
 

 

 

 
 

 

  

 

 

GEBRUIKERS HANDLEIDING 
 

 

 

 

 

 

IONIC PHOTON 

SONIC 

PHOTON IONIC ULTRASONIC DEVICE VOOR 

HUIDVERZORGING 

 

Bedankt voor uw aankoop.  

Raadpleeg voor gebruik de gebruikershandleiding en bewaar 

deze voor toekomstig gebruik. 

Het apparaat is gemaakt voor cosmetische doeleinden en is 

bedoeld voor thuisverzorging. Gebruik het niet voor medische 
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Steeds meer mensen, vooral vrouwen, beginnen meer aandacht 

te besteden aan het uiterlijk van de huid. Het is het grootste 

orgaan van het menselijk lichaam dat de staat van onze 

gezondheid en de beslissende factor in fysieke verschijning 

weerspiegelt. Helaas heeft het klimaat, het milieu en 

zonnestraling een nadelig effect op de conditie van de huid, 

waardoor het dunner wordt, verkleuring, rimpels, acne 

en andere problemen ontstaan. Ter bescherming en verzorging 

is het daarom niet voldoende om alleen cosmetica te gebruiken, 

maar ook professionele apparatuur te gebruiken. 

Het apparaat maakt gebruik van de IONIC PHOTON SONIC 3-

bekende en uiterst effectieve huidverzorgingstechnologie: 

galvanische stroom, licht (rood, blauw, groen) en echografie. Het 

apparaat is handig, gemakkelijk te gebruiken en vereist geen 

dure gespecialiseerde preparaten - het kan worden gebruikt in 

combinatie met de cosmetica die wordt gebruikt voor de 

dagelijkse verzorging. 

Het apparaat wordt gebruikt om: de huid diep te reinigen, 

rimpels te verminderen, de huidskleur op te helderen, te 

egaliseren, het ovale gezicht glad te strijken en contouren te 

geven, te liften, schaduwen, wallen en donkere randen te 

verminderen.  

 

 

GEBRUIK APPARAAT 
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Belangrijk! Lees voor gebruik de volgende instructies 

aandachtig. Gebruik de volgende informatie om de 

continuïteit te garanderen en verleng de levensduur van 

het apparaat. 

 

1. Bewaren op een schone en droge plaats, beschermd tegen vocht. 

Gebruik het niet onder water - dit kan leiden tot kortsluiting en / of 

corrosie van het apparaat. 

2. Demonteer het apparaat in geen geval of laat het zelf repareren. Alle 

componenten van het apparaat kunnen worden gerepareerd en 

gerepareerd door gecertificeerde technici. 

3. Vervang geen originele onderdelen incompatibele alternatieven. Dit 

kan schade aan het product veroorzaken, de abnormale werking ervan en 

hetzelfde gevaar dreigt. 

4. Buiten het bereik van kinderen houden. 

5. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, tijdens de menstruatie, en bij 

patiënten met: kanker, inflammatoire huidaandoeningen die bloedingen 

veroorzaken, niet-geïdentificeerde ziekten.  

VOORZORGSMAATREGELEN 
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1. Het apparaat is ontworpen voor thuisgebruik. Schakel na de 

procedure het netsnoer uit en trek de stekker uit het 

stopcontact. Dit voorkomt oververhitting van het apparaat en 

verlengt zijn levensduur. 

2. Warmte en zachte bakomstandigheden voelen tijdens de 

behandeling van het gebruik van echografie is een natuurlijke 

reactie en zou geen bezorgdheid moeten oproepen. Om het 

ongemak te verlichten, is het wenselijk om verkoelende 

huidverzorgingspreparaten of gelconsistentie te gebruiken. 

3. Vermijd langdurig contact met het hoofdoppervlak van de huid 

op één plaats. Beweeg altijd over het oppervlak van de 

behandelingskop om te voorkomen dat de kracht op één plek 

geconcentreerd wordt en minimaliseert zo het risico van 

thermische brandwonden. 

