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 Waarschuwing
Indien u ongemak ondervindt, stop dan on-
middellijk met het gebruik van de Skin Mass 
en raadpleeg uw arts.

Gebruik op de buik en de taille
Zet u comfortabel met een rechte rug. Plaats 
de Skin Mass op uw buik en trek uw buik licht-
jes samen. Maak langzame bewegingen over 
de hele buik, en laat het toestel op elk gebied 
werken. U kunt ook beginnen in het midden 
van uw buik en in een rechte lijn naar elke kant 
gaan. Om de bovenkant van de heupen te be-
werken, beweeg heen en weer aan elke kant 
zoals aangegeven op het schema. 

Herhaal een van deze bewegingen verschillen-
de keren. Na meerdere keren kunt u ook kiezen 
voor de hogere intensiteit voor meer resultaat 
in minder tijd, afhankelijk van uw huid en hoe 
u zich voelt bij het gebruik van de Skin Mass.

Gebruik op de benen
Voor een effectieve massage van de benen, 
leunt u lichtjes achterover en plaatst u de Skin 
Mass net boven de knieën. Maak langzame 
bewegingen op de voor- en achterkant van 
uw dijen tot u uw liezen en heupen bereikt. 
Wissel het ene been af en dan het andere. De 
massage mag niet langer dan 5 minuten per 
been duren.

Gebruiks-
aanwijzing



Gebruik op de heupen
Om meer specifiek aan de zijkant van uw dijen 
te werken, kunt u kleine horizontale en vertica-
le bewegingen maken. Doe dit niet langer dan 
5 minuten per gebied.

Gebruik op de billen
Om uw billen vorm te geven, gebruikt u de Skin 
Mass vanaf de onderkant van uw billen naar bo-
ven richting taille. Laat het toestel over het hele 
doelgebied bewegen. U kunt ook horizontale 
bewegingen maken van het midden naar bui-
ten. De aanbevolen duur is 5 minuten op elke bil.

Gebruik op de armen
Om goed gevormde armen te krijgen, maakt 
u bewegingen van onder naar boven op de 
voor- en achterkant van uw armen.


