etc.
• Pe faţă de la pomeţi în sus, în jurul ochilor, sprâncenelor sau genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.
• La mameloane, organele genitale (masculine sau feminine) sau în jurul anusului.
• Pe piercinguri sau alte obiecte metalice precum cercei sau bijuterii.
• Pe un tatuaj sau pe machiaj permanent în zona de tratat.
• Pe pete de culoare maro închis sau negru, cum ar fi pistrui de mari dimensiuni, nevi, pete hepatice
sau veruci.
• Pe eczeme, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecţii acute. Aşteptaţi până s-a vindecat locul în
cauză înainte de a utiliza beurer SalonPro System.
• Pe piele cu leziuni, pe piele crăpată sau în zone cu risc de malignitate.
• În locuri în care ulterior poate doriţi să aveţi păr.
Indicaţii de avertizare privind expunerea la soare înainte şi după tratament!
Expunerea la soare înainte de tratament
1. După expunerea la soare, aşteptaţi cel puţin 2 săptămâni înainte de a utiliza aparatul.
2. Înainte de tratament, asiguraţi-vă că pielea nu prezintă niciun eritem solar. Dacă eritemul solar
nu s-a vindecat, nu utilizaţi aparatul decât după vindecarea completă.
3. Acum efectuaţi testul de verificare a compatibilităţii pielii (a se vedea capitolul 5.1) pentru a determina
intensitatea de energie corespunzătoare.
Expunerea la soare după tratament
1. După tratament, aşteptaţi cel puţin 48 de ore înainte de a vă expune la soare. Nu expuneţi la soare pielea încă înroşită!
2. În primele două săptămâni după tratament acoperiţi pielea tratată cu haine pentru a vă proteja împotriva
contactului cu razele solare sau aplicaţi cremă de protecţie solară (minim FPS 30).
Bronzarea cu lumină artificială
Instrucţiunile din „Expunerea la soare înainte de tratament” şi „Expunerea la soare după tratament” sunt
valabile, de asemenea, pentru bronzarea cu lumină artificială şi cu loţiuni de bronzat.
După o vizită la saună/piscină faceţi o pauză de 24 de ore înainte de a utiliza aparatul, deoarece
pot apărea iritaţii ale pielii din cauza clorului.
Notă
Această listă nu are caracter exhaustiv. Dacă nu sunteţi sigur că puteţi utiliza aparatul beurer
SalonPro System în siguranţă consultaţi medicul sau dermatologul dumneavoastră.
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5. Ce este beurer SalonPro System?

Anterior utilizării aparatului
beurer SalonPro System

În timpul unui impuls
generat de beurer
SalonPro System

După utilizarea aparatului
beurer SalonPro System

beurer SalonPro System este un aparat bazat pe lumină pentru epilarea definitivă,
fiind destinat uzului personal. Metoda de epilare bazată pe laser şi lumină este
bine-cunoscut şi testat. În cei peste 15 ani de utilizare clinică pe întreg globul
pământesc, acesta s-a dovedit a fi sigur şi eficient în reducerea părului pe termen
lung.
Cum îndepărtează lumina părul?
Epilarea bazată pe lumină are la bază teoria fototermolizei selective, la care se
foloseşte energia optică pentru a dezactiva creşterea părului. Pentru a obţine un
astfel de efect termic, tulpina firului de păr trebuie să preia în mod selectiv energia luminoasă şi să o transforme în căldură.
Această selectivitate se obţine atunci când energia optică generată spre ţesut
este preluată în principal de pigmentul tulpinii firului de păr în timp ce pielea şi
ţesutul dimprejur rămân reci. Melanina este pigmentul din tulpina firului de păr
care este responsabil pentru absorbţia luminii şi care produce căldura, care, în
cele din urmă, dezactivează creşterea părului. În consecinţă, se poate absorbi
cu atât mai multă lumină şi lumina poate fi cu atât mai eficientă la epilare cu cât
există mai multă melanină în păr (cu alte cuvinte, cu cât părul este mai închis la
culoare).

Ce influenţă are ciclul de creştere a părului asupra epilării bazate pe lumină?
Orice fir de păr de pe corpul nostru trece prin cele trei faze ale ciclului de creştere
a părului. Anagen, catagen şi telogen. Aceste trei faze au o mare influenţă asupra
măsurii în care funcţionează epilarea bazată pe lumină.
Anagen este faza de creştere a părului, în timp ce catagen şi telogen sunt faze latente.
Anagen – fază de
creştere

Catagen – fază
latentă

Durata unui ciclu complet de creştere a părului diferă de la om la om şi depinde de
zona corpului în care se află părul, însă măsoară, de
Anagen
regulă, 18-24 de luni. La un anumit moment, majoritatea foliculelor de păr de pe o suprafaţă a pielii se află
18-24 de
în faza latentă. beurer SalonPro System nu are efect
luni
asupra acestui păr.
Catagen
Telogen
Însă firele aflate în faza de creştere anagen
reacţionează la utilizarea aparatului beurer SalonPro
System. Trebuie să reţineţi că este necesar cel puţin
un ciclu complet de creştere a părului pentru a obţine o epilare completă cu beurer
SalonPro System.

Telogen – fază
latentă
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La beurer SalonPro System, siguranţa este pe primul loc
• Tehnologia IPL la beurer SalonPro System – siguranţă maximă la un nivel mai mic de energie
Cu tehnologia Technologie Intense Pulsed Light (IPL) se pot obţine rezultate de epilare pe termen
lung cu o fracţiune din nivelul de energie utilizat la alte aparate de epilare bazate pe lumină. Nivelul
redus de energie utilizat la beurer SalonPro System reduce eventuala posibilitate de apariţie a daunelor sau complicaţiilor şi contribuie la siguranţa dumneavoastră generală.
• beurer SalonPro System protejează pielea dumneavoastră
Epilarea bazată pe lumină nu este potrivită pentru piele de culoare naturală mai închisă sau piele
bronzată. În beurer SalonPro System este integrat un senzor pentru culoarea pielii, cu care poate fi
măsurată culoarea suprafeţei de piele care urmează a fi epilată astfel încât este posibilă utilizarea
numai la culori potrivite ale pielii. Această funcţie de siguranţă împiedică utilizarea pe pielea dumneavoastră dacă are o culoare prea închisă sau dacă este bronzată prea puternic. Aplicatorul beurer
SalonPro System dispune de o funcţie de protecţie UV, prin care sunt blocate razele UV dăunătoare.
• beurer SalonPro System protejează ochii dumneavoastră
Pentru a proteja ochii, aplicatorul beurer SalonPro System dispune de un senzor integrat pentru contactul cu pielea. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când aplicatorul
este ţinut în aer. Bliţul este declanşat numai după ce senzorul pentru contactul cu pielea este aşezat
pe piele.