4. Houd tegelijkertijd rekening met de strikte hechting aan de huid. 

5. Reinig de kop na elke behandeling met een wattenstaafje of een 

zachte doek. Voor dit doel mag niet worden gebruikt: 

Schuursponsje (kan krassen veroorzaken) of chemicaliën die 

het apparaat kunnen beschadigen en de levensduur ervan 

kunnen verkorten (bijv. Inclusief alcohol). 

6. De set bevat: het apparaat, een beschermende bril, 

wattenstaafjes, USB-oplaadkabel, oplaadadapter, handleiding, 

garantiekaart.  

PRAKTISCHE TIPS 
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1. Reinig de huid aan de binnenkant van de arm net boven het 

ellebooggewricht. 

 

2. Pas de voorbereiding op de procedure toe en injecteer met het 

apparaat. In het geval van een allergische reactie of huidveranderingen, 

moet u de test onmiddellijk stopzetten en neem contact op met uw arts 

of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 

 

3. Als er na 48 uur geen allergische reactie of pijn is, kunt u het apparaat 

gaan gebruiken. 

 

4. Stop het gebruik van het apparaat in geval van allergische reacties of 

plotselinge verslechtering van de gezondheid.  

EENVOUDIGE PATCH-TEST 
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CONSTRUCTION EQUIPMENT 
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EIGENSCHAPPEN ULTRASOUND: 

De echografie golf wordt ook gebruikt voor de injectie van 

voedingsstoffen in de diepere delen van de huid (sonophoresis) en als 

zelf micromassage. De golf induceert weefselritmische swing, vibratie 

van moleculen die interageren met celmembranen door de permeabiliteit 

te vergroten en daardoor de diffusie van ionen te versnellen. Interstitiële 

beweging van vloeistof stroomt rond de cellen en duwt tegen het 

membraan, wat leidt tot micromassage. Dit versnelt de stofwisseling en 

verbetering van de bloedcirculatie, zodat de weefsels worden voorzien 

van betere zuurstof en voedingsstoffen, en vergemakkelijkt de 

verwijdering van afvalproducten. Ultrasone golven verbeteren de 

microcirculatie, stimuleren de collageensynthese en regeneratie van 

weefsels en spieren ontspannen. 

KENMERKEN galvanische stroom: 

Verbetert de drainage van zuurstofarm bloed en lymfe weefsels, oedeem 

en bevordert de absorptie van hematomen, verhoogt de activiteit van 

enzymen, voedt en versnelt de weefselherstelprocessen. 

Bovendien kunnen door programma's ION (+) en ION (-) 

iontoforesebehandeling worden uitgevoerd, die de injectie van 

voedingsstoffen in de diepere lagen van de huid mogelijk maakt. Injectie 

van de componenten vindt plaats op basis van afstoting van geladen 

ionen volgens de polariteit van de actieve elektrode (in dit geval de kop 

van het apparaat). 

 

PROGRAMMA ION (+) 

Positieve ionen worden geproduceerd. Dit programma zorgt voor 

vermindering van acne laesies, eliminatie van vlekken, vernauwing van 

APPARAAT FUNCTIES  
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de poriën, kalmeeert de huid en passen de werking van de aanpassing 

werking van de talgklieren aan. Tijdens operatie modus (+) 

in het behandelingsgebied wordt een alkalische omgeving gemaakt die de 

groei van bacteriën die verantwoordelijk zijn voor acne voorkomt. 

De opname van voedingsstoffen waarvan de lading positief is wordt 

verhoogt. Dergelijke ingrediënten: • zink • calcium • niacinamide • Teleangyn® • goud • algen 

ION PROGRAM (-) 

Negatieve ionen worden geproduceerd. Tijdens gebruik wordt de modus 

Lifting geactiveerd, waardoor ideale omstandigheden worden gecreëerd 

voor het goed functioneren van cellen die verantwoordelijk zijn voor de 

productie van collageen en elastine. De liftmodus verbetert de stevigheid 

en elasticiteit van de huid, vermindert fijne lijntjes en verbetert het ovaal 

van het gezicht. 

