
Sveiki atvykę į „Marasil“ grožio pasaulį! 

 Tik už kelių savaičių jūsų oda bus šilko švelnumo. „Marasil LUX+“ naudojama intensyvios 

impulsinės šviesos (Intense PulsedLight – 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 “Intense Pulse 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 zonose. 

 

Pagrindinės MARASIL LUX + savybės:  



- Daugiau nei 300 000 impulsų  

- Reguliuojamas valdymo ekranas 

- 8 skirtingų lygių intensyvumas ir 2 darbo režimai: automatinis ir rankinis  

- Nėra jokių papildomų priedų  

- Viskas viename: plaukų šalinimas ir odos atjauninimas  

- Didelis šviesos išspinduliavimo langelis 

- Įmontuotas UV filtras, kad fotoepiliacijos procedūra būtų visiškai saugi. 

 
  

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 

plaukų augimo ypatybes. 

 

KAIP NAUDOTIS MARASIL LUX +  

1 etapas. Odos paruošimas 

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

visiškai sausa.  

2 etapas. Odos ir plaukų testavimas   

 Patikrinkite savo odos ir plaukų spalvą, įsitikinkite, kad spalva atitinka naudojimo 

instrukcijose pateiktą diagramą, ir jūs galite naudoti prietaisą.  



 

3 etapas. Darbas su prietaisu 

 3.1. Prieš naudojimą išvalykite išspinduliavimo langelį. 

3.2. Įjunkite prietaisą ir pasirinkite norimą intensyvumo režimą. Norėdami pakeisti 

režimą tarp automatinio ir rankinio, palaikykite nuspaudę blykstės mygtuką.  

3.3. Užsidėkite akinius  

3.4. Pridėkite prietaisą prie odos 90 ° kampu ir tvirtai prispauskite prie odos, kad 

užtikrintumėte tinkamą kontaktą.  

3.5. Paspauskite blykstės mygtuką, kuris įjungia šviesos impulsą. Pajusite šilumą.  

3.6. Perkelkite prietaisą į kitą apdirbimo vietą. Po kiekvienos blykstės prietaisas vėl 

bus pasirengęs mirksėti per 1-3 sekundes. 

3.7. Baigę procedūrą, 2 sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad 

išjungtumėte įrenginį. Ištraukite adapterį iš lizdo. 