6. Descrierea aparatului
6.1 Unitatea de bază
2

1
9

3

7
4

5

8
6

1 Mufa unităţii de bază

6 Butoane pentru setarea energiei

2 Întrerupător de reţea

7 Bec de control pentru energie

3 Aplicator

8 Bec de control pentru „cartuş gol”

4 Buton de declanşare

9 Accesoriu de precizie

5 Bec de control
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1

2

6.2 Aplicator

Pe aplicator se află un buton de declanşare. Prin intermediul butonului de declanşare se activează
lampa de lumină-bliţ.
În carcasa interioară a aplicatorului se află cartuşul.
Becul de control se află în partea centrală superioară a capului aplicatorului şi luminează în felul următor:
Becul de control nu luminează

Impulsul nu este pregătit

Becul de control luminează verde

Impulsul este pregătit

Becul de control luminează roşu

Impulsul va fi blocat, întrucât culoarea pielii nu este compatibilă (consultaţi „Tabelul pentru culoarea părului şi a pielii” de pe versoul
instrucţiunilor de utilizare).

Becul de control luminează portocaliu

Impulsul va fi blocat deoarece nu există un contact complet cu pielea.

Becul de control luminează intermitent roşu/becul de Cartuşul nu este introdus corect.
control pentru energie luminează intermitent verde

6.3 Cartuş

Senzor pentru culoarea pielii/senzor pentru contactul cu pielea

Suprafaţă luminoasă

Cartuşul beurer SalonPro System dispune de un senzor integrat pentru culoarea pielii.
Epilarea bazată pe lumină folosită pe piele de culoare închisă poate avea urmări negative precum arsuri,
băşici şi modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). Pentru a evita aceste erori de utilizare,
senzorul pentru culoarea pielii integrat în beurer SalonPro System determină anterior fiecărui impuls
luminos culoarea pielii care va fi epilată. Dacă senzorul pentru culoarea pielii recunoaşte că pielea are
o culoare prea închisă pentru a se utiliza beurer SalonPro System, aparatul întrerupe automat emiterea
impulsurilor.
Dacă nu se vede niciun impuls luminos şi becul de control luminează portocaliu, înseamnă că senzorul
pentru contactul cu pielea nu este complet în contact cu pielea.
Senzorul pentru culoarea pielii nu serveşte doar la evitarea decojirii pielii prea închise, ci vă şi ajută
la pigmentarea corespunzătoare a pielii prin determinarea potenţialului energetic recomandat pentru
nuanţa dumneavoastră de piele (a se vedea capitolul 7).
Pentru a proteja ochii, cartuşul beurer SalonPro System dispune suplimentar de un senzor pentru contactul cu pielea. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când aplicatorul
este ţinut în aer. Dacă nu se vede niciun impuls luminos şi becul de control luminează portocaliu,
înseamnă că suprafaţa luminoasă a cartuşului nu este complet în contact cu pielea. Încercaţi aparatul în
altă zonă de pe corp sau contactaţi serviciul pentru clienţi dedicat beurer SalonPro System.
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Cartuşul din beurer SalonPro System dispune de o funcţie de protecţie UV, prin care sunt blocate razele
UV dăunătoare.

7. Înainte de a începe
ETAPA 1: Verificaţi dacă beurer SalonPro System este potrivit pentru dumneavoastră
AVERTIZARE
Înainte de prima utilizare a beurer SalonPro System verificaţi dacă aparatul este potrivit pentru
dumneavoastră.
Pentru a verifica dacă beurer SalonPro System este potrivit pentru dumneavoastră, citiţi capitolul „4. Indicaţii de avertizare şi de siguranţă” şi, folosind „Tabelul pentru culoarea părului şi a pielii” de
pe versoul prezentelor instrucţiuni de utilizare, determinaţi intensitatea luminoasă cea mai potrivită
pentru pielea şi pentru părul dumneavoastră şi stabiliţi dacă această metodă este adecvată pentru
dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „x” în tabel).
ETAPA 2: Test de verificare a compatibilităţii pielii
AVERTIZARE
Înainte de a utiliza beurer SalonPro System, efectuaţi un test de verificare a compatibilităţii pielii.
Cu ajutorul testului de verificare a compatibilităţii pielii se testează modul în care reacţionează pielea
dumneavoastră la epilarea cu beurer SalonPro System. În plus, vă ajută la setarea treptei optime de
energie pentru fiecare zonă de epilat.
Cu 48 de ore înainte de epilarea completă realizaţi pe fiecare suprafaţă a pielii pe care doriţi să o trataţi
un test de verificare a compatibilităţii pielii.
Notă
În cazul epilării pe faţă, testul de verificare a compatibilităţii pielii trebuie realizat pe o suprafaţă fără
păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât.
1. Anterior utilizării aveţi în vedere ca pielea să fie rasă, curată şi uscată (să nu prezinte urme de pudră,
creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).
AVERTIZARE
NU curăţaţi pielea ÎN NICIUN CAZ cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de
a folosi beurer SalonPro System.
2. Pregătiţi aparatul conform descrierii din capitolul „8.1 Începerea utilizării” punctele 2 până la 5.
3. Aşezaţi suprafaţa luminoasă a cartuşului pe suprafaţa de test dorită şi aveţi grijă să se afle complet în
contact cu pielea.
4. Aparatul este setat automat la cea mai mică treaptă de energie. Declanşaţi primul impuls cu treapta
de energie 1 apăsând butonul de declanşare. Vedeţi un bliţ luminos, auziţi un sunet puternic şi simţiţi
o uşoară senzaţie de ardere şi/sau de căldură. Aparatul este pregătit pentru următorul impuls în
decursul a 3 secunde şi becul de control la aplicator luminează continuu verde.
5. Îndepărtaţi aplicatorul de piele şi aşezaţi-l pe următoarea suprafaţă de test.
Notă
Măriţi treapta de energie numai atunci când treapta anterioară de energie nu vi s-a părut neplăcută.
Dacă treapta de energie 1 este deja neplăcută, nu măriţi treapta de energie.
6. Cu butonul pentru setarea energiei „+” puteţi mări treapta de energie cu 1. Becurile de control pentru
energie se aprind în funcţie de treapta de energie aleasă.
Declanşaţi al doilea impuls cu treapta de energie 2 apăsând butonul de declanşare.
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7. Numai dacă vă simţiţi bine repetaţi paşii 5 şi 6 până când atingeţi cea mai mare treaptă de energie,
6. Încheiaţi testul când simţiţi o senzaţie neplăcută, întrucât există pericol de urmări negative în cazul
măririi treptelor de energie. Întrerupeţi imediat testul dacă observaţi efecte negative precum roşeaţă
extremă sau formarea de băşici.
8. Aşteptaţi 48 de ore şi examinaţi suprafaţa epilată.
Dacă pielea în zona epilată pare normală (nicio reacţie sau roşeaţă uşoară), puteţi continua cu o epilare completă la cea mai mare treaptă de temperatură pe care aţi resimţit-o plăcută în timpul testului.
Dacă observaţi roşeaţă extremă, umflături sau băşici chiar şi la cea mai mică treaptă de energie, nu
supuneţi această suprafaţă unui tratament complet.
Notă
Nu realizaţi o epilare completă cu o treaptă de energie pe care nu aţi testat-o în prealabil!
Epilaţi suprafaţa testată cel mai devreme după 1 săptămână de la test.
ETAPA 3: Pentru a obţine rezultate optime, planificaţi epilarea cu beurer SalonPro System
Un ciclu tipic de creştere a părului poate dura 18-24 de luni. În această perioadă pot fi necesare mai
multe şedinţe cu beurer SalonPro System pentru a se obţine o epilare pe termen lung.
Eficacitatea epilării diferă de la om la om şi variază în funcţie de zona corpului, de culoarea părului şi de
modul în care utilizaţi beurer SalonPro System.
Planul tipic pentru epilarea cu beurer SalonPro System pe parcursul unui ciclu complet de
creştere a părului:
• Între primele 3-4 şedinţe de epilare cu beurer SalonPro System trebuie să aşteptaţi aproximativ două
săptămâni.
• Între şedinţele de epilare 5-7 cu beurer SalonPro System trebuie să aşteptaţi aproximativ patru săptămâni. Ulterior veţi utiliza beurer SalonPro System din când în când, atunci când este necesar, până
când obţineţi rezultate de durată.
Aceste indicaţii corespund planului recomandat, cu care se obţin, în mod demonstrat, cele mai
bune rezultate. Dar puteţi organiza şi altfel planul dumneavoastră personal, obţinând totuşi rezultate
satisfăcătoare.
Notă
Dacă folosiţi aparatul pe aceeaşi zonă a corpului mai mult de o dată la două săptămâni, nu obţineţi
rezultate mai bune.
Îngrijire ulterioară tipică folosind beurer SalonPro System după obţinerea unei epilări definitive:
Modificările hormonale sau alte modificări fiziologice pot activa foliculele de păr latente. Din acest
motiv, este posibil să fie uneori necesare şedinţe de epilare ulterioare cu beurer SalonPro System.
ETAPA 4: Pregătiţi zona de epilat
Anterior utilizării aveţi în vedere ca pielea să fie rasă, curată şi uscată (să nu prezinte urme de pudră,
creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).
AVERTIZARE
Nu curăţaţi pielea cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi beurer
SalonPro System.
ETAPA 5: Setaţi intensitatea de energie / măsurarea automată a nuanţei de piele
Treapta de energie
Treapta de energie determină intensitatea impulsului luminos generat de beurer SalonPro System spre
pielea dumneavoastră (de la cea mai mică treaptă (-) până la cea mai mare treaptă (+)). Becurile de
control pentru energie de pe unitatea de bază indică mărirea treptei de energie. Odată cu mărirea trep11

