
BRAUN  Silk-epil  SoftPerfection   3470, 3370, 3270                
 
Mūsu preces ir radītas atbilstoši augstākajiem kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem. Mēs ceram, ka Jums 
iepatiksies lietot Braun Silk-epil SoftPerfection epilatoru. 
Mēs vēlamies iepazīstināt Jūs ar ierīci un piedāvāt noderīgu informāciju par epilāciju. 
Lūdzu, pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. 
Braun Silk-epil SoftPerfection  radīts rūpīgai, maigai un vieglai nevēlamu matiņu likvidācijai. Pārbaudīta epilācijas 
sistēma izrauj matiņus ar saknēm, tādējādi āda paliek gluda vairākas nedēļas. 
Jauno masējošo SoftLift pirkstiņu un pincetīšu unikālā izvietojuma dēļ iespējams rūpīgi satvert un izraut pat ļoti īsus (0,5 
mm) un tievus matiņus, padarot ādu pilnīgu gludu. Jūs vairs nesatrauks īsi apgriezti, rugājiem līdzīgi matiņi, jo pēc 
depilācijas matiņi ataug tievāki un mīkstāki. 
Stimulējošs uzgalis maigai epilācijai, kustas 4 virzienos, palīdz mazināt sāpes un padara epilāciju īpaši maigu. 
Pulsējošās kustības stimulē un atslābina ādu, samazinot nepatīkamās sajūtas epilācijas laikā. 
Ja līdz šim neesat lietojusi epilatoru vai arī ilgu laiku neesat epilējusies, būs nepieciešams neilgs laiks, kamēr āda 
pieradīs pie epilācijas. Sākotnējais diskomforts jūtami samazinās, lietojot epilatoru atkārtoti, jo likvidējamo matiņu  
daudzums ar laiku samazināsies un āda pieradīs pie epilācijas. 
                                                                                                                                 
Braun Silk-epil SoftPerfection EasyStart (tikai modeļiem 3470, 3270) radīts īpaši iesācējām, jo tas palīdz Jūsu ādai 
pierast pie šīs procedūras. Pirmās epilācijas galