
Användarguide 
Nordic Relax LED

Ansiktsmask



Hej!
 

Tack för ditt köp av en ansiktsmask från
Nordic Relax.

 
Läs noga genom denna folder innan

användning och tveka inte på att kontakta
oss om det uppstår några som helst frågor

eller funderingar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordic Relax of Sweden AB
Hortensiagatan 7

256 68 Helsingborg
info@nordicrelax.se

0046 42-311 15 50

 
www.nordicrelax.se



Rekommendationer för användning

Denna mask är avsedd för ansiktet. Använd inte utan goggles
och titta inte direkt i ljuset. Använd inte masken om du
misstänker att den är trasig, ta då kontakt med oss på

info@nordicrelax.se. Försök inte reparera den själv. 

Lägg ingen tyngd på masken och lägg den inte under textilier
eller i närheten av brännbara vätskor. Håll ansiktsmasken fri

från vätska och fukt. Masken ska inte användas av barn.
Använd inte ansiktsmasken på solbränd hud eller i samband

med fillers.   

Använd ej vid:
Fitzpatrick hudtyp V eller VI

Fotosensibilitet
Graviditet eller amning

Större acneutbrott

Upplever du obehag eller utslag? 
Stäng genast av masken och rådgör med läkare.

Använd alltid medföljande goggles och 
undvik att se direkt in i ljuset vilket kan skada ögonen. 



Produktbeskrivning

 
Nordic Relax ansiktsmask i medicinsk silikon består av 66

ljusdioder med rött, blått och infrarött ljus. 
Rött och blått ljus i kombination med infrarött ljus ökar

blodcirkulationen till ansiktet, ökar kollagenproduktion och
verkar anti-bakteriellt. Våglängder på 415, 630 och 830

nanometer används framförallt för att motverka rynkor och
för att lindra mild till måttlig acne. 

 
Använd rött och infrarött för att motverka oönskade

ålderstecken. Använd blått och infarött för att lindra acne.
Masken är förprogrammerad med 10 minuters program och

bör användas tre gånger i veckan. Efter avslutat program
stänger masken av sig. 

Teknisk specifikation:
 

Källa: 3.7Vdc 2600mAh lithium batteri
Batteritid: 70 min

Laddtid: 3,5 timmar
Vikt: 415g

Dimensioner:: 223 mm x 310 mm x 8 mm (B x L x H)
Våglängder: 630nm±10nm, 415nm±10nm, 830±10nm 

Energikälla: LEDs
Täthet: 30mw/cm2 (rött), 44 mw/cm2 (blått)

Behandlingstid: 10 minuter/dag, 3 gånger per vecka
Användningsområde: Ansikte



Använd såhär:

Ladda batteriet vid behov: Anslut kabel USB-C.
Rengör huden och ta bort eventuell kosmetika. 

Spänn fast medföljande kardborreband i masken. 
Koppla in handkontrollen med medföljande USB kabel. 

 
Sätt masken över ansiktet och spänn fast den så den

sitter bekvämt. Starta ansiktsmasken genom att hålla inne
knappen på handkontrollen i tre sekunder. Programmet

med rött och infrarött ljus (anti-aging) startar automatiskt.
Tryck på knappen på handkontrollen ytterligare en gång för

att byta program till blått och infrarött ljus (anti-acne).
Programmen varar i tio minuter. Önskar du avbryta

programmet i förtid, håll inne knappen på handkontrollen i
tre sekunder. 

 
Rekommenderad användning: 3 ggr/vecka. 

 
Kort sammanfattning:

 
Starta ansiktsmasken - 

ett långt tryck på knappen på handkontrollen
Byta program - 

ett kort tryck på knappen på handkontrollen
Stänga av ansiktsmasken - 

ett långt tryck på handkontrollen 

 
Efter avslutat program stänger ansiktsmasken av sig själv. 

 
 


