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Τα πρώτα βήματα

Πώς φορτίζω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD;
Συνδέστε το καλώδιο USB με έναν αντάπτορα και βάλτε το στην κατάλληλη πρίζα. Εναλλακτικά,
μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB με έναν Η/Υ για να φορτίσετε την μπαταρία. Τοποθετήστε τη
συσκευή στη βάση φόρτισης. Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και αναβοσβήνει (ή
αναβοσβήνουν) η λυχνία (οι λυχνίες) LED της κατάστασης φόρτισης. Σε πλήρως αποφορτισμένη
μπαταρία ο πλήρης κύκλος φόρτισης διαρκεί περίπου 18 ώρες. Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται
από τις λυχνίες LED.

Πώς καταλαβαίνω ότι η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι πλήρως
φορτισμένη;
Ανάβουν όλες οι λυχνίες LED καθώς και το κουμπί εκκίνησης. Σε περίπτωση που μια λυχνία LED
αναβοσβήνει, τότε η συσκευή εξακολουθεί να φορτίζεται.

Η Συσκευή Καθαρισμού Zeitgard δεν λειτουργεί. Τι μπορώ να κάνω;
Κατ΄ αρχάς, ελέγξτε αν η συσκευή είναι φορτισμένη. Τοποθετήστε τη στη βάση φόρτισης.
1. Εάν οι λυχνίες LED ανάβουν, τότε η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη. Πατήστε σταθερά το
πλήκτρο start-stop για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην τίθεται σε
λειτουργία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της LR ή τον LR Συνεργάτη σας.
2. Εάν οι λυχνίες LED δεν ανάβουν, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία συνδέσατε τη συσκευή παρέχει
ρεύμα. Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στην συσκευή συμφωνεί με την τάση του τοπικού
ηλεκτρικού δικτύου κι αν η συσκευή είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση φόρτισης. Εάν χρησιμοποιείτε
πρίζα που βρίσκεται σε ντουλάπι του μπάνιου, ενδεχομένως να πρέπει να ανάψετε το φως
προκειμένου να ενεργοποιήσετε την πρίζα. Εάν η ένδειξη στη συσκευή εξακολουθεί να μην ανάβει ή
εάν δεν φορτίζει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της LR ή τον LR Συνεργάτη σας.

Πρέπει η συσκευή να είναι πάντα τοποθετημένη στη βάση φόρτισης;
Η συσκευή μπορεί να παραμένει στη βάση φόρτισης χωρίς προβλήματα. Υπό κανονικές συνθήκες δεν
αναμένεται υπερφόρτωση ή μείωση της απόδοσης της μπαταρίας. Πλεονέκτημα της βάσης φόρτισης δεν
είναι μόνο η μόνιμη παροχή αλλά και το τακτοποιημένο μπάνιο. Η διάρκεια απόδοσης στο επίπεδο 1
ανέρχεται στα 60 λεπτά περίπου, στο επίπεδο 3 στα 40 λεπτά περίπου.
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Τι σημαίνουν τα 3 σημεία φωτός / επίπεδα παροχής;
Με αυτά υποδεικνύονται τα επίπεδα παροχής/επίπεδα ταχύτητας της συσκευής. Η κατώτερη μπάρα
φωτός είναι για το πρώτο και απλούστερο επίπεδο, και αυξάνεται προς τα επάνω. Ανάλογα με το
επίπεδο παροχής, αλλάζουν και οι συχνότητες και συνεπώς η ένταση του καθαρισμού. Συνιστάται να
ξεκινάτε στο πρόσωπο με το επίπεδο 1 για να συνηθίζει η επιδερμίδα σιγά-σιγά το νέο τελετουργικό
του καθαρισμού. Ανάλογα με την αίσθηση και τις ανάγκες, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα μετά
από περίπου 14 ημέρες. Στον λαιμό και το ντεκολτέ, καθώς και σε ορισμένες ζώνες του σώματος στους
βραχίονες και τους αγκώνες μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας με το επίπεδο 3.

Τι σημαίνει ο ενδεικτικός ήχος κατά τη χρήση;
Κάθε 20 δευτερόλεπτα η συσκευή σταματάει για μια σύντομη στιγμή και έτσι υποδηλώνει το τέλος του
καθαρισμού μιας περιοχής της επιδερμίδας.
Μετά από 1 λεπτό λειτουργίας, η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Οι λυχνίες ένδειξης LED
παραμένουν αναμμένες. Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να συνεχιστεί αν πατήσετε σύντομα τον
διακόπτη on/off. Η συσκευή λειτουργεί για ένα επιπλέον λεπτό στο επίπεδο της προκαθορισμένης
ταχύτητας.