tei de energie se îmbunătăţesc rezultatele epilării, dar creşte şi riscul de posibile efecte secundare şi
complicaţii.
Începeţi întotdeauna prima şedinţă de epilare cu treapta de energie înregistrată în recunoaşterea
automată a nuanţei pielii şi confirmată prin intermediul testului de verificare a compatibilităţii pielii.
Recunoaşterea/măsurarea automată a nuanţei de piele
Prin recunoaşterea automată a nuanţei pielii, puteţi lăsa aparatul să afişeze potenţialul energetic
corespunzător nuanţei dumneavoastră de piele.
Utilizarea recunoaşterii a nuanţei de piele
1. Porniţi recunoaşterea (automată) a nuanţei de piele, în timp ce apăsaţi simultan pe ambele butoane
pentru setarea energiei (+ şi -) timp de 2 secunde.
2. Vă aflaţi în modul de recunoaşterea a nuanţei pielii când LED-urile individuale ale becului de control
pentru energie luminează unul după altul de la stânga la dreapta.
3. Aşezaţi suprafaţa luminoasă a cartuşului pe suprafaţa de test dorită şi aveţi grijă să se afle complet
în contact cu pielea.
Notă
Pentru siguranţa dumneavoastră, selectaţi întotdeauna cel mai închis loc de pe piele (de exemplu
partea exterioară a pulpei, partea din spate a mâinii etc.).
Important: Înainte de utilizarea pe o altă parte a corpului, trebuie să efectuaţi din nou o măsurătoare.
4. Prin apăsarea butonului de declanşare, porniţi recunoaşterea nuanţei pielii. Recunoaşterea nuanţei
pielii durează 1 – 2 secunde.
Notă
În modul de recunoaştere a nuanţei pielii, aparatul nu emite niciun impuls luminos.
5. Dacă măsurarea nuanţei pielii are succes, becul de control pentru energie indică nivelul de energie
corespunzător nuanţei dumneavoastră de piele. LED-urile nivelului de energie indicat luminează permanent.
6. Dacă becul de control pentru energie luminează în continuare de la stânga la dreapta, recunoaşterea nuanţei pielii nu a funcţionat.
7. Acordaţi atenţie suplimentară becului de control de pe aplicator. Dacă becul de control luminează
portocaliu, contactul cu pielea este insuficient pentru efectuarea măsurătorii. Dacă becul de control
luminează roşu, pielea dumneavoastră este prea întunecată sau nuanţa dumneavoastră de piele nu
poate fi recunoscută.
8. În acest caz, repetaţi măsurătoarea, în timp ce apăsaţi din nou butonul de declanşare.
Notă
Dacă doriţi să încheiaţi mai devreme recunoaşterea nuanţei pielii, puteţi reveni la modul normal prin
apăsarea unuia dintre butoanele pentru setarea energiei (+ sau -).
9. Dacă recunoaşterea nuanţei pielii a avut succes, verificaţi rezultatul măsurătorii în timp ce comparaţi
tabelele cu nuanţele de piele şi păr.
10. Dacă există o abatere între valoarea determinată şi tabelul cu nuanţele de piele şi păr, trebuie să vă
opriţi întotdeauna înainte de cea mai mică treaptă de energie.
11. Puteţi creşte, respectiv reduce de fiecare dată treapta de energie prin apăsarea tastelor + şi -.
Dacă în timpul şi după prima şedinţă de epilare cu treapta de energie recomandată sesizaţi o uşoară
iritaţie sau nu sesizaţi nicio iritaţie, puteţi creşte treapta de energie cu 1 în cadrul următoarelor şedinţe.
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AVERTIZARE
Nu creşteţi treapta de energie dacă simţiţi dureri neobişnuite în timpul sau după utilizarea aparatului
beurer SalonPro System! (consultaţi „Etapa 6 Familiarizarea cu posibile efecte secundare”)
Nu creşteţi treapta de energie în timpul unei şedinţe de epilare, nici măcar atunci când nu aveţi nicio
senzaţie neplăcută.
Iritaţia se poate produce şi la un anumit timp după utilizare.
ETAPA 6: Familiarizarea cu posibile efecte secundare la utilizarea de beurer SalonPro System
Dacă beurer SalonPro System este utilizat conform indicaţiilor din prezentele instrucţiuni de utilizare,
apar foarte rar efecte secundare şi complicaţii în legătură cu utilizarea aparatului beurer SalonPro System. Cu toate acestea, orice metodă de tratament cosmetic, inclusiv metodele dezvoltate pentru utilizarea la domiciliu, prezintă un anumit risc. În consecinţă, este important să înţelegeţi şi să acceptaţi riscurile şi complicaţiile care pot să apară la utilizarea de sisteme de epilare cu impulsuri de lumină destinate
uzului privat.
Complicaţie
Acţiunea mai multor impulsuri în
acelaşi loc

