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Mikrotimanttihionta Weelko:n
MultiEquipment-monitoimilaitteella
Aknea? Aurinkovaurioita? Läikikäs iho? Hienoja arpia? Pieniä ryppyjä? Talinen iho? Laajentuneet 
huokoset? Luufinnejä? Epätasainen ja kiiltävä iho? Ikääntymisen merkkejä? Rasvainen iho? 
Pigmenttiläiskiä? 

Paranna ihoasi MultiEquipment-
monitoimilaitteen (F-332) avulla!

Moderni hoitolaite, jossa yhdistyy neljä eri toimintoa: 
mikrotimanttihionta hilseilyn vähentämiseksi ja 
kontrolloituihin kuorintahoitoihin; kylmä/kuumavasara 
ihon sileyttämiseen mikrotimanttihionnan jälkeen ja 
ihon imukyvyn parantamiseen; kasvokuorintatoiminto 
lastamaisella applikaattorilla kuolleiden solujen 
poistamiseen ja ultraäänilaite virkistämään solujen 
aineenvaihduntaa ja antamaan loppuvaiheen parantavaa 
vaikutusta.
Laitteessa on keskitytty erityisesti mikrotimanttihionta-
toimintoon. Löydät kaikki tiedot tästä oppaasta!



Kauneus / Mikrotimanttihionta Weelko:n F-332:n avulla

Mikrotimanttihionta

Tietoa mikrotimanttihionnasta

Mekaaninen kuorintatekniikka, joka vähentää ryppyjä poistamalla kuolleen ihon ulommaisimpia tkerroksia. 
Parantaa ihon tuntua ja sävyä, ja palauttaa iholle entisen joustavuutensa.

Miten hoito tapahtuu?

Laite on varustoitu applikaattorilla, johon eri timanttipäät sopivat. Kauneudenhoitaja tekee hitaita 
liukuliikkeitä ihon pinnalla, kuten sivulla 4 näytetään. Kuolleet solut poistuvat roskafiltteriin 
imutoiminnan avulla. Hoitopäitä on useaa eri kokoa ja tyyppiä erilaisille ihotyypeille, eri hoitoalueille 
ja puhdistuksen teholle. 

Miten hoito vaikuttaa?

•  Nopeuttaa luonnollista ihosolujen uusiutumista
•  Tehostaa kollageenien tuotantoa
•  Parantaa ihon joustavuutta
•  Vähentää ryppyjen kokoa
•  Poistaa aknesta jääneitä arpia
•  Puhdistaa mustapäitä
•  Pienentää ihohuokosten kokoa
•  Vähentää auringon aiheuttamaa punoitusta

Mihin vaivoihin voi käyttä hoitoa?

•Akne
•Aurinkovauriot
•Läikikäs iho
•Hienot arvet
•Pienet rypyt
•Talinen iho
•Laajentuneet huokoset
•Luufinnit
•Epätasainen ja kiiltävä iho
•Ikääntymisen merkkit
•Rasvainen iho
•Pigmenttiläiskät 

Millä alueilla hoitoa ei saa käyttää?

• Tulehdukset
• Viillot ja haavat
• Silmäluomet
• Ihokasvaimet
• Pisamat
• Verisuonikasvaimet
• Huulirohtumat
• Syylät
• Huulet 

Hoitokerrat ja -sarjat

Suositeltava aika yhtä tavallista mikrotimanttihiontahoitoa varten on noin 20-30 minuuttia. Hoito 
voidaan toistaa 3-10 kertaa. Hoidot täytyy suorittaa kerran viikossa tai 15 päivän välein. Vaikutukset ovat 
huomattavissa jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen. On suositeltava suorittaa ylläpitohoitoja yhden tai 
kahden kuukauden välein.

Toistuvuus (monenko päivän välein) Hoitokerrat
3-56-10

7-13 6-8
12-14 3-5
7-12 8-10

Hoito
Kasvokuorinta  
Silmäpussit 
Kaula 
Aknearvet 
Pigmenttihäiriöt 7-12 8-10
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F-332: Varusteet ja applikaattorit
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Mikrotimanttihionta: Kuorintalaite, jonka mukana yhdeksän timanttipäätä ja 2 applikaattoria. 

Kylmä/kuumavasara:             Vasaran kuumaa puolta voidaan käyttää lihasten rentouttamiseen ja verenkierron 
tehostamiseen. Kuumavasarahoidon myötä ihohuokoset avautuvat ja parantavat ihon imukykyä. 
Kylmävasaraa  voidaan käyttää  ryppyjen pienentämiseen,  ihon rauhoittamiseen kuorinnan  jälkeen  ja 
ihohuokosten sulkemiseen. Lämpötila säädettävissä 5-40°C välillä. 

Kuorintalasta: Käytetään ihon ulkoisen kerroksen kuorintaan, aknen hoitoon ja kuolleen ihon poistoon.  
Kolme eri aaltotyyppiä (jatkuva, pulssimainen ja yhdistelmä). Kuorintavoidetta tulee käyttää.  

Ultraäänihoitopäät:Ultraäänitoimintoa käytetään ihokudoksen stimuloimiseen ja lifting-vaikutuksen 
aikaansaamiseen. Tuloksena on terveemmän näköinen iho. Tuottaa lämpöä ihon alle, jolloin verenkierto 
parantuu, verisuonet laajentuvat ja lihakset rentoutuvat. 