Γιατί έχει η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD περισσότερες ταχύτητες;
Τα επίπεδα ταχύτητας χρησιμεύουν στον καθορισμό της έντασης του καθαρισμού. Στην αρχή
συνιστάται να ξεκινάει κανείς από το πρώτο, απλούστερο επίπεδο. Μετά από μια φάση εξοικείωσης
μπορεί να αυξηθεί. Τα διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικές
ανάγκες στον καθαρισμό. Το επίπεδο 1 είναι ιδιαίτερα απαλό. Την ίδια στιγμή προορίζεται για τις
πρώτες χρήσεις, για εξοικείωση. Το επίπεδο 2 προσφέρει εντατικότερο καθαρισμό. Το επίπεδο 3
προσφέρει την υψηλότερη απόδοση και είναι ιδανικό για ανθεκτικές περιοχές της επιδερμίδας ή για
ιδιαίτερα εντατικό καθαρισμό.
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Τα πρώτα βήματα

Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι κατάλληλη για κάθε ηλικία;
Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD δεν εξαρτάται από την ηλικία και είναι κατάλληλη τόσο για γυναίκες
όσο και για άνδρες. Σχεδόν όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συσκευή για καθαρισμό,
βελτιώνοντας έτσι την προσωπική τους φροντίδα.
Ωστόσο δεν συνιστάται η χρήση σε παιδιά ή άτομα με δερματολογικά ευαίσθητη επιδερμίδα. Σε
περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει πριν από τη χρήση να συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας.

Ποιο βουρτσάκι και ποιο προϊόν καθαρισμού είναι κατάλληλο για μένα;
Βασικά, η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι κατάλληλη για κάθε τύπο επιδερμίδας (κανονική,
ξηρή, λιπαρή, μικτή). Ακόμη και σε ευαίσθητη επιδερμίδα δεν προκαλείται κατά κανόνα κανένας
ερεθισμός της επιδερμίδας με κανονική χρήση. Για την ευαίσθητη επιδερμίδα, συνιστάται το
SENSITIVE βουρτσάκι ZEITGARD με τις ροζ ίνες, που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό τον τύπο
επιδερμίδας. Επιπλέον, συνιστάται η χρήση της κρέμας καθαρισμού για ευαίσθητη επιδερμίδα. Για
επιδερμίδα που δεν είναι ευαίσθητη, θα πρέπει να τοποθετήσετε στη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD
το βουρτσάκι με τις μπλε ίνες και να χρησιμοποιήσετε το gel καθαρισμού. Αυτό δίνει στην επιδερμίδα
σας μια επιπλέον τόνωση φρεσκάδας.

Μπορώ να χρησιμοποιώ τη συσκευή καθημερινά;
Ο συνδυασμός της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD και των προϊόντων καθαρισμού ZEITGARD έχει
γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να
παρατηρείτε την επιδερμίδα σας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μετά από αυτή. Στην αρχή μπορεί
περιστασιακά να προκληθούν μεμονωμένες, ήπιες αντιδράσεις της επιδερμίδας, που όμως υποχωρούν
γρήγορα. Οι αρχικές αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν, αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα
του καθαρισμού και υποδηλώνουν επιτυχές αποτέλεσμα.
Ο καθαρισμός δεν πρέπει μόνο να είναι χρήσιμος, αλλά να σας προσδίδει μεγάλη ευχαρίστηση. Ακόμα
και σε πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, μπορεί να αρκεί ένας καθαρισμός έως 3 φορές την εβδομάδα για
την επίτευξη αποτελέσματος και μιας εντελώς νέας αίσθησης της επιδερμίδας. Σε περίπτωση
αμφιβολίας ή ισχυρών ενδείξεων πριν από τη χρήση της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD
συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο.
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Η σωστή χρήση

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή καθαρισμού ZEITGARD αρκετές
φορές την ημέρα;
Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε την Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD κατά κανόνα μία φορά την
ημέρα. Αν η επιδερμίδα σας το επιτρέπει, μπορείτε να την χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ. Έτσι έχετε
τον βέλτιστο καθαρισμό. Στη συνέχεια, τα συνήθη προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας μπορούν να
διεισδύσουν ανεμπόδιστα στην επιδερμίδα, προσφέροντας την πλήρη δράση τους.
Πρωί: Αναζωογονητικό τελετουργικό καθαρισμού
Βράδυ: Αφαίρεση των περιβαλλοντικών ρύπων και του μακιγιάζ

Πόσο δυνατά πρέπει να πιέζω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD στην
επιδερμίδα μου κατά τον καθαρισμό;
Δεν είναι απαραίτητο να ασκείτε μεγάλη πίεση. Είναι σημαντικό το βουρτσάκι να ακουμπά απευθείας
στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Καθοδηγήστε τη συσκευή με ήπιες και κυκλικές κινήσεις στοχευμένες
σε μεμονωμένες περιοχές της επιδερμίδας. Το βουρτσάκι είναι πάντα σε κίνηση.

