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Tik už kelių savaičių jūsų oda bus šilko švelnumo. MARASIL LUX+ naudojama intensyvios impulsinės šviesos (angl. Intense 
Pulsed Light–IPL) technologija, žinoma kaip vienas veiksmingiausių metodų nuolat užkirsti kelią plaukams ataugti. Glaudžiai 
bendradarbiaudami su odos specialistais mes pritaikėme šią šviesa grindžiamą technologiją, pirmiau naudotą 
profesionaliuose grožio salonuose, lengvai ir veiksmingai naudoti saugioje jūsų namų aplinkoje. MARASIL LUX+ yra švelnus, 
užtikrina patogią ir veiksmingą priežiūrą esant jums patogiam šviesos intensyvumui. Nepageidaujami plaukai pagaliau liko 
praeityje. Mėgaukitės netrukdant plaukams, atrodykite ir jauskitės puikiai kasdien.  

 

MARASIL LUX+ odos atjauninimo IPL (angl. Intense Pulsed Light) lazerinis plaukų fotoepiliatorius.  Stilingas japoniškas dizainas 
patiks net ir reikliausiam vartotojui. Lengva ir patogu naudoti namuose.  

Šis IPL plaukų šalinimo prietaisas yra ergonomiškos formos fotoepiliatorius, skleidžiantis didelio intensyvumo šviesos 
impulsus, kurie švelniai veikia plaukų šaknis, todėl palaipsniui mažėja plaukų augimas ant kūno.  

Apsaugos sistema apsaugo nuo netyčinių blyksnių nesiliečiant su oda, o įmontuotas UV filtras apsaugo ją nuo UV spindulių.  

IPL technologijos dėka  yra stimuliuojama kolageno bei elastinių skaidulų regeneraciją, o tai padeda atjauninti odą ir 
sumažinti raukšles.    

MARASIL LUX+ yra paruoštas naudoti iš karto, lempos yra nekeičiamos. Prietaisas saugiai veikia jautrias odos vietas, todėl jo 
pagalba galima šalinti plaukus virš viršutinės lūpos, smakro, pažastų, bikinio ir pilvo zonų. 

Pagrindinės MARASIL LUX+ savybės:  
 Daugiau nei 300 000 impulsų.  
 Reguliuojamas valdymo ekranas. 
 8 skirtingų lygių intensyvumas ir 2 darbo režimai: automatinis ir rankinis. 
 Viskas viename: plaukų šalinimas ir odos atjauninimas. 
 Didelis šviesos išspinduliavimo langelis ~3.5 cm2 
 Įmontuotas UV filtras, kad fotoepiliacijos procedūra būtų visiškai saugi. 
 Nėra jokių papildomų priedų. 

MARASIL LUX+ efektyviai pašalina (natūralius) šviesiai rudus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir kiti fotoepiliatoriai, LUX+ nėra 
efektyvus raudoniems, šviesiems ir pilkiems plaukams pašalinti. Taip pat prietaisas netinka stipriai įdegusiai ir tamsiai odai. 

KLINIŠKAI ĮRODYTAS MARASIL LUX+ EFEKTYVUMAS 

Jau po keturių seansų, su 2 savaičių pertrauką, plaukų kiekis žymiai sumažėja, o oda tampa lygesnė. Atliekant pakartotines 
procedūras, oda išlieka lygi. Norėdami išlaikyti pasiektus rezultatus, pakartokite fotoepiliaciją, jei reikia, atsižvelgiant į 
individualias plaukelių augimo ypatybes. 

/ 
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INTENSYVIOS IMPULSINĖS ŠVIESOS (IPL) TECHNOLOGIJOS VEIKIMAS 

Plaukelių šalinimas  

Taikant IPL technologiją, švelnūs šviesos impulsai, kurių bangos ilgis yra nuo 500nm iki 1200nm, 
yra pritaikomi odai ir sugeriami plaukų šaknyje. Kuo tamsesni plaukai, tuo geriau sugeriami 
šviesos impulsai. 

 

LUX+ skleidžiami didelio intensyvumo šviesos impulsai, dėl kurių plaukelių folikulai natūraliai 
pasišalina, palikdami šilkinę lygią odą. 

 
Odos atnaujinimas  

 
LUX+ didelio intensyvumo šviesos impulsai veikia 
odą ir stimuliuoja kolageno bei elastinių skaidulų 
regeneraciją, tuo tarpu foto terminis poveikis 
pagerina kraujagyslių funkciją. Taip pasiekiami odos 
atjauninimo ir raukšlių mažinimo rezultatai. 