Probabilitatea
apariţiei
complicaţiei
Redus

Efect secundar
Iritare uşoară a pielii
Înroşirea pielii
Sensibilitate ridicată a pielii
Răni şi arsuri
Formarea de cicatrice
Modificări pigmentare
Roşeaţă accentuată şi umflătură
Infecţie
Hematom

Probabilitatea
apariţiei efectului
secundar
Redus
Redus
Redus
Rar
Rar
Rar
Rar
Neglijabil
Neglijabil

Dureri uşoare la nivelul pielii
Deşi epilarea la domiciliu cu impulsuri de lumină este suportată în general foarte bine, majoritatea utilizatorilor resimt o uşoară senzaţie neplăcută în timpul utilizării, descrisă de obicei ca o uşoară înţepătură
pe suprafaţa de piele tratată. În mod normal, senzaţia de înţepătură persistă pe parcursul utilizării propriu-zise sau câteva minute după aceasta. Orice altă senzaţie diferită de această uşoară senzaţie
neplăcută nu este normal şi înseamnă că trebuie să întrerupeţi utilizarea beurer SalonPro System, deoarece această metodă de epilare nu este potrivită pentru dumneavoastră, sau că aţi setat o treaptă de
energie prea ridicată.
Înroşirea pielii
Pielea dumneavoastră se poate înroşi direct după utilizarea aparatului beurer SalonPro System sau pe
parcursul a 24 de ore de la utilizare. Roşeaţa dispare de regulă în decursul a 24 de ore. Consultaţi medicul dacă roşeaţa nu dispare după 2-3 zile.
Sensibilitate ridicată a pielii
Pielea în zona epilată este mai sensibilă, astfel încât poate fi uscată sau se poate decoji.
Răni şi arsuri
Foarte rar se pot produce arsuri sau răni cutanate în urma utilizării. Poate dura câteva săptămâni până
când arsura sau rana s-a vindecat şi, foarte rar, poate să rămână o cicatrice vizibilă.
Formarea de cicatrice
Deşi se produce foarte rar, există posibilitatea formării unei cicatrice permanente. O eventuală cicatrice
se produce în mod normal sub forma unei leziuni albe, plate pe piele (hipotrofic).
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Totuşi, aceasta poate fi lată şi roşie (hipertrofic) sau lată şi depăşind marginile rănii propriu-zise (cheloid). Pot fi necesare tratamente estetice ulterioare pentru a îmbunătăţi aspectul cicatricei.
Modificări pigmentare
beurer SalonPro System vizează tulpina firului de păr, în special celulele pigmentate în foliculul de păr, şi
foliculul de păr propriu-zis.
Cu toate acestea, există pericolul unei hiperpigmentări (pigment accentuat sau culoare maro) sau al
unei hipopigmentări (culoare deschisă) a pielii dimprejur. Acest pericol de modificări a pigmentării pielii este mai mare la persoane cu o piele de culoare închisă. În mod normal, modificările culorii sau
modificările pigmentului pielii sunt temporare, hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă producându-se foarte rar.
Roşeaţă accentuată şi umflătură
În cazuri rare, pielea tratată se poate înroşi şi umfla. Acest lucru apare mai frecvent în zone sensibile ale
corpului. Roşeaţa şi umflăturile trebuie să dispară după 2-7 zile şi trebuie tratate cu comprese frecvente
cu gheaţă. Spălarea cu atenţie este permisă, însă trebuie să evitaţi expunerea la soare.
Infecţie
O infecţie a pielii este foarte rară, însă reprezintă totuşi un posibil risc în urma unei arsuri sau a unei răni
cutanate produse de aparatul beurer SalonPro System.
Hematom
Utilizarea aparatului beurer SalonPro System poate să conducă în cazuri foarte rare la hematoame de
culoare albastru-lila, care pot persista 5-10 zile. După ce hematoamele dispar, se poate produce
o colorare ruginie a pielii (hiperpigmentare), care poate fi permanentă.
ETAPA 7: La ce rezultate trebuie să vă aşteptaţi în urma utilizării aparatului beurer
SalonPro System?
Pentru mulţi utilizatori ai aparatului beurer SalonPro System, aceasta este eventual prima experienţă cu
un aparat bazat pe lumină dezvoltat pentru uzul privat. Beurer SalonPro System este uşor de utilizat, iar
şedinţele de epilare nu durează mult. În timpul unei şedinţe de epilare cu beurer SalonPro System este
normal să observaţi şi să simţiţi următoarele:
• Zgomot de vâjâit al ventilatorului – ventilatorul de răcire din beurer SalonPro System produce un
zgomot similar unui uscător de păr. Acest lucru este normal.
• Zgomot de lovire la fiecare impuls – când beurer SalonPro System declanşează un impuls, este
normal să auziţi odată cu pulsul de lumină un fel de zgomot de lovire.
• Presiune uşoară a aplicatorului – acest lucru este necesar şi util pentru amplasarea impulsurilor
luminoase învecinate şi face parte din funcţia de siguranţă a beurer SalonPro System.
• Senzaţie de căldură şi mâncărimi – în timpul fiecărui impuls luminos este normal să simţiţi o senzaţie uşoară de căldură şi mâncărimi cauzate de energie de lumină. Reţineţi că este important să folosiţi la prima şedinţă de epilare întotdeauna trepte mici de energie. Uşoara căldură pe care o resimţiţi
poate persista până la o oră după utilizarea aparatului beurer SalonPro System.
• Culoare uşor roşiatică sau roz a pielii – în timpul sau direct după şedinţa cu beurer SalonPro
System nu este neobişnuit să observaţi o uşoară culoare roz a pielii. În mod normal, aceasta poate fi
observată cel mai puternic în jurul firelor de păr. Dacă observaţi însă înroşirea completă a pielii, formarea de băşici sau arsuri, întrerupeţi imediat utilizarea aparatului beurer SalonPro System.