Πρέπει να αποφεύγω τα χείλη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού;
Όχι! Μπορείτε να εφαρμόζετε προσεκτικά τη συσκευή ZEITGARD πάνω από τα χείλη σας. Κατά τον
καθημερινό καθαρισμό, μπορεί για παράδειγμα να αφαιρεθεί γρήγορα ένα ιδιαίτερα σταθερό κραγιόν.
Περάστε για λίγα μόνο δευτερόλεπτα πάνω από τα χείλη σας. Ωστόσο, σκοπός εδώ δεν είναι ο βαθύς
καθαρισμός. Δώστε περισσότερη έμφαση στη μείωση των πρώτων μικρών ρυτίδων στα χείλη και
επικεντρωθείτε στη ρινοχειλική πτυχή. Η λεγόμενη "επίδραση της εφαρμογής" γίνεται ορατή πολύ
σύντομα.

Μπορώ να αφαιρέσω το μακιγιάζ μου με τη Συσκευή Καθαρισμού
ZEITGARD;
Ασφαλώς. Η επιδερμίδα καθαρίζεται σε βάθος και αφαιρούνται απαλά τα σωματίδια που βρίσκονται
στην επιδερμίδα σας. Για πολύ βαρύ μακιγιάζ, μπορείτε να προ-καθαρίστε με ένα μαντηλάκι, έτσι ώστε
να αποφευχθεί ο υπερβολικός χρωματισμός της βούρτσας καθαρισμού κατά τη χρήση.
Στη συνέχεια, η επιδερμίδα σας θα έχει εμφάνιση ρόδινη και φρέσκια. Ίσως είναι απαραίτητη η
επέκταση της εφαρμογής και τα 60 δευτερόλεπτα, που έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων, να
φαίνονται πολύ λίγα. Η περιοχή των ματιών πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτή την
καθαρίζετε με τα συνήθη προϊόντα.
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Η σωστή χρήση

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD και σε
άλλες ζώνες, εκτός από το πρόσωπο;
Φυσικά! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή καθαρισμού ZEITGARD στο ντεκολτέ, στον λαιμό,
στους αγκώνες, στους ώμους, κλπ. Ανάλογα με την υφή και την ευαισθησία της επιδερμίδας,
αποφασίζετε ποιο βουρτσάκι είναι κατάλληλο κάθε φορά.

Μπορώ να αφαιρέσω το μακιγιάζ από τα μάτια μου με τη Συσκευή
Καθαρισμού ZEITGARD;
Όχι! Αφαιρέστε το μακιγιάζ από τα μάτια σας ως συνήθως, με ένα προϊόν αφαίρεσης μακιγιάζ ματιών.
Η περιοχή των ματιών είναι πολύ ευαίσθητη και πρέπει να καθαρίζεται μόνο με το χέρι. Όμως μπορείτε
να κάνετε το εξής: Να παραμείνετε για μερικά δευτερόλεπτα στις εκφραστικές ρυτίδες γέλιου που
βρίσκονται στις δύο πλευρές του προσώπου. Εδώ έχουμε πάλι την επίδραση της εφαρμογής, η οποία
μειώνει τις λεπτές γραμμές.

Είναι κατάλληλη η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD και για άνδρες;
Ναι, απολύτως! Ιδιαίτερα η ανδρική επιδερμίδα λόγω της υφής της, όπως π.χ. μεγαλύτεροι πόροι,
αυξημένη έκκριση σμήγματος κλπ. χρειάζεται εντατικό καθαρισμό. Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD
προτείνει την κατάλληλη λύση. Ακόμα και το design και το σχήμα της συσκευής είναι τέτοιο, ώστε η
Συσκευή να χρησιμοποιείται εξίσου από γυναίκες και από άνδρες.