PASIRUOŠIMAS PROCEDŪRAI 

1. Odos paruošimas 

 

1.1. Pašalinkite plaukus nuo odos skustuvu. Nenaudokite depiliacinių kremų. Oda turi būti 
visiškai sausa.  

 

 

1.2. Jei plaukelių šalinimui rinksitės depiliaciją vašku, prieš pradedant naudoti prietaisą, turite 
leisti odai atsigauti. Prieš procedūrą, atidžiai apžiūrėkite, jog nuo odos buvo pašalinti visi 
įmanomi vaško likučiai. 

2. Odos testas 

 

Patikrinkite odos tono spalvą, kad sužinotumėte, ar jūsų odos 
tipas leidžia naudoti prietaisą. 

3. Plaukelių testas 

Patikrinkite plaukelių spalvą, kad sužinotumėte, ar jūsų 
plaukelių spalva leidžia naudoti prietaisą. 

 
MARASIL LUX+ NAUDOJIMAS 

1. Dėvėti apsauginius akinius 
LUX+ prietaisas skleidžia intensyvią šviesą, kuris gali sukelti nemalonų pojūtį akims. Naudojant prietaisą rekomenduojama 
visada dėvėti apsauginius akinius. 
 
2. Pasirinkti tinkamą intensyvumo lygį 

Prietaisas turi 8 skirtingus šviesos intensyvumo lygius. Jūs galėsite pasirinkti jums tinkamą šviesos intensyvumo lygį. 
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2.1. Norėdami įjungti įrenginį, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. 

 

2.2. Norėdami perjungti režimą iš automatinio į rankinį, palaikykite paspaudę blykstės mygtuką. 

 

2.3. 1 sekundę palaikykite paspaudę blykstės ir įjungimo/išjungimo mygtuką, kad perjungtumėte 
plaukų šalinimo funkciją į odos atjauninimą. 
 
Pastaba: odos atjauninimui yra vienas intensyvumo lygis. LUX+ turi integruotą atminties funkciją, todėl iš naujo įjungus prietaisą 
jis prisimins jūsų paskutinį pasirinktą režimą.  

2.4. Norėdami pašalinti plaukelius, pasirinkite norimą šviesos intensyvumo lygį. Nustatant šviesos intensyvumo lygį, 
vadovaukitės lentele žemiau.  

Odos tipas Odos tonas Šviesos intensyvumo lygis 

I  Balta: visada nudegina saulėje, niekada neįdega.  7-8 

II  Smėlio spalvos: lengvai nudega saulėje, įdegis minimalus. 7-8 

III  Šviesiai ruda: lengvai nudega saulėje, lėtai įdega iki šviesiai rudos spalvos. 5-6 

IV   Vidutinis rudas: retai nudega saulėje, lengvai įdega. 3-4 

V   Tamsiai ruda: retai nudega saulėje, labai lengvai įdega. Negalima naudoti prietaiso 

VI   Rusvai juoda arba tamsesnė: retai arba niekada nenudega, labai tamsus įdegis. 
Negalima naudoti prietaiso 

 
2.5. Procedūra neturėtų būti skausminga. Jei jaučiate diskomfortą, sumažinkite šviesos intensyvumo režimą. 
 
3. Taisyklingas prietaiso naudojimas 

  

3.1. Prieš naudojimą išvalykite šviesos išspinduliavimo langelį 3.2. Įjunkite maitinimo šaltinį į sieninį lizdą 

  

3.3. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite tinkamą odos tonui šviesos 
intensyvumą 

3.4. Uždėkite prietaisą 90° kampu ant odos taip, kad 
šviesos išėjimo langas liestųsi su jūsų oda. 

3.5. Tvirtai prispauskite prietaisą prie odos, kad užtikrintumėte tinkamą sąlytį su oda. 
3.6. Paspauskite blykstės mygtuką, kuris įjungia šviesos impulsą. Pajusite šilumą. 
3.7. Pridėkite prietaisą prie kitos zonos, nuo kurios norite pašalinti plaukelius. Po kiekvienos blykstės prietaisas vėl bus 
pasirengęs mirksėti per 1-3 sekundes. 
3.8. Baigę procedūrą, 2 sekundes palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Ištraukite maitinimo 
šaltinį iš sieninio lizdo. 
4. Rekomenduojamas procedūrų grafikas 
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I etapas – pirmąsias 4–5 procedūras atlikti kartą kas dvi savaites. 
II etapas – po pirmųjų seansų rekomenduojama procedūrą pakartoti kas 4 savaites, kai matote ataugančius plaukus.  
 