8. Utilizarea aparatului beurer SalonPro System
AVERTIZARE
Dacă doriţi să folosiţi aparatul pe faţă, citiţi mai întâi indicaţiile din capitolul 8.2 până la 8.6 înainte de
a continua cu capitolul 8.1 „Începerea utilizării”.
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8.1 Începerea utilizării

1. Scoateţi unitatea de bază, aplicatorul şi celelalte componente ale aparatului beurer SalonPro System
din cutie.
2. Verificaţi dacă este introdus corect cartuşul în aplicator.
3. Introduceţi cablul de alimentare în mufa unităţii de bază beurer SalonPro System.
4. Introduceţi celălalt capăt al cablului de alimentare în priză. beurer SalonPro System este acum pregătit de funcţionare.
Notă
Anterior utilizării aveţi în vedere ca pielea să fie rasă, curată şi uscată (să nu prezinte urme de pudră,
creme, produse de machiaj, antiperspirant sau deodorant).
AVERTIZARE
Nu curăţaţi pielea cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi beurer
SalonPro System.
5. Acţionaţi întrerupătorul de reţea de pe partea din spate a unităţii de bază. Becul de control şi becurile de control pentru energie se aprind şi se aude un zgomot de la ventilator (similar zgomotului unui
uscător de păr).
6. Aparatul este setat automat la cea mai mică treaptă de energie. Aparatul este acum pregătit pentru
generarea primului impuls.
7. Cu ajutorul butoanelor pentru setarea energiei „-” şi „+” puteţi reduce sau mări nivelul de energie pentru a seta treapta de energie determinată prin recunoaşterea automată a nuanţei pielii sau în
cadrul testului de verificare a compatibilităţii, respectiv pentru a adapta setările conform cerinţelor
dumneavoastră. Becurile de control pentru energie se aprind verde în funcţie de treapta de energie
aleasă.
8. Aşezaţi suprafaţa luminoasă a cartuşului pe suprafaţa de tratat dorită şi aveţi grijă să se afle complet
în contact cu pielea.
Notă
Dacă apăsaţi butonul de declanşare şi pielea dumneavoastră are o culoare prea închisă sau este
bronzată prea puternic, becul de control de pe aplicator luminează roşu. În cazul acesta, aplicatorul
nu declanşează impulsul pe această suprafaţă a pielii.
Dacă aplicatorul nu se află în contact suficient cu pielea şi apăsaţi butonul de declanşare, becul de
control la nivelul aplicatorului luminează portocaliu. Nici în cazul acesta, aplicatorul nu declanşează
impulsul pe această suprafaţă a pielii.
9. Apăsaţi butonul de declanşare. Vedeţi un bliţ luminos, auziţi un sunet puternic şi simţiţi o uşoară senzaţie de ardere şi/sau un efect de căldură. beurer SalonPro System este dotat cu o funcţie de „bliţ
repetat”. Dacă ţineţi apăsat butonul de declanşare, se declanşează automat la intervale de 3 secunde
un bliţ luminos, astfel încât nu trebuie să apăsaţi butonul de declanşare de fiecare dată.
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AVERTIZARE
Nu trataţi aceeaşi suprafaţă de piele mai mult de o dată per şedinţă!
Utilizarea multiplă pe o suprafaţă de piele în cadrul unei şedinţe de epilare poate mări probabilitatea
de efecte secundare.
Încercaţi să evitaţi suprapunerea de impulsuri.
Notă
Impulsurile generate de beurer SalonPro System trebuie aplicate în rânduri – începând la capătul
fiecărui rând până la celălalt capăt al rândului. Această metodă oferă un control mai bun asupra
suprafeţei de piele deja tratate şi vă ajută să evitaţi aplicarea de mai multe ori pe aceeaşi suprafaţă
sau epilarea pe suprafeţe de piele suprapuse. Suprafaţa luminoasă a aparatului beurer SalonPro System este concepută în aşa fel încât pe suprafaţa tratată rămân pentru scurt timp urme de apăsare.
Aceste urme vizibile pot fi utilizate pentru aplicarea exactă a următorului impuls. Pe cartuş, în partea stângă şi dreaptă, se află suplimentar câte un marcaj longitudinal, cu ajutorul căruia puteţi vedea
unde se află în acel moment suprafaţa luminoasă.
10. Îndepărtaţi aplicatorul de piele şi aşezaţi-l pe următoarea suprafaţă de tratat. Când mutaţi aplicatorul aveţi grijă să nu se producă goluri sau suprapuneri pe pielea tratată. Aparatul se reîncarcă imediat
şi este pregătit pentru următorul impuls în decursul a 3 secunde (becul de control la aplicator luminează din nou continuu verde). Repetaţi procedura până când a fost tratată întreaga suprafaţă de
piele.
După tratamentul cu beurer SalonPro System
• După ce s-a încheiat şedinţa de epilare cu beurer SalonPro System, opriţi aparatul acţionând întrerupătorul de reţea.
• Scoateţi cablul de alimentare din priză.
• După fiecare şedinţă de epilare se recomandă curăţarea aparatului dumneavoastră beurer SalonPro
System, în special a suprafeţei luminoase (consultaţi capitolul „9.1 Curăţarea aparatului beurer
SalonPro System”).
• După curăţare se recomandă să păstraţi aparatul dumneavoastră beurer SalonPro System în cutia sa
originală şi să îl protejaţi de apă.