Μπορώ να χρησιμοποιώ τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD ακόμη και
μετά από ενέσεις;
Μετά από ενέσεις πλήρωσης της επιδερμίδας, ανεξάρτητα από το είδος και την ουσία, θα πρέπει να
διακόψετε τον καθαρισμό με τη Συσκευή ZEITGARD τουλάχιστον για 14 ημέρες. Η ένεση πλήρωσης
της επιδερμίδας χρειάζεται χρόνο προκειμένου να απλωθεί κατάλληλα και να σταθεροποιήσει την
επίδρασή της. Το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με την τακτική χρήση της Συσκευής
ZEITGARD, οι αποστάσεις μεταξύ των εφαρμογών των ενέσεων γίνονται μεγαλύτερες, επειδή η
επιδερμίδα τεντώνεται από μόνο της μέσω της επίδρασης των ταλαντώσεων και φροντίζει για τη
διέγερση κολλαγόνου. Μιλήστε με τον δερματολόγο σας γι΄αυτό το θέμα.
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Η σωστή χρήση

Η χρήση στεγνώνει την επιδερμίδα μου;
Συνήθως, δεν αναμένεται ξήρανση της επιδερμίδας, δεδομένου ότι με τον μηχανικό καθαρισμό και τη
διέγερση της επιδερμίδας, το περίσσιο, αποξηραμένo σμήγμα απομακρύνεται και η επιδερμίδα αποκτά
νέο, φρέσκο σμήγμα στην επιφάνεια, προκαλώντας έτσι μια θετική υγρασία της επιδερμίδας. Η
περιεκτικότητα της επιδερμίδας σε λίπος ρυθμίζεται.

Μπορούν πολλά άτομα να χρησιμοποιούν το ίδιο βουρτσάκι;
Η σύστασή μας είναι σαφής: Κάθε πρόσωπο αξίζει να έχει το δικό του βουρτσάκι!
Ο καθαρισμός του προσώπου είναι κάτι πολύ προσωπικό και είναι παρόμοιο με το βούρτσισμα των
δοντιών. Και σ' αυτή την περίπτωση ο καθένας χρησιμοποιεί τη δική του βούρτσα. Παρά την
αντιβακτηριακή δράση μέσω του MICROSILVER που βρίσκεται στις ίνες, η χρήση μίας βούρτσας από
περισσότερα άτομα επιβαρύνει την προσωπική σας υγιεινή και ταυτόχρονα μειώνει τον χρόνο ζωής της
βούρτσας λόγω της έντονης καταπόνησης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD στη
μπανιέρα ή στο ντους;
Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι αδιάβροχη. Είναι ταξινομημένη στην κλάση IPX6 (DIN EN
60529). Επομένως, η χρήση στο ντους δεν αποτελεί πρόβλημα. Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι
η χρήση κάτω από το νερό ή η βύθιση της συσκευής στο νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Πώς πρέπει να καθαρίζω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD;
Πριν από τον καθαρισμό, βγάλτε τη συσκευή από τη βάση φόρτισης. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα
υγρό πανί. Καθαρίστε τη βάση φόρτισης με τον ίδιο τρόπο. Βεβαιωθείτε εκ των προτέρων ότι δεν είναι
συνδεδεμένη σε κάποια πηγή ρεύματος.
Τα βουρτσάκια πρέπει να ξεπλένονται μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό, ενώ για να αφαιρέσετε
επίμονους ρύπους, π.χ. από το μακιγιάζ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λοσιόν καθαρισμού.
Για να στεγνώσετε το βουρτσάκι μετά τη χρήση, μπορείτε να το ταμπονάρετε με μια καθαρή πετσέτα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο συρτάρι ή στο ντουλάπι, ενώ το βουρτσάκι είναι ακόμα υγρό. Αφήστε
το βουρτσάκι να στεγνώσει. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή χημικά. Μην τοποθετείτε τη
Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD στο πλυντήριο πιάτων.
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Η σωστή χρήση

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD μόνο με
νερό χωρίς επιπλέον προϊόν καθαρισμού;
Το νερό δίνει ένα συναίσθημα αναζωογόνησης, αλλά δεν έχει καμία ιδιαίτερη καθαριστική ιδιότητα. Η
επιδερμίδα χρειάζεται ένα ειδικό προϊόν καθαρισμού για να αφαιρεθούν σε βάθος οι φυσικές
ακαθαρσίες, το μακιγιάζ, οι περιβαλλοντικοί ρύποι κλπ. Εάν κάποιοι άνθρωποι έχουν συνηθίσει μέχρι
τώρα να κάνουν καθαρισμό μόνο με νερό, αυτό είναι εφικτό και με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD
αλλά όπως αναφέρεται παραπάνω, δεν συνιστάται μακροπρόθεσμα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλα προϊόντα καθαρισμού από εκείνα που
συνιστώνται από την LR με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD;
Τα δικά μας προϊόντα καθαρισμού για τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι ειδικά
προσαρμοσμένα στα βουρτσάκια. Έτσι, εξασφαλίζεται υψηλή συμβατότητα. Το ιξώδες, δηλαδή η υφή,
των προϊόντων καθαρισμού ZEITGARD, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε σε κάθε επίπεδο έντασης της
συσκευής - υπό κανονικές συνθήκες χρήσης – να μην αναμένεται ανεπιθύμητη διαρροή και ψεκασμός.
Σε κάθε περίπτωση τα αποδεδειγμένα αποτελέσματα καθαρισμού εξασφαλίζονται μόνο με τον
συνδυασμό του προγράμματος καθαρισμού ZEITGARD. Εάν θέλετε βέβαια, μπορείτε να
εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά προϊόντα.