De liftmodus verhoogt ook de opname van voedingsstoffen waarvan de 

lading negatief is. Dergelijke ingrediënten: • vitamine C • retinol • Vitamine E • hyaluronzuur • AHA, BHA en PHA 
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• melkzuur • kojiczuur • arbytin • collageen • Co-enzym Q10 

LICHT FUNCTIES: 

1. Rood licht (Geeft een golflengte van 630nm)  

Bereikt de diepe lagen van de huid en activeert de collageenvezels, 

verbetert de bloedcirculatie, vermindert rimpels en verzacht de huid. 

Geschikt voor alle huidtypen, met name de tekenen van veroudering. 

2. Blauw licht(Geeft een golflengte van 465 nm) 

Het doodt bacteriën, kalmeert, vermindert acne en acnelittekens, 

verkleint de poriën. Het heeft ontstekingsremmende effecten. 

Aanbevolen voor vette huid en voor acne gevoelige telangiëctasieën. 

3. Groen licht(Geeft een golflengte van 520 nm) 

Werkt ontspannend. 

Geschikt voor combinatie met pijn op de borst. 

 

 

1. Laad het apparaat voor gebruik op. Hiertoe sluit u de oplader 

rechtstreeks op het apparaat aan. Het apparaat piept en het display 

is blauw gemarkeerd. Het display schakelt automatisch uit wanneer 

het apparaat volledig is opgeladen (ongeveer 3 uur). Koppel in dit 

geval de oplader los. 

2. Gebruikstijd na opladen: ongeveer 2,5 uur. 

VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING 
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3. Breng, voordat u met de behandeling begint, het gezicht of de kop 

voorbereidende behandelingsfaciliteiten aan die elektrische 

geleidbaarheid en penetratie van echografie mogelijk maken. Voor 

dit doel is het wenselijk om gelformuleringen (ampullen of ultrasone 

gel) te gebruiken. 

4. In het geval dat de substantie op de kop wordt aangebracht, wordt 

geadviseerd de doses van 4-5 g niet te overschrijden. Een keer. 

5. Houd er rekening mee dat tijdens de behandeling de kop stevig 

tegen het oppervlak van de huid wordt gebracht. 

Behandelingsmethoden worden besproken op de volgende pagina's 

Instructie. 

6. Voor een gevoel van droogte tijdens de behandeling, kan men een 

gel of dermocosmetica maken.  

 

Hoofdbewegingen moeten vrij zijn en van onder naar boven en/of van 

binnen naar buiten worden gelift.  

 

 

STAP 1: Breng een druppel water op het oppervlak van de kop aan. 

STAP 2: Schakel het apparaat in, selecteer de "Sonic" en draai de "CFM". 

Zie hoe de druppels dalen. Trilling van water getuigt correct functioneren. 

STAP 3: Start het apparaat opnieuw om verder te gebruiken. 

SNELLE TEST ULTRASOON  
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STAP 1: Schakel het apparaat in met de AAN / UIT-knop. U hoort een 

pieptoon en het display is blauw gemarkeerd. 

STAP 2: SELECTIE VAN FUNCTIES 

a) ENKEL (bijv. echografie) met de MODE-knop, selecteer de "Sonic". 

Houd Shift ingedrukt en klik om de intensiteit van het programma te 

selecteren (1-5). Druk om te beginnen op CFM. 

b) DUBBEL (bijv. ultrasone en ion-modus) met behulp van de MODE-

knop, selecteer de "Sonic". Gebruik de SHIFT-toets om de intensiteit van 

het programma (1-5) te selecteren. Druk nogmaals op MODE om een 

extra functie te selecteren (bijvoorbeeld Ion -). Druk op SHIFT om de 

intensiteit van het programma te selecteren. Druk op CFM om de 

behandeling te starten. 

c) TRIPLE: selecteer de "Sonic" met de MODE-knop. Gebruik de SHIFT-

toets om de intensiteit van het programma (1-5) te selecteren. Druk 

nogmaals op MODE om een extra functie te selecteren (bijvoorbeeld Ion 

-). Druk op SHIFT om de intensiteit van het programma te selecteren. 

Druk nogmaals op MODE om "Photon" te selecteren. Gebruik de SHIFT-

knop om het type licht (rood / blauw / groen) te selecteren en druk op 

CFM om te starten. 