Pastebėjimai:  
0 savaitė: Po pirmojo procedūrų kurso, plaukelių tankio sumažėjimas gali užtrukti nuo 1 iki 2 savaičių. Per pirmąsias savaites 
po pirminės procedūros, pastebėsite, kad kai kurie plaukeliai toliau auga, tačiau tikėtina, kad tai bus plaukeliai, kurie nebuvo 
augimo fazėje pirmosios procedūros metu. 
2 ir 4 savaitės: Po 2-3 procedūrų turėtumėte pastebimai sumažinti plaukelių augimą. Tačiau norint veiksmingai pašalinti visus 
plaukelius, svarbu laikytis rekomenduojamo procedūrų tvarkaraščio. 
6 ir 8 savaitės: Po 4-5 procedūrų turėtumėte pastebimai sumažinti plaukelių augimą tose vietose, kuriose atlikote 
fotoepiliaciją. Taip pat turėtų būti matomas plaukelių tankio sumažėjimas. Norint išlaikyti rezultatą, procedūrą reiktų kartoti 
kas 4 savaites. 

MARASIL LUX+ SPECIFIKACIJA 

TECHNINIAI DUOMENYS 
Modelis: TM-702 
Funkcija Fotoepiliacija 

Taikymas: Asmeniniam naudojimui namuose 
Matmenys: 170×70×35mm 

Svoris: 209g 
Dažnis: 50-60Hz 

Įtampa: 100-240V 
Srovė: 2.5A 

Bangos ilgio spektras: >550nm 
Pulso trukmė: 0.9+/- 0.2ms 

Pakuotėje: prietaisas, pakrovimo laidas, apsauginiai akiniai 

PRIETAISO DALYS 

 
ATSARGUMO PRIEMONĖS 

BENDRI PASTEBĖJIMAI 

Prietaiso LUX+ niekada NENAUDOKITE: 
 Jei jūsų oda yra tamsi.  
 Jeigu esate besilaukianti ar maitinanti. 
 Jei jūs turite/nešiojate aktyviuosius medicininius implantus. 
 
Prietaisas LUX+ NĖRA EFEKTYVUS: 
 Jeigu jūsų plaukelių spalva yra šviesi, pilka, rausva ar balta. 
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MEDICININIAI PASTEBĖJIMAI 

NENAUDOKITE prietaiso, jeigu vartojate bet kurį iš žemiau išvardintų preparatų: 
 Jei jūsų oda šiuo metu gydoma arba neseniai buvo gydoma: Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), BetaHydroxy Acids (BHAs), 

Topical Isotretinoin ir Azelaic Acid. 
 Jei per pastaruosius šešis mėnesius vartojote bet kokios formos Izotretinoino Accutane arba Roaccutane.  
 Jei vartojate fotosensibilizuojančias medžiagas ar vaistus. Patikrinkite vaisto informacinį lapelį ir jei jame teigiama, kad jis 

gali sukelti fotoalergines, fototoksines reakcijas, arba jei vartodami šį vaistą turite vengti saulės – niekada nenaudokite 
prietaiso. 

 Jei vartojate antikoaguliacinius vaistus, įskaitant gausų aspirino vartojimą. 

NENAUDOKITE prietaiso: 
 Jei per pastaruosius 3 mėnesius gavote radioterapiją ar chemoterapiją. 
 Jei vartojate nuskausminamuosius, kurie sumažina odos jautrumą karščiui. 
 Jei vartojate imunosupresinius vaistus. 
 Jei per pastarąsias 3 savaites turėjote operaciją, ypač tose zonose, kuriose norite šalinti plaukelius. 
 Jei sergate cukriniu diabetu, kitomis sisteminėmis ar medžiagų apykaitos ligomis. 
 Jei sergate širdies liga. 
 Jei sergate liga, susijusia su jautrumu šviesai.  
 Jei yra buvę kolageno sutrikimų. 
 Jei jūsų oda yra jautri šviesai ir lengvai pasireiškia bėrimas ar alerginė reakcija. 
 Jei sergate odos liga, tokia kaip aktyvus odos vėžys, anksčiau esate sirgęs odos vėžiu ar bet kokiu kitu lokalizuotu vėžiu. 
 Jeigu esate turėję kraujagyslių sutrikimų. 
 Jei turite kokių nors kraujavimo sutrikimų. 
 Jeigu anksčiau sirgote imunosupresine liga. 
 Jei sergate infekcijomis, egzema, nudegimais, plaukų folikulų uždegimu, atviromis dilgėlėmis, įbrėžimais, paprastąja 

pūsleline (žaizdele), žaizdomis ar pažeidimais ir hematomomis gydomose vietose. 
 Ant sudirgintos (raudonos ar įpjovusios), nudegusios saulėje, neseniai įdegusios ar dirbtinai įdegusios odos. 
 Prieš tai nepasitarę su gydytoju, šiose vietose: apgamai, strazdanos, didelės venos, tamsesnės pigmentinės vietos, randai 

ir odos anomalijos. Tai gali sukelti nudegimą ir odos spalvos pasikeitimą, todėl gali būti sunkiau nustatyti su oda susijusias 
ligas. 