Πόσο διαρκεί το βουρτσάκι όταν το χρησιμοποιώ τακτικά;
Συγκρίνετε το βουρτσάκι της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD με την ηλεκτρική σας οδοντόβουρτσα.
Στη στοματική κοιλότητα υπάρχουν πολλά περισσότερα βακτήρια από ότι στην επιδερμίδα. Ωστόσο,
αλλάζετε την οδοντόβουρτσά σας κάθε μήνα ή το αργότερο κάθε 2 μήνες ανάλογα με την αίσθησή σας.
Λόγω της μοναδικής επικάλυψης των ινών με MICROSILVER BGTM θα πρέπει να αλλάζετε το
βουρτσάκι μόνο κάθε 3 μήνες. Έτσι, διατηρείται το αποτέλεσμα καθαρισμού, εντούτοις, είναι ρητή μας
σύσταση, να τηρείτε το μέγιστο χρονικό διάστημα χρήσης των 3 μηνών. Υπό την προϋπόθεση ότι
κάνετε καθαρισμό 1 φορά την ημέρα.
Εάν χρησιμοποιείτε τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD αρκετές φορές την ημέρα, θα πρέπει να
λάβετε υπόψη σας ότι τα βουρτσάκια πρέπει να αντικαθίστανται συχνότερα. Η εντατική χρήση οδηγεί
σε ταχύτερη φθορά και έτσι σε πιο έγκαιρη μείωση των επιδόσεων καθαρισμού. Παρακαλείστε να το
λάβετε αυτό υπόψη σας, έτσι ώστε να μπορείτε πάντα να επιτυγχάνετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και
τις συνήθεις επιπτώσεις με το σύστημα της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD.
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Γιατί χρειάζομαι τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD;
Ποια είναι η διαφορά από έναν κοινό καθαρισμό προσώπου;
Με τον καθαρισμό του προσώπου με τα χέρια, αφαιρείτε μόνο τις πιο χοντρές ακαθαρσίες από την
επιδερμίδα σας. Λεπτότερες ακαθαρσίες που μαζεύονται στις μικρές ρυτίδες της επιδερμίδας και τους
πόρους και τα υπολείμματα δεν απομακρύνονται πολύ καλά με το χέρι. Με τη Συσκευή Καθαρισμού
ZEITGARD έχετε την δυνατότητα να καθαρίσετε εντελώς και αυτές τις περιοχές. Με τον συνδυασμό
ειδικών ινών και της διευρυμένης δικτυωτής δομής του πλέγματος των προϊόντων Καθαρισμού
ZEITGARD, αφαιρείτε ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες περιοχές τις ακαθαρσίες καθώς και τα
υπολείμματα από την επιδερμίδα. Η επιδερμίδα καθαρίζεται 10 φορές πιο αποτελεσματικά από ότι με
τον παραδοσιακό καθαρισμό. Είναι αισθητά απαλότερη, πιο φρέσκια, δείχνει υγιής και είναι ιδανικά
προετοιμασμένη για την περαιτέρω περιποίηση. Θρεπτικά συστατικά μπορούν να διεισδύσουν
ελεύθερα στα στρώματα της επιδερμίδας και να προσφέρουν την πλήρη επίδρασή τους. Επιπλέον, η
επιδερμίδα διεγείρεται απαλά από το βουρτσάκι καθαρισμού. Έτσι, παραμένει ελαστική και φαίνεται
νεότερη και πιο σφριγηλή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τον συνηθισμένο καθαρισμό;
Με τη χρήση της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD έχετε τη δυνατότητα να καθαρίσετε την επιδερμίδα
σας έως και 10 φορές πιο αποτελεσματικά. Ακόμα και ακαθαρσίες σε βαθύτερες περιοχές της
επιδερμίδας (ρυτίδες, πόρους κλπ.) μπορούν να απομακρυνθούν καλύτερα. Την ίδια στιγμή γίνεται και
ένα απαλό μασάζ στην επιδερμίδα σας. Αυτό διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος. Η επιδερμίδα σας
φαίνεται πιο φρέσκια και ροδαλή. Ταυτόχρονα, η διέγερση του συνδετικού ιστού έχει μια μικρή
λειτουργία σύσφιξης. Επίσης, με την απομάκρυνση του περίσσιου σμήγματος και των νεκρών
κυττάρων της επιδερμίδας ρυθμίζεται η κανονική δραστηριότητα της επιδερμίδας. Οι κηλίδες της
επιδερμίδας μπορούν να μειωθούν ή ακόμα και να αποφευχθούν. Επομένως, τα προϊόντα περιποίησης
δρουν πολύ καλύτερα.