 

 

 

 

 

 

BEHANDELING 
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STAP 3: Behandelingstijd 

Behandelingstijd wordt automatisch geprogrammeerd en is 15 minuten. 

Om de parameters te wijzigen, gebruikt u de knop MODE om de functies 

"Tijd" te selecteren en drukt u op SHIFT om een behandelingstijd aan te 

passen 

(1-19 min). Als u op CFM drukt, wordt de procedure gestart volgens 

vooraf ingestelde parameters. 

ONTHOUD!: ION + functies en ION- kunnen niet gelijktijdig worden 

werken.  

BELANGRIJK !: De set werd vergezeld door 

oogbeschermende LED-verlichting. Gebruik het 

wanneer u de PHOTON gebruikt. Als u last heeft van 

claustrofobie, kunt u in plaats daarvan een bril dragen 

om uw ogen te sluiten. 
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Met het apparaat kunnen de volgende behandelingen worden 

uitgevoerd: 

 

interventie Behande 

lingstijd 

Functies Aanbevolen  

producten 

Diepe zuivering 

 

10 min. 

X 3 weken 

ION (+)  

 

Remodeling gezicht 

 

15 min. 

X 4 weken 

SONIC 

ION (-) 

ROOD LICHT 

Ampullen: Lifting, 

Hyaluronic, Firmox, 

Collagen 

 

Vitamineverrijking 

 

15 min. 

X 2 weken 

SONIC 

ION (-) 

 

C-True Intensive 

Verzorgende 

ampullen: Vitamine 

C, Anti-Acne 

Verheldering 

verkleuring en 

liquideren van 

vlekken 

15 min. 

X 3 weken 

ION (+) 

ROOD LICHT 

 

C-True Intensive 

Verzorgende 

ampullen: Vitamine C 

Whitening 

 

Vermindering van 

acne 

 

20 min. X 

4 weken 

SONIC 

ION (+) 

BLAUW LICHT 

Red Off Intensive 

Care  

Anti acne ampul 

Gevoelige 

huidverzorging 

 

15 min. 

X 2 weken 

SONIC 

ION (+) 

GROEN LICHT 

Ampullen: Dry Skin, 

Collagen, Hyaluronic 

Vermindering van 

fijne rimpels 

 

20 min. 

X 4 weken 

SONIC 

ION (-) 

ROOD LICHT 

Hyaluronic Acid 5%, 

Stem Cells Serum 

Ampul: Firmox 

 

Vermindering van 

zwelling 

 

10 min. 

X 3 weken 

SONIC 

GROEN LICHT 

 

BEHANDELINGSMETHODEN 
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Donkere kringen en 

wallen 

 

10 min. 

X 3 

weeks. 

SONIC 

ION (+) 

GREEN LIGHT 

Ampul: Eye Pouch 

 

BELANGRIJK! Het wordt aanbevolen om het apparaat niet 

meer dan 3 keer per week of langer dan 30 minuten te 

gebruiken.  

STAP 1: Reiniging 

STAP 2: Voorbereiding 

STAP 3: Schakel het apparaat in en stel de geselecteerde functies in 

STAP 4: Ontwikkeling behandelingsgebied: 

 

Gezicht en nek: beweeg van onder naar boven en 

vanuit het midden van het gezicht naar buiten, 

zoals wordt getoond in de afbeelding. Voer rechte  

en spiraalvormige bewegingen uit. 

STEP 5: Maakt het apparaat schoon 

STEP 6: Het aanbrengen van de crème 

 

 

Belangrijk!  In het geval van gebruik "ION +" and "ION-" houd het 

apparaat vast en bedek de achterkant. 
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NAAM APPARAAT IONIC PHOTON SONIC 

INPUT VOLTAGE AC 110-240 V 

POWER 5V, 800 mA 

BATTERIJ 800 mA 

AFMETINGEN 17.8 x 4 cm, 8 cm x 4.5 cm 

GEWICHT 201 g 

FREQUENCIE ULTRASOUND 3 MHz (±5%) 

OPLAADTIJD approx. 2.5 h 

SPECIFICATIES 