8.2 Utilizarea la nivelul feţei
AVERTIZARE
Nu folosiţi aparatul beurer SalonPro System pe faţă la o treaptă de energie mai mare de 3.
Nu folosiţi aparatul beurer SalonPro System pe faţă mai sus de pomeţi sau la nivelul ochilor, sprâncenelor şi genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave.
Nu folosiţi beurer SalonPro System pe mucoase în zona oro-nazală.
Pielea feţei este foarte sensibilă şi necesită îngrijire specială. Respectaţi în mod obligatoriu toate
indicaţiile de avertizare şi de siguranţă din instrucţiunile de utilizare pentru a evita consecinţele. Vă
recomandăm să efectuaţi mai întâi un tratament la nivelul corpului şi să vă familiarizaţi cu aparatul
înainte de a-l folosi la nivelul feţei.
Cu beurer SalonPro System pot fi tratate toate zonele feţei de la pomeţi în jos, cum ar fi buza
superioară, obraji, maxilar, bărbie şi gât.
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Notă
Pentru a facilita utilizarea în zona feţei, puteţi utiliza accesoriu de precizie
inclus în pachetul de livrare. Acesta reduce suprafaţa luminoasă şi permite
o utilizare precisă.
Puteţi fixa cu uşurinţă accesoriu de precizie la nivelul aplicatorului prin
aşezarea şi apăsarea pe suprafaţa luminoasă.
Aşezaţi accesoriu de precizie, astfel încât decupajul corespunzător să se
afle pe accesoriu peste senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii.
Dacă senzorul pentru contactul cu pielea/culoarea pielii este acoperit, nu
este posibilă declanşarea unui impuls luminos.
Utilizaţi accesoriul de precizie la max. treapta de energie 3 şi când nuanţa pielii este mai deschisă
decât tipul de piele 5.
1. Este obligatoriu ca, 48 de ore înainte de tratament, să efectuaţi un test punctual de verificare a compatibilităţii pielii (consultaţi capitolul 7, etapa 2). Testul de verificare a compatibilităţii pielii trebuie realizat pe o suprafaţă fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât, pentru a se determina o treaptă
de energie adecvată.
AVERTIZARE
Epilaţi suprafaţa testată cel mai devreme după 1 săptămână de la testul de verificare a compatibilităţii
pielii.
2. Marcaţi suprafaţa tratată cu un creion dermatograf alb. Folosiţi marcajul ca linie de orientare pentru
aplicarea impulsului. În felul acesta puteţi evita ca suprafeţele tratate să se suprapună sau puteţi evita
tratarea în zone ale feţei în care nu doriţi să epilaţi.
3. Folosiţi o oglindă pentru a aşeza aplicatorul corect pe suprafaţa de tratat.
4. Urmaţi instrucţiunile de utilizare (consultaţi capitolul anterior, 8.1 „Începerea utilizării”) şi ţineţi cont în
special de următoarele indicaţii specifice.
Notă
Pielea de pe faţă poate avea cauze hormonale, astfel încât pentru o reducere permanentă a părului
pot fi eventual necesare mai multe şedinţe.

8.3 Utilizarea la nivelul buzei superioare

Aşezaţi geamul aplicatorului ca în imagine. Declanşaţi în fiecare zonă marcată un impuls.
Nu utilizaţi la nări şi pe buze, întrucât aceste locuri sunt mai sensibile.

Notă
Puteţi întoarce buzele dumneavoastră spre interior sau le puteţi strânge pentru a întinde suprafaţa de
tratat sau pentru a desena o linie groasă pe buze şi marginile buzelor folosind creionul dermatograf
alb. Prin linia albă se asigură reflectarea energiei bliţului, astfel încât acesta să nu ajungă la buzele
dumneavoastră dacă îndreptaţi din greşeală un impuls spre buzele dumneavoastră.

8.4 Utilizarea în zona obrajilor şi a maxilarului

Aşezaţi geamul aplicatorului ca în imagine. Declanşaţi în fiecare punct un impuls şi
deplasaţi de pe o parte a obrajilor sau maxilarului spre cealaltă parte.
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8.5 Utilizarea în zona gâtului şi a bărbiei

Aşezaţi geamul aplicatorului ca în imagine. Declanşaţi în fiecare punct un impuls şi deplasaţi de pe o parte a gâtului sau bărbiei spre cealaltă parte.

Notă
Indicaţie: Pielea este mai sensibilă în treimea inferioară a gâtului. Prin urmare, evitaţi suprafeţe de tratare suprapuse.

8.6 Îngrijirea după un tratament la nivelul feţei

• Aplicaţi o loţiune calmantă, cum ar fi de aloe vera.
• Evitaţi timp de cel puţin 24 de ore utilizarea de creme de exfoliere şi de înălbire sau produse corespunzătoare, deoarece se pot produce iritaţii ale pielii tratate.
• După utilizare, evitaţi timp de cel puţin 2 săptămâni expunerea la razele solare directe pe o durată mai
mare de 15 minute. Dacă expuneţi, în această perioadă, pielea recent tratată luminii solare, trebuie să
folosiţi în mod obligatoriu cremă cu factor de protecţie solară FPS 30 sau mai mare.
• Evitaţi îndepărtarea părului din zonele tratate folosind ceară sau epilator/pensetă.
Reţineţi că poate fi necesar un ciclu complet de creştere a părului până când obţineţi rezultate
complete în urma epilării.

9. Îngrijirea aparatului beurer SalonPro System
9.1 Curăţarea aparatului beurer SalonPro System

După fiecare şedinţă de epilare se recomandă curăţarea aparatului dumneavoastră beurer SalonPro
System, în special a suprafeţei luminoase.
ATENŢIE
Nu introduceţi niciodată în apă beurer SalonPro System sau unul dintre componentele sale!
• Scoateţi ştecărul aparatului beurer SalonPro System din priză înainte de curăţare.
• Folosiţi o cârpă uscată, curată şi un agent de curăţare conceput special pentru echipamente electronice pentru a şterge cu atenţie suprafaţa aparatului beurer SalonPro System şi, în special, a suprafeţei luminoase.

9.2 Înlocuirea cartuşului

Cartuşul are o durată de viaţă de până la 250.000 de impulsuri luminoase, suficiente, în caz de utilizare normală (un singur utilizator, utilizarea pe întregul corp, inclusiv picioare, braţe, zona axilară, zona
inghinală, faţă), pentru aproximativ 40 de ani. Prin urmare, la acest model nu trebuie înlocuit în mod normal cartuşul.
Notă
Cartuşul trebuie înlocuit numai când se pot observa pete mari în interiorul acestuia sau dacă este
spartă lentila. În acest caz, adresaţi-vă Serviciului pentru clienţi Beurer.

10. Remedierea defecţiunilor

„Aparatul meu beurer SalonPro System nu mai poate fi pornit”
• Asiguraţi-vă că şi cablul de alimentare este cuplat corect la aparatul beurer SalonPro System.
• Asiguraţi-vă că acest cablu de alimentare este conectat la o priză de perete.
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„La apăsarea butonului de declanşare nu este emis niciun impuls luminos”
• Asiguraţi-vă că există un contact corespunzător cu pielea şi că suprafaţa luminoasă este apăsată în
piele în mod uniform şi cu putere. Spre siguranţa dumneavoastră, butonul de declanşare activează un
impuls numai atunci când suprafaţa luminoasă este apăsată puternic pe piele.
• Verificaţi becul de control. Dacă becul de control la aplicator luminează roşu, înseamnă că pielea
dumneavoastră, analizată de senzorul pentru culoarea pielii, are o culoare prea închisă pentru o utilizare în siguranţă. Încercaţi aparatul în altă zonă de pe corp sau contactaţi serviciul pentru clienţi dedicat beurer SalonPro System.
Dacă becul de control la aplicator luminează portocaliu, înseamnă că, la măsurarea cu ajutorul senzorului pentru contactul cu pielea, contactul a fost insuficient. Măriţi contactul cu pielea sau contactaţi
serviciul pentru clienţi dedicat beurer SalonPro System.
• În cazul unei defecţiuni generale, toate cele 6 becuri de control pentru energie luminează concomitent intermitent verde. Realizaţi o resetare a aparatului. Astfel, scoateţi aparatul din priză, aşteptaţi
30 de secunde şi conectaţi din nou aparatul la întrerupătorul de reţea. Dacă problemele cu aparatul
dumneavoastră persistă, apelaţi la serviciul nostru pentru clienţi.
• Verificaţi becul de control. Dacă becul de control la aplicator luminează intermitent roşu şi becul de
control la aparat luminează intermitent verde, înseamnă că nu este aşezat corect cartuşul în aplicator.
Reintroduceţi cartuşul în aplicator.