Ποια ακριβώς είναι η διαφορά από άλλες συσκευές καθαρισμού;
Για εμάς είναι σημαντική η διάκριση ανάμεσα στις κινήσεις περιστροφής και ταλάντωσης των
συσκευών. Ενώ τα περισσότερα βουρτσάκια κάνουν περιστροφικές κινήσεις στην επιδερμίδα, τα
ταλαντευόμενα βουρτσάκια ταλαντώνονται με υψηλή ταχύτητα (περισσότερες από 1000 φορές το
λεπτό) προς τα πίσω και εμπρός. Αυτό ακριβώς κάνει μια μεγάλη διαφορά για την επιδερμίδα: Η
ηχητική συχνότητα, η οποία χρησιμοποιείται εδώ, καθαρίζει την επιδερμίδα χωρίς να την ερεθίζει.
Άλλες τεχνικές (π.χ. η περιστροφή) εστιάζουν σε μία κατεύθυνση. Επιπλέον, η μοναδική τεχνολογία
MICROSILVER συμβάλλει στην υψηλή υγιεινή κάθε βούρτσας καθαρισμού. Αν έχετε ήδη μια άλλη
συσκευή, συγκρίνετε τις συσκευές χρησιμοποιώντας για βοήθεια ένα μαντηλάκι ή μια νάιλον κάλτσα.
Απλά τοποθετήστε διαδοχικά τη συσκευή ενεργοποιημένη. Οι περιστρεφόμενες συσκευές καταπονούν
την επιδερμίδα - κάτι που είναι εμφανές από τις ταχείς, κυκλικές κινήσεις της νάιλον κάλτσας. Ωστόσο,
η LR Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD με δονήσεις ταλάντωσης αφήνει τη νάιλον κάλτσα στην ίδια
θέση.
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Από τι υλικό είναι τα βουρτσάκια;
Οι ίνες για το βουρτσάκι έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την LR σε εκτεταμένες δοκιμές. Μόνο έτσι
επιτυγχάνουμε αποδεδειγμένα και απτά αποτελέσματα. Κατά την ανάπτυξή τους, παράλληλα με
την ιδιαιτερότητα της δομής της ίνας, προστίθεται το συστατικό MICROSILVER BG TM. Στην LR
αυτό είναι εδώ και πολλά χρόνια συστατικό στοιχείο πολλών προϊόντων περιποίησης και
καθαρισμού. Το πλεονέκτημα: Τα ιόντα αργύρου περνούν διαμέσου του μοριακού ιστού και από
την «εσωτερική αποθήκη» των ινών στην επιφάνεια. Έτσι διατηρείται μόνιμα η αντιβακτηριακή
«ασπίδα προστασίας» στις ίνες. Για τα βουρτσάκια LR αυτό σημαίνει: Μεγαλύτερη υγιεινή
καθαριότητα! Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το τι θα μπορούσε να συσσωρευθεί στο
βουρτσάκι. Έτσι, με κανονική χρήση ο υγιεινός καθαρισμός είναι ασφαλής για 3 μήνες.
Και κάτι ακόμα: Τα ιόντα αργύρου δρουν αποκλειστικά στην επιφάνεια των ινών και δεν
ελευθερώνονται στο περιβάλλον ή στην επιδερμίδα σας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να
αφαιρείτε τις ορατές ακαθαρσίες από το βουρτσάκι μετά τη χρήση για να καταστεί δυνατή η
πλήρης αποτελεσματικότητα του MICROSILVER.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα βουρτσάκια της Συσκευής
Καθαρισμού ZEITGARD για ευαίσθητη επιδερμίδα και για κανονική
επιδερμίδα;
Το βουρτσάκι SOFT, με χαρακτηριστικό τον 3πλό έλικα ροζ χρώματος, διαθέτει πολύ λεπτές
ίνες. Αυτό επιτυγχάνει μία πολύ απαλή και ευχάριστη αίσθηση στην επιδερμίδα. Η ειδική
επιφανειακή δομή κάθε μεμονωμένης ίνας εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό της
επιδερμίδας και τη βέλτιστη απομάκρυνση του συσσωρευμένων φυσικών ακαθαρσιών. Αυτό το
βουρτσάκι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο, για εύκολους ρύπους και ευαίσθητη επιδερμίδα. Η
ευαίσθητη επιδερμίδα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι επιρρεπής σε κοκκινίλες και δίνει
την εντύπωση ότι έχει λεπτή δομή και είναι διάφανη. Λόγω του ειδικού μείγματος ινών είναι
δυνατός ο ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός.
Το βουρτσάκι CLASSIC, με χαρακτηριστικό τον 3πλο έλικα μπλε χρώματος, διαθέτει κάπως
ισχυρότερες ίνες σε σύγκριση με το βουρτσάκι SOFT. Αυτές είναι κάπως παχύτερες και αισθητά
πιο σφιχτές. Η διαφορά είναι σαφής και στη χρήση. Μπορεί μέσω των ιδιοτήτων των ινών να
αφαιρεθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά και απαλά αισθητά περισσότεροι και πιο χονδροί ρύποι.
Συστήνουμε αυτά τα βουρτσάκια σε χρήστες με ανθεκτική και κανονική επιδερμίδα, οι οποίοι και
στη συνήθη φροντίδα και καθαρισμό δεν παρουσιάζουν καμία/σχεδόν καθόλου δερματικές
αντιδράσεις.
Οι μαλακές, εύκαμπτες και με στρογγυλεμένες άκρες ίνες είναι σημάδι καλής ποιότητας. Ως
κατασκευαστής για βουρτσάκια για το πρόσωπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι
κατάλληλα κατά κανόνα για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Σε ορισμένους χρήστες μπορεί
ειδικά ο πρώτος καθαρισμός με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD να προκαλέσει ήπιο
ερεθισμό της επιδερμίδας. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε έναν
δερματολόγο πριν από την αγορά την συσκευής μας, ειδικά σε περιπτώσεις με προϋπάρχοντα
προβλήματα της επιδερμίδας.
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Ο καθαρισμός προσώπου με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD είναι
όπως το peeling;
Παρά τον εντατικό καθαρισμό με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD, μπορείτε να κάνετε,
ανάλογα με την υφή της επιδερμίδας, επιπλέον περίπου μία φορά την εβδομάδα, peeling.
Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD αφαιρεί το μακιγιάζ σας, το περίσσιο σμήγμα που βρίσκεται
στην επιδερμίδα και άλλες ακαθαρσίες. Για τη διάλυση κεράτινων στιβάδων θα πρέπει να γίνεται
επιπλέον εφαρμογή peeling, όπως για παράδειγμα του ήπιου LR Aloe Vera Face Scrub.
Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό το LR Aloe Vera Face Scrub δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τη
Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD! Επειδή θα εξαφανιζόταν στις ίνες της βούρτσας και έτσι δεν
θα είχε σχεδόν καμία επίδραση στην επιδερμίδα.

