


Ефект свіжості під час кожного використання.

Щоденно очищуйте своє обличчя щоденно і Ви

розкриєте природну красу своєї шкіри.

Перша в світі технологія 3D Sonic Ion*, яку використовує

ReFa CLEAR, допомогає ретельно видаляти забруднення, що до

цього часу не були усунуті.

Пристрій  плавно ковзає по шкірі видаляючи бруд, як з

поверхні шкіри, так і з глибоких пор, та залишає при цьому

епідерміс не пошкодженим.

Приємна на дотик ручка, модернізований дизайн, як би

запрошують на контакт зі шкірою і роблять умивання

обличчя витонченим. 

*Згідно опитування, проведенного центром Ассоціації клінічних досліджень
Японії в серпні 2016 року. 
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3D Sonic Motion

Ion Cleansing

KUMANOFUDE

Перша у світі технологія 3D Sonic Ion*, яка допомагає

очистити шкіру і не пошкоджує при цьому епідерміс.

Технологія 3D Sonic Ion забезпечує комфортне умивання та виключно

очищуючу функцію. На відміну від умивання руками технологія дозволяє

ретельно очистити роговий шар поверхні шкіри, а також видалити навіть

глибоке забруднення. ReFa CLEAR ефективно та бережливо очищує шкіру 

і залишає її непошкодженою та бездоганною.

За допомогою тримірного аналізу просторової перспективи шкіри та

розміру пор ми розробили тримірний еліптичний рух, який досягає тих зон,

які не досяжні за умови звичайного умивання.                                              

*Згідно опитування, проведенного центром Ассоціації клінічних досліджень
Японії в серпні 2016 року. 





KUMANOFUDE3D Sonic Motion Ion Cleansing
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Hand cleansing

ReFa CLEAR

Бренд-менеджер Рі Іімура розповіла: «Ми прагнули потрапити в нішу догляду

за обличчям після того, як наші дослідження показали, що миття руками може

завдати подальшої шкоди шкірі обличчя. Потім ми витратили п'ять років на

розробку самого ніжного і найефективнішого пристрою для чищення обличчя,

яке можна було б тільки уявити з використанням запатентованої

японської технології ReFa CLEAR.

«3D Sonic Motion — це еліптичний рух щітки ReFa CLEAR, який в поєднанні

з горизонтальними і вертикальними звуковими вібраціями ефективно

видаляє бруд з дрібних виступів шкіри, а також пор», - пояснює Рі Іімура.

«Між тим, насадка ReFa CLEAR складається з ультратонких щетинок

KUMANOFUDE різної довжини, які ідеально відповідають нерівній поверхні

шкіри для щільного і комфортного очищення без зусиль».        





KUMANOFUDE3D Sonic Motion Ion Cleansing

Щоденно, коли Ви змиваєте бруд, накопичений  в порах, а також залишки

макіяжу на поверхні шкіри, іонне очищення  видаляє його і не викликає

подразнення шкіри. ReFa CLEAR також повною мірою використовує іонну

силу, щоб запобігти повторному попаданню бруду. 

        

Вперше в світі Ви можете очистити шкіру і не пошкодити

епідерміс за допомогою технології 3D Sonic Ion.





KUMANOFUDE3D Sonic Motion Ion Cleansing

Загострені ультратонкі довгі щітинки - для проникнення

вглибину пор, товщина — 0.01 мм.

        

Змінні щітинки — для очищення на нерівних ділянках

шкіри, дозволяють щітці плавно відповідати нерівній

поверхні шкіри і передавати звукові коливання через

кінчики, різниця у висоті — 0.5 мм.

        
Амортизаційна хвиля «Cushion» — забезпечує м'який

і ніжний вплив при попаданні щетинок в пори під час

очищення.

        

ReFa CLEAR BRUSH HEAD — насадка з ультратонкими довгими щітинками

з різною формою і довжиною для проникнення вглибину пор.

Японські майстри вже протягом двох століть займаються створенням

спеціально оброблених волокон KUMANOFUDE, пензли їх виробництва є

найдорожчими в Японії.

Якість пензлів, створених майстрами вручну, забезпечують ніжний контакт з

шкірою і видатну функціональність. Щітка м'яко видаляє забруднення і

не травмуює шкіру.

        



<Змінна насадка> (продається окремо)

        

Змішати крем із водою і створити піну
(приблизно 1 грам крему)
        

Нанести піну на вологе обличчя

Використовувати щітку в одному з
трьох режимів без зусиль. Ретельно
змити піну з обличчя водою. 

ReFa MEDICAL CREAM WASH —
містить тимол і екстракт кореня
солодки у вигляді дрібних
бульбашок піни розміром до
0,1 мм, завдяки цьому
відбувається антибактеріальна
очистка і дезінфекція шкіри.

