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Reinig het gezicht en handen 
met water en een zachte zeep. 
Uit hygiënische overwegingen 
mag de roller slechts door 
één en dezelfde persoon 
gebruikt worden.

Gebruik de roller alleen op een 
gezonde, onbeschadigde huid. 
Nooit over de oogleden en de 
lippen rollen! 
Neem tevens de gebruiks-
aanwijzing bij de roller in acht.

Maak het masker 
goed nat aan de 
binnenzijde.

Maak de been-
elektrode goed nat 
aan de binnenzijde.

Breng één pipet StimaWELL® 
FaceTime hyaluronserum aan 
op het gezicht, en smeer dat uit 
over het gezicht. Vermijd het 
contact met de ogen! Neem 
tevens de gebruiksaanwijzing bij 
het hyaluronserum in acht.

Verbind de kabel 
met de drukknop-
adapters.

Sluit de drukknopadapter met 
de witte stekker (-) aan op 
het masker en die met de 
rode (+) op de beenelektrode.

Breng het masker zo 
strak aan op het gezicht 
dat het goed contact met 
de huid maakt.

Breng de beenelektrode aan 
op de kuit (links of rechts).

Steek de grote witte 
stekker in kanaal 1 van de 
TENStem eco basic. Volg 
de gebruiksaanwijzing van 
het apparaat.

Kies programma 16. Voer de 
stroom zo hoog op, dat het 
net voelbaar is.
LET OP: programma 16 
moet ingesteld staan op 120 Hz, 
300 μs en 20 minuten!

Gebruik de StimaWELL® FaceTime maximaal 
twee keer / week. 

Zorg er tevens voor dat er minimaal 48 uur 
tussen twee behandelingen zit.

GEBRUIKSADVIES  
StimaWELL® FaceTime
Item no. 101946   NL

Stimawell® FaceTime maakt het mogelijk om de gelaatsspieren te versterken en de huid strakker te maken. 
De werking is gebaseerd op de combinatie van effectieve spiertrainingen, spiergroei en het vermogen van de 
huidcellen om water met hyaluronzuur door middel van iontoforese (transport van stoffen in het weefsel door 
het slechten van de cel barrières door elektrische impulsen) op te nemen.
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Toebehoren voor StimaWELL® FaceTime art. nummer 200383

Art. num. beschrijving
104041-B TENStem eco basic apparaat    
 

 
104741 Kabel type 7;                 
 1 paar

604000  1.5 V Micro Batterij AAA        
 4 stuks

101854 Gebruiksaanwijzing               
 TENStem eco basic

451090- Drukknopadapter                
0122 1 paar

Art. num. beschrijving
202040  Naaldroller                 

 

200415 Hyaluronserum                      
 30 ml                                          

 

101946 Gebruiksadvies                   
 StimaWELL® 
 FaceTime

462351 FaceTime masker   
 rood of blauw, 
 incl. Stimulatie 
 elektrode    
 (lengte 35 cm, 
 breedte 6.5 cm)
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