Γιατί προτείνουμε καθαρισμό 20 δευτερολέπτων ανά ζώνη προσώπου;
Αυτή η μέθοδος καθαρισμού βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες για βέλτιστο βαθύ καθαρισμό.
Η έμφαση εδώ είναι στον εντατικό αλλά παρ' όλα αυτά ιδιαίτερα απαλό καθαρισμό. 20
δευτερόλεπτα για μέτωπο/μύτη και 20 δευτερόλεπτα ανά μάγουλο, συμπεριλαμβανομένου του
πηγουνιού, είναι απολύτως επαρκή. Το χρονόμετρο που διαθέτει η Συσκευή Καθαρισμού
ZEITGARD λειτουργεί με τη βοήθεια ενός ηχητικού σήματος κατά το τελετουργικό καθαρισμού.
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Τι μπορώ να κάνω αν η επιδερμίδα μου είναι κόκκινη και ερεθισμένη
μετά τον καθαρισμό με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD;
Πριν από την εφαρμογή της Συσκευής Καθαρισμού ZEITGARD αν έχετε ευαίσθητη επιδερμίδα ή αν δεν
γνωρίζετε τον τύπο επιδερμίδας σας ή δεν είστε επαρκώς πληροφορημένοι για άλλες περιπτώσεις μη
ανεκτικότητας από την επιδερμίδα, συμβουλευτείτε τον δερματολόγο σας. Αυτός μπορεί να εκτιμήσει
λεπτομερώς τον τύπο της επιδερμίδας σας και να σας δώσει τις πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε
το βουρτσάκι καθαρισμού. Οι κοκκινίλες πρέπει να παρακολουθούνται αν και ως επί το πλείστον
προκαλούνται λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος. Εάν μετά από λίγες ημέρες
εμφανιστούν φλύκταινες, αυτό είναι αποτέλεσμα του καθαρισμού. Η διάρκεια της χρήσης θα πρέπει να
μειωθεί μέχρις ότου βελτιωθεί η όψη της επιδερμίδας και πραγματοποιηθεί ανάπλαση. Η μαγική λέξη
είναι υπομονή. Εάν χρησιμοποιείτε ένα νέο προϊόν καθαρισμού, δοκιμάστε το με τη Συσκευή
Καθαρισμού ZEITGARD στον βραχίονά σας πριν το χρησιμοποιήσετε στο πρόσωπο. Ορισμένα
προϊόντα καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με οξέα, μπορεί να ερεθίσουν την επιδερμίδα
όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα βουρτσάκι προσώπου. Στη συνέχεια προσφέρετε στην
επιδερμίδα σας ένα μικρό «διάλειμμα ανάπαυσης». Φροντίστε την επιδερμίδα σας λίγο αργότερα με
καταπραϋντικό LR Aloe Vera Concentrate και LR Aloe Vera Propolls. Ξεκινήστε την επόμενη μέρα
ακόμα μια προσεκτική προσπάθεια. Κατά κανόνα, δεν προκαλείται ερεθισμός της επιδερμίδας με τη
Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μηχανικά peeling, όπως για
παράδειγμα μικροσφαιρίδια ή όστρακα.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή, ακόμη και αν έχω ακμή;
Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ακμής και αντιμετωπίζονται με διαφορετικό
τρόπο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν δερματολόγο. Αυτός θα είναι σε θέση να σας δώσει
πληροφορίες αν ο καθαρισμός με τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD μπορεί να έχει εξίσου θετικά
αποτελέσματα, όπως σε μια δερματολογικά φυσιολογική επιδερμίδα. Κατά κανόνα ισχύει το εξής: Μην
χρησιμοποιείτε ποτέ τη Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD σε "ανοικτή" ακμή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε μολύνσεις εξ΄επαφής. Σε φθίνουσα ακμή ξεκινήστε με 1-3 φορές την εβδομάδα, 1 φορά ημερησίως.