З метою гігієни, одна щіточка
повинна бути використана
однією людиною.
Будь ласка, придбайте додаткову
насадку, щоб інша людина могла
використовувати пристрій.



Soft — м'який режим
(1 хв.) — підходить для

легкого ранкового очищення
шкіри після сну і зняття

ороговілих клітин.   

Clean — середній режим
(1 хв.) — використовуйте
щовечора для очищення

шкіри обличчя від забруднень,
отриманих за день і
залишків макіяжу.

Deep — спеціальний
режим для глибокого
очищення (30 сек.) —

використовуйте 1 раз в
тиждень для глибокого

очищення шкіри.

Захист від води
За японським промисловим стандартом JIS IPX7 масажер
захищений від зовнішніх впливів таких як волога та пил,
тому його можна використовувати в ванній, але не
рекомендується залишати в воді більш ніж на 30 хвилин.

Дизайн
Вишуканий революційний дизайн ліній. Ідеальна форма,
розміри, комфортне використання, ефективність догляду
та повна турбота про очищення Вашої шкіри. Те, що раніше
уявлялося складним процесом перетворилося в приєму
користь та насолоду від ефекту чистої шкіри.

Легкість зарядки
Завядки спеціальній док-станції ви зможете з легкістю
зарядити свою щітку. Пристрій має захист від води, але
док-станція не захищена від води. Перед зарядкою
витріть корпус пристрою і насадку від вологи, щоб
зарядний пристрій і його адаптер не промокли.



Продукція ReFa в Україні
Гаряча лінія — 0 800 33 71 75
Веб-сайт — www.refa.com.ua
Графік роботи (пн. — пт.) — з 11:00 до 19:00,

субота — з 12:00 до 18:00, неділя — вихідний день

Розміри
[Корпус]: 190 х 68 х 42 мм
[Зарядний пристрій]: 73 х 84 х 81 мм
Вага
[Корпус]: 130 грам;
[Зарядний пристрій]: 110 грам;
Матеріал
[Корпус]: ABS-пластик, гума,
нержавіюча сталь
[Зарядний пристрій]: ABS-пластик,
уретанова піна
Зона застосування: обличчя, зона декольте
та шиї
Ємність акумулятора: 700 мАг (матеріал:
нікель-металогідридний акумулятор, NiMH
або NiMH)

Подивіться всі
відео-інструкції з
використання масажерів
ReFa, потрібно
відсканувати QR-код,
для цього необхідно
відкрити камеру та
навести на код, після
чого зверху випливе
вікно з посиланням
на сторінку.

Уважно прочитайте інструкцію! 

Протипоказання: медичне електричне обладнання, яке використовується для підтримання життя,
наприклад, для серця чи легень, алергійні реакції на метали, дуже чутлива шкіра, різні висипання,
інфекції, запальні та алергійні реакції на шкірі, перший триместр вагітності, під час порушення згортання
крові (гемофілія), під час грудного вигодовування, особам, які зловживають алкоголем, не рекомендується
використовувати пристрій ReFa CLEAR, якщо у вас порушення кісткової тканини, післяопераційні стани,
або ви знаходитесь на лікуванні, а також, якщо у вас виникають сумніви в безпечності використання
пристроя, ми рекомендуємо утриматися від використання. 
Водостійкість: Пристрій має захист від води, але док-станція не захищена від води, по японському
промисловому стандарту якості JIS IPX7 пристрій захищен від зовнішніх втручань, таких як волога і пил,
тому їх можна використовувати в ванні, але не рекомендується залишати в воді більше 30 хвилин.

ReFa CLEAR
Матеріал
[Корпус щітки]: Пінополіуретан
[Волокна щітки]: Синтетичні волокна
PBT (полібутилентерефталат)
Розмір: 62 x 62 x 42 мм
Вага: 25 грам

ReFa CLEAR BRUSH HEAD 

Склад: вода, миристинова кислота,
гліцерин, стеаринова кислота, гідроксид
калію, PEG-32, PEG-6, лауринова кислота,
PEG-60 гліцериловий ізостеарат,
дипропіленгліколь, дигліцерин, сорбіт,
натрію лаурилгліколь карбоксилат,
гліцерил, екстракт роберціану,
гідролізований прун доместика, фільтр
ферментованого соку грушевого соку,
лактобактерія / груша, гідролізована
гіалуронова кислота, натрію ментиловий
кокоїл таурат, трій, гідроцилітрій калію

ReFa MEDICAL CREAM WASH

Із переліком гарантійних випадків та процесом повернення виробів можна ознайомитися на нашому
веб-сайті — www.refa.com.ua/for-customers. Гарантійний термін вироба складає 12 місяців з моменту
купівлі або отримання.