Mikrotimanttihiontahoito käyttäen hoitolaitetta F-332: 

Seuraa alla olevia ohjeita:

1: Höyrytä iho pehmentääksesi päällimäiset ihokerrokset ja levitä hoitoalueelle puhdistusgeeliä. Anna 
ihon kuivua tämän jälkeen. 

2: Suorita mikrotimanttihionta.

3:  Käytä vasaran kylmää päätä rauhoittaaksesi hoitoalueen ihon. Vaikka hoito ei vaikuta negatiivisesti 
ihoon, saattaa asiakas tuntea hoitoalueella lievää epämukavuutta. 

4: Käytä kuorintalastaa poistaaksesi kuolleen ihon, jota on voinut jäädä timanttihionnan jälkeen ihon 
pintaan. 

5: Puhdista iho ja lisää geeliä hoitoalueelle ultraäänitoimintoa varten. 

6: Laita ultraäänihoitopäät hoidettavan kasvoille hoidon päättämiseksi. 

7: Levitä auringolta suojaavaa kosteusvoidetta hoitoalueelle. 



Hoidon suunta 

Hoidon suunta tulee olla kuten viereisessä 
kuvassa, keskeltä sivuille, alhaalta ylös.  

Timanttipäät:

G 120 and G 180: 2 mm. Vartalolle, erityisesti aknen
ja pigmenttiläiskien hoitoon,  polvien ja kyynärpäiden alueelle. 

G 120, G 180 and G240: 15 mm. Arpien, juonteiden ja
ihon epäpuhtauksien hoitoon. Pehmeä hionta.

Diamond tips:

G 180 and G240: 19 mm. Kasvoille. Isojen läiskien,
laajentuneiden ihohuokosten, ikääntymisen merkkien ja 
auringon polttaman ihon hoitoon.
G200 and G240: 8 ja 6 mm. Silmille. Molemmille nenän
sivuille. Ryppyjen, mustapäiden, aknen, yms. hoitoon.

G120 G180 

ООО 
G120 G180 G240 

вв 
G180 G240 

G200 G240 
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• Leuasta korviin
• Leuasta nenään
• Nenästä ohimolle
• Silmäkulmasta

ohimolle
• Otsalta hiusrajalle



Weelkon mikrotimanttihiontalaitteet: 

U-ТЕСН (F-834): B-EQUIPMENТ (F-319A):

MONITOIMILAITE (F-332) MONITOIMILAITE (F-334)

') 

MONITOIMILAITE (F-336) MONITOIMILAITE (F-336B)
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Tekniset tiedot 

Koko ja paino Pakkauksen koko (cm) 
Tuotteen koko(cm) 
Bruttopaino (kg) 
Nettopaino(kg) 

49 х 45 х 19,5  
33,5 х 9,5 х 22,5 
5 
4,5 

Toimintatiedot То40 Hz

Teknilliset tiedot Jännite 220V-240V
50 Hz/60Hz

Lisävarusteet

Nro TUOTENRO

1 10103
2 10104
3 10105
4 40010
5 40010-1
6 40016
7 10018
8

Taajuus

TUOTE

Ultraääni:vartalon hoitopää 
Ultraääni:kasvojen hoitopää 
Ultraääni:silmien hoitopää
Timanttipääsetti
Muoviset ja metalliset filtterit 
Kuorintahoidon kahva
Kuorintahoidon hoitopää
Kylmäkuumavasara 60050

Kauneus / Mikrotimanttihionta Weelko:n F-332:n avulla Sivu 6

Monitoimiset kauneudenhoitopylväät: 

Mallia F-332 voidaan käyttää yksinään pöydälle tai kärrylle asetettuna. Se kuitenkin sopii myös Weelkon 
valmistamiin pylväsmalleihin. KPSULE on tornimainen varuste, johon saa laitettua kaksi eri 
MultiEquipment -sarjan laitetta ja se on lisäksi varustettu höyryttimella, suurennuslampulla ja täydentävällä 
kärryllä, johon voi varastoida kauneudenhoitotuotteita ja -laitteita. F-332 mahtuu myös MULTI LAB -
kärryyn, jossa on 4 laatikkoa ja 2 sivuovea, joihin voi varastoida kauneudenhoitotuotteita.



Vieraile TECHNICAL INFO-sivullamme ja lataa kaikki 
tarvitsemasi tiedostot. Kuvat, asiakirjat, tekniset tiedot, yms. 
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Tratвmientos estёticos con la 
aparatotogia profesional Weelko 

-······-·· .. � -....... -. ,,_ ...... -...... _, ... ,.,_ ... 
,....,,.aa. .. ...,.,.._r . .... -....-., ... 

::..-:::,--:... :::.:= 
:::Е:Е:- ::::Е 
···--· ....... - � .. �---
..... -11 .. -...... .,_ ... _.,. 

::.:i=:-
,.

, =.-:.::::-и
:::-.. :;::.::.�- :=..".:;;:..-
с .. -......... ---"-
�-1---·� .. _... .. °" ... .... ___ --

�::.:з::.:� =Е: 
::.=�· ---�-

�t;.�� 
::::.::."::::··1

Katso WEELKO TV:tä sivulla weelko.com. Paras tapa 
oppia käyttämään laitteitamme - kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa!
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MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy 
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE

MYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi




