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Mūsų gaminiai atitinka aukščiausius 
kokybės, funkcionalumo ir dizaino
standartus. Tikimės, kad būsite 
patenkinti nauju Braun Silk·épil Xelle 
epiliatoriumi.

Pirmiausia norėtumėme Jus supažin-
dinti su prietaisu ir pateikti naudingos 
informacijos apie epiliaciją. Prieš 
pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai 
perskaitykite šią naudojimo instruk-
ciją.

Braun Silk·épil Xelle buvo sukurtas, 
kad veiksmingai, švelniai ir lengvai 
pašalintų nepageidaujamus plauke-
lius. Epiliatorius pašalina plaukelius 
su šaknimis, tad Jūsų oda bus švelni 
ištisas savaites. Ataugę plaukeliai 
bus plonesni ir minkštesni.

Naujoje epiliatoriaus galvutėje w yra 
40 pincetų, kurie vienu metu pašalina 
daugiau plaukelių. SoftLift® sistema 
integruota į epiliatoriaus galvutę 
švelniai su šaknimis pašalina vos 
0,5 mm ilgio ir gulinčius plaukelius.

Komplekte yra du priedai:

 Masažiniai voleliai švelniai masa-
žuoja odą ir nuramina ją po epi-
liacijos, sumažina skausmą.

 Lankstus Effi ciencyPro antgalis 
slinkdamas pakartoja jūsų kūno 
įlinkius, todėl epiliacija yra greita ir 
maloni. Epiliacijos metu jis visiškai 
priglunda prie odos, todėl vienu 
metu pašalinama daugiau plau-
kelių.

Į jungiklį įtaisyta SmartLight lemputė 
puikiai apšviečia epiliuojamą plotą, 
todėl matomi net ir mažiausi plau-
keliai.
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Naudingi patarimai

Epiliacija bus lengvesnė ir patoges-
nė, jei plaukelių ilgis yra 2–5 mm. Jei 
plaukeliai ilgesni, rekomenduojame 
juos pirma nuskusti, o po 1–2 savai-
čių ataugusius trumpus plaukelius 
epiliuoti.

Pirmą kartą epiliuokite vakare – gali-
mas paraudimas per naktį dings. 
Po epiliacijos ant odos užtepkite 
drėkinamojo kremo.

Naujai augantys plaukeliai gali būti 
tokie švelnūs, kad neprasikals pro 
odą. Kad plaukeliai neįaugtų į odą, 
kūną reguliariai trinkite kempine (išsi-
maudę duše) ar naudokite šveitiklį. 
Tokiu būdu pašalinsite viršutinį odos 
sluoksnį ir plaukeliai galės prasi-
skverbti pro odą.

Aprašymas (žr. 2 puslapį)

 Masažiniai voleliai
 Antgalis Effi ciencyPro

w Epiliatoriaus galvutė
e Atlaisvinimo mygtukas
r Jungiklis su įtaisyta SmartLight 

lempute
t Lizdas
y Laido kištukas
u 12 V transformatorius

Prieš pradedant naudoti

• Jūsų oda turi būti sausa, švari ir 
neištepta kremu.

• Prieš pradėdami naudotis, rūpes-
tingai nuvalykite epiliatoriaus gal-
vutę.

• Norėdami nuimti galvutę, vienu 
metu paspauskite kairį ir dešinį 
mygtuką e, ir nuimkite.

• Laido kištuką y įkiškite į prietaisą 
t, o kitame laido gale esantį kiš-
tuką – į transformatoriaus lizdą u.

Naudojimas

1. Įsitikinkite, kad vienas iš antgalių
(  arba ) yra uždėtas ant 
epiliatoriaus galvutės. Norėdami 
įjungti prietaisą, stumkite įjungi-
mo/išjungimo jungiklį r į „optimal“ 
padėtį. Norėdami sumažinti greitį, 
pasirinkite „soft“ padėtį. Lemputė 
SmartLight degs tol, kol išjungsite 
prietaisą.

2. Odą patrinkite, kad trumpi plau-
keliai atsistotų. Rezultatas bus 
geresnis, jei prietaisą laikysite 
90° kampu. Ir lėtai, nespausdami 
judėsite prieš plaukų augimo kryp-
tį. Plaukeliai gali augti įvairiomis 
kryptimis, todėl norėdami pašalinti 
kuo daugiau plaukelių, prietaisą 
judinkite visomis kryptimis.