Μπορεί η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD να χρησιμοποιείται σε
ασθένειες της επιδερμίδας;
Η Συσκευή Καθαρισμού ZEITGARD ΔΕΝ θα πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες ενδείξεις:
Αν για παράδειγμα, παρουσιάζετε εποχιακές ή μόνιμα αυξημένες δερματικές αλλεργίες ή αν έχετε ένα
σοβαρό ηλιακό έγκαυμα.
Αν έχετε μικρά τραύματα και/ή ανοιχτές πληγές ή παίρνετε φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν
ευαισθησία της επιδερμίδας (π.χ. αντιβιοτικά).
Ρωτήστε τον δερματολόγο σας, γιατί είναι τόσο σημαντικός για την επιδερμίδα ο απαλός καθαρισμός
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σμηγματορροϊκή
(υπερπαραγωγή λίπους της επιδερμίδας) δερματίτιδα, έκζεμα (ατοπική/χρόνια δερματίτιδα), ψωρίαση,
ροδόχρου ακμή και ακμή.
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Η συσκευή δεν φορτίζεται ή δεν λειτουργεί πια. Τι μπορώ να κάνω;
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα. Ελέγξτε αν η
τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση φόρτισης. Εάν χρησιμοποιείτε πρίζα που βρίσκεται σε ντουλάπι
του μπάνιου, ενδεχομένως να πρέπει να ανάψετε το φως προκειμένου να ενεργοποιήσετε την πρίζα.
Εάν η ένδειξη στη συσκευή εξακολουθεί να μην ανάβει ή εάν η συσκευή δεν φορτίζει, επικοινωνήστε με
το τμήμα υποστήριξης της LR ή τον LR Συνεργάτη σας.

Ποια μπαταρία χρησιμοποιείται;
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπαταρία 5 V, 1,0 Α, Nl-Mh.

Ποια μέθοδος φόρτισης χρησιμοποιείται;
Φόρτιση της συσκευής πραγματοποιείται μέσω επαγωγής. Παραλείπονται χαλασμένα βύσματα ή
ανοιχτές θυρίδες φόρτισης στη συσκευή.

Το βουρτσάκι δεν μοιάζει πλέον το ίδιο όπως στην αρχή. Γιατί;
Είναι απολύτως φυσικό ότι με την τακτική χρήση μπορεί να υπάρξει αλλαγή ή φθορά των ινών.
Συγκρίνετέ το με την οδοντόβουρτσά σας. Και αυτή αλλάζει με τον χρόνο. Για να επιτευχθεί η βέλτιστη
απόδοση καθαρισμού, είναι απαραίτητη η τακτική αλλαγή της βούρτσας. Για καθημερινή χρήση σας
προτείνουμε αλλαγή μετά από 3 μήνες. Εάν χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι πιο συχνά, αλλάζει και ο
χρόνος διάρκειας ζωής του.
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