11. Întrebări frecvente

1. Funcţionează beurer SalonPro System cu adevărat?
Da. Testele clinice, efectuate de medici, au arătat că, folosind tehnologia din beurer SalonPro System,
se pot obţine într-un mod sigur rezultate de epilare durabile.
2. În ce zone ale corpului pot utiliza beurer SalonPro System?
beurer SalonPro System a fost conceput pentru epilarea întregului corp. Zonele tratate cel mai frecvent
cu beurer SalonPro System sunt picioarele, zona axială, braţele, zona inghinală şi faţa de la pomeţi
în jos.
3. Cât durează o şedinţă de tratament cu beurer SalonPro System?
Durata poate varia în funcţie de zona tratată a corpului. Tratamentul pe întregul corp (picioare, braţe,
zona axilară, zona inghinală şi faţa de la pomeţi în jos) durează aproximativ 26 de minute. Întrucât
beurer SalonPro System funcţionează cu curent electric poate fi utilizat cât este necesar pentru a realiza o şedinţă completă de epilare în zona sau în zonele dorite ale corpului.
4. Este sigur beurer SalonPro System?
beurer SalonPro System a fost dezvoltat punându-se accent în special pe siguranţa dumneavoastră
şi foloseşte o tehnologie testată clinic. Însă acest aparat, ca orice produs sau echipament electronic destinat utilizării pe piele, trebuie folosit în conformitate cu instrucţiunile de utilizare şi indicaţiile de
siguranţă pentru utilizator.
5. Produce dureri aparatul beurer SalonPro System?
În cazul unei utilizări corecte, majoritatea utilizatorilor aparatului beurer SalonPro System au raportat că
în momentul eliberării impulsului luminos simt o uşoară senzaţie de căldură. Utilizatorii cu păr mai gros
şi de culoare închisă pot simţi mai intens o senzaţie neplăcută, însă această senzaţie dispare de îndată
ce a fost încheiată şedinţa de epilare. Aparatul beurer SalonPro System dispune de 6 setări pentru energie, pe care le puteţi utiliza în funcţie de sensibilitatea dumneavoastră.
6. Cât de des să utilizez aparatul beurer SalonPro System?
În cazul tratamentelor de epilare la nivelul corpului folosind beurer SalonPro System, primele patru
şedinţe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Şedinţele cinci până la şapte, inclusiv, trebuie
să aibă loc la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte şedinţe trebuie realizate dacă părul a crescut
din nou, până când se obţin rezultatele dorite.
În cazul tratamentelor de epilare la nivelul feţei, de la pomeţi în jos, primele şase şedinţe trebuie realizate la interval de două săptămâni. Şedinţele şapte până la douăsprezece, inclusiv, trebuie să aibă loc
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la intervale de patru săptămâni. Toate celelalte şedinţe trebuie realizate dacă părul a crescut din nou,
până când se obţin rezultatele dorite.
7. Este eficace aparatul beurer SalonPro System la păr alb, gri sau blond?
beurer SalonPro System funcţionează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care
conţine mai multă melanină. Melanina este pigmentul care conferă părului şi pielii culoarea sa şi care
preia energia luminoasă. Părul negru şi şaten prezintă cele mai bune reacţii. Părul maro şi maro deschis
reacţionează, de asemenea, însă au nevoie, în mod normal, de mai multe şedinţe de epilare. La păr
roşcat este posibil un anumit efect. Părul alb, gri sau blond nu reacţionează de obicei la beurer SalonPro System, deşi unii utilizatori au observat rezultate după mai multe şedinţe de epilare.
8. Pot folosi aparatul beurer SalonPro System pe piele maro sau neagră?
Nu folosiţi beurer SalonPro System pe piele de culoare naturală închisă! Nu funcţionează!
beurer SalonPro System este un aparat bazat pe lumină, care elimină părul nedorit prin tratarea
selectivă a pigmentului părului. Şi în ţesutul înconjurător există o cantitate diferită de pigmenţi. Cantitatea de pigmenţi din pielea unei anumite persoane, care poate fi observată în funcţie de culoarea pielii,
determină gradul de risc la care persoana se expune în cazul utilizării aparatului beurer SalonPro System. Tratarea pielii de culoare închisă prin epilarea bazată pe lumină poate avea urmări negative precum arsuri, băşici şi modificarea culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). În beurer SalonPro System
este integrat un senzor pentru culoarea pielii, care măsoară la începutul fiecărei şedinţe de tratament
şi uneori pe parcursul şedinţei culoarea pielii tratate. Senzorul pentru culoarea pielii împiedică emiterea
altor impulsuri de către beurer SalonPro System, dacă se recunoaşte că aparatul este utilizat la nuanţe
mai închise ale pielii.
9. Începând de când se observă rezultate în urma utilizării aparatului beurer SalonPro System?
Ca la orice alt aparat de epilare bazat pe lumină sau laser, rezultatele nu sunt vizibile imediat şi chiar aţi
putea avea impresia că nu s-a întâmplat nimic. Uneori, după o şedinţă de epilare pare ca şi cum părul
ar creşte la loc, însă, în mod normal, multe dintre aceste fire de păr cad după două săptămâni. În plus,
părul creşte în trei faze diferite şi numai părul aflat într-o fază de creştere activă va fi influenţat de beurer
SalonPro System. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care sunt necesare mai multe
şedinţe până la atingerea rezultatului dorit.
10. Poate fi utilizat aparatul beurer SalonPro System de către bărbaţi?
Deşi beurer SalonPro System a fost dezvoltat pentru femei, poate fi potrivit şi pentru bărbaţi. Însă părul
bărbaţilor, în mod tipic cel de pe piept, necesită pentru obţinerea rezultatelor dorite mai multe şedinţe
de epilare decât în cazul femeilor.
11. De ce creşte părul meu, deşi l-am tratat cu o săptămână în urmă?
Este posibil să aveţi senzaţia că părul creşte în continuare până la două săptămâni de la şedinţa de
epilare cu beurer SalonPro System. Acest proces este cunoscut sub denumirea de „ejectare”, iar după
aproximativ două săptămâni veţi observa că aceste fire de păr cad pur şi simplu sau pot fi scoase
trăgând uşor de ele. (Totuşi, nu este recomandat să trageţi de firele de păr – lăsaţi-le să cadă pe cale
naturală.) Este, de asemenea, posibil ca unele fire de păr să nu fie influenţate de beurer SalonPro System ca urmare a unui tratament uitat sau a fazelor de creştere diferite. Aceste fire de păr vor fi tratate
în cadrul şedinţelor ulterioare şi, prin urmare, acesta este motivul pentru care sunt necesare mai multe
şedinţe de epilare pentru a obţine cel mai bun rezultat cu beurer SalonPro System.
12. Am auzit că unele fire de păr cresc mai subţire şi mai fin după o epilare bazată pe lumină.
Acest fenomen a fost observat în detaliu de cosmeticienii şi medicii care utilizează aparate cu lumină şi
aparate cu laser pentru epilare. Este posibil ca unele fire de păr să crească mai subţire şi mai fin după
o epilare cu beurer SalonPro System. În mod normal, aceste fire de păr reprezintă doar o fracţiune
a celor care au fost acolo iniţial, iar continuarea tratamentului poate avea efectul dorit asupra lor.
13. De ce nu mă pot trata personal dacă am un bronz „activ”?
Nu folosiţi beurer SalonPro System pe piele bronzată sau după expunerea la soare. Pielea bronzată,
în special după expunerea la soare, conţine o cantitate mare din pigmentul melanină. Acest lucru este
valabil pentru toate tipurile şi culorile de piele, inclusiv la persoane care nu par a se bronza prea repede.
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Existenţa unei cantităţi mari de melanină supune pielea unui risc mărit de consecinţe negative în
legătură cu utilizarea aparatului beurer SalonPro System, incluzând arsuri, băşici şi modificări ale culorii
pielii (hiper- şi hipopigmentare).
14. Utilizarea pe termen lung a aparatului beurer SalonPro System este periculoasă pentru pielea
mea?
Utilizarea energiei luminoase şi energiei laser în medicina estetică este documentată în detaliu de peste
15 ani în reviste de specialitate profesionale, verificate de experţi, precum şi în unităţi renumite precum
clinica Mayo. Aceste reviste şi unităţi nu au semnalat niciun fel de efecte negative sau daune în urma
utilizării pe termen lung a aparatelor cu lumină sau cu laser.
15. Pot să utilizez aparatul beurer SalonPro System pentru a îndepărta părul de pe bărbie sau alt
păr de la nivelul feţei?
beurer SalonPro System poate fi utilizat pentru tratamentul părului de la nivelul feţei de la pomeţi în jos.
În cazul utilizării la nivelul feţei trebuie să aveţi grijă în special să evitaţi zona ochilor: beurer SalonPro
System nu trebuie utilizat în niciun caz în jurul ochilor sau la ochi. Şi la fel ca şi la alte părţi ale corpului,
trebuie evitată expunerea la soare înainte şi după tratamentul cu beurer SalonPro System. Mijloace de
protecţie solară acceptabile sunt haine care acoperă zonele în cauză sau creme de protecţie solară (cel
puţin FPS 50), care vor fi purtate sau utilizate continuu înainte şi după tratamente.
16. Cât timp trebuie să întrerup tratamentul cu beurer SalonPro System după o expunere
neprotejată la soare?
Trebuie să aşteptaţi 2 săptămâni înainte de a utiliza beurer SalonPro System după expunerea
neprotejată la soare. Dacă totuşi aveţi dubii în legătură cu o expunere la soare consultaţi medicul
dumneavoastră.
17. Trebuie să fac ceva anume înainte de a utiliza beurer SalonPro System?
Anterior fiecărei şedinţe cu beurer SalonPro System este important să evitaţi expunerea la soare a
suprafeţei tratate pentru cel puţin 2 săptămâni. Utile pot fi o cremă de protecţie solară (FPS 50+) şi
îmbrăcăminte care acoperă suprafaţa tratată. Suplimentar, suprafaţa de tratat trebuie curăţată cu un
săpun blând şi cu apă, iar părul trebuie ras până la suprafaţa pielii.
18. Cum să îngrijesc suprafaţa tratată după utilizarea aparatului beurer SalonPro System?
Suprafaţa care a fost tratată cu beurer SalonPro System poate fi curăţată şi îngrijită cu produse uzuale pentru îngrijirea pielii. Trebuie să aveţi în vedere în special evitarea expunerii neprotejate la soare.
Cremele de protecţie solară cu factor de protecţie solară ridicat (50+) şi haine care acoperă pielea
reprezintă o protecţie solară potrivită.