SRITYS 

NENAUDOKITE prietaiso šiose vietose: 
 Aplink akis arba šalia antakių. 
 Ant lūpų, spenelių, areolių, mažųjų lytinių lūpų, makšties, išangės ir šnervių bei ausų viduje. 
 Vyrai negali naudoti prietaiso ant veido ir kaklo, įskaitant visas barzdos auginimo vietas, taip pat ant visos lytinių organų 

srities. 
 Vietose, kuriose naudojate ilgalaikius dezodorantus. 
 Arti bet ko dirbtino, pavyzdžiui, silikono implantų, poodinių injekcijų angų (pavyzdžiui, insulino dozatoriaus) ar auskarų. 
 Jei nesate tikri, ar galite naudoti prietaisą, pasikonsultuokite su gydytoju. 

SVARBŪS PASTEBĖJIMAI 

 Laikykite prietaisą ir pakrovimo laidą sausą. Jei prietaisas sugedęs, nelieskite jokios vidinės dalies, kad išvengtumėte 
elektros šoko. 

 Vanduo ir elektra yra pavojingas derinys. Nenaudokite šio prietaiso drėgnoje aplinkoje. 
 Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar psichinės galimybės yra ribotos, išskyrus 

tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri ar nurodo naudoti prietaisą. 
 Prietaisas nėra skirtas vaikams iki 15 metų. 
 Prieš naudodami prietaisą, visada patikrinkite. Nenaudokite prietaiso ar adapterio, jei jis pažeistas. 
 Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas šviesos išėjimo langas. 
 Jei turite tamsios spalvos odą, atsargiai elkitės su tamsesne sritimi iškart po šviesesnės. 
 Šviesos išėjimo langas po naudojimo gali labai įkaisti. Nelieskite vidinės šviesos išėjimo lango dalies, kol ji neatvės. 

PRIETAISO PRIEŽIŪRA 

 Įsitikinkite, kad prietaiso ventiliacijos angos neuždengtos ir leidžia lengvai cirkuliuoti orui. 
 Niekada nepurtykite prietaiso. 
 Jei paimsite prietaisą iš labai šaltos aplinkos į labai šiltą aplinką arba atvirkščiai, prieš naudodami palaukite maždaug 3 val. 
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 Laikykite prietaisą švarioje ir sausoje vietoje. 
 Naudojant prietaisą, jo negalima laikyti žemesnėje nei 15C arba aukštesnėje nei 35C temperatūroje. 
 Kad išvengtumėte pažeidimų, nelaikykite prietaiso ant tiesioginių saulės spindulių ar UV spindulių. 

ATSARGUMAS 

 Šis įrenginys nėra plaunamas. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo po čiaupu. Dėl higienos priežasčių 
prietaisą turėtų naudoti tik vienas asmuo. 

 Prietaisą naudokite tik nusistačius odos tipą. Naudojimas esant aukštesnėms nuostatoms nei rekomenduojama, gali 
padidinti odos reakcijų ir šalutinio poveikio riziką. 

 Prietaiso išsklaidyta šviesa nekenksminga jūsų akims, naudojant įrenginį nebūtina, tačiau rekomenduojama dėvėti akinius. 
Nežiūrėkite į blykstę naudodamiesi įrenginiu. Prietaisą naudokite gerai apšviestoje patalpoje. 

 Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas. Po naudojimo visada išjunkite prietaisą. 
 Deginimasis naudojant natūralius ar dirbtinius saulės spindulius, gali paveikti jūsų odos jautrumą ir spalvą. 
 Prieš naudodamiesi prietaisu, turėtumėte nuvalyti odą ir įsitikinti, kad ji be plaukelių, sausa ir neriebi. 
 Sesijos metu negydykite tos pačios odos vietos daugiau nei vieną kartą. 
 Procedūra niekada neturėtų būti skausminga. Jei jaučiate diskomfortą, sumažinkite šviesos intensyvumo lygį. 
 
 
 