12. Eliminarea ca deşeu

Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi.
Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii responsabile cu eliminarea deşeurilor.

13. Date tehnice
Suprafaţa de tratat

7 cm2

Tehnologie

IPL (Intense Pulsed Light) pentru utilizarea în
gospodărie

Lungime de undă

475-1200 nm

Nivel max. de energie

max. 5 J/cm2

Trepte de energie reglabile

6

Alimentare cu energie electrică

100-240 V AC, 50-60 Hz
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Viteză

1 impuls la intervale de 3 secunde: 2,3 cm2 pe
secundă

Nr. max. de impulsuri în lampă

250.000

Temperatură

Operare

10–40 °C

Depozitare

-10–70 °C

Operare

30-70 % umid. rel.

Depozitare

0-90 % umid. rel. la 55 °C (fără condensare)

Umiditate relativă
a aerului
Aparat din clasa II

WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment
Marcajul CE
Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare
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Tabel pentru culoarea părului şi a pielii
Tip piele

I

II

III

IV

V

Negru

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Şaten

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Maro

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Blond
închis

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Blond
deschis

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Roşcat

Energie
4-5-6

Energie
4-5-6

Energie
3-4

Energie
1-2-3

Energie
1-2-3

Păr

VI

Gri/alb

*
**

Alegeţi treapta de energie bazându-vă în special pe starea dumneavoastră de bine.
Cu cât treapta de energie este mai mare, cu atât este mai eficient tratamentul

Corp

Repetaţi tratamentul, dacă este necesar

tamentul
tra

I

tamentul
tra

2 săptămâni

II

tamentul
tra

2 săptămâni

III

tamentul
tra

2 săptămâni

IV

tamentul
tra

4 săptămâni

V

tamentul
tra

4 săptămâni

Faţă

4 săptămâni

VII

Repetaţi tratamentul, dacă este necesar

tamentul
tra

I

VI

tamentul
tra

tamentul
tra

2 săptămâni

II

tamentul
tra

2 săptămâni

III

tamentul
tra

2 săptămâni

IV

tamentul
tra

2 săptămâni

V
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tamentul
tra

2 săptămâni

VI

tamentul
tra

4 săptămâni

VII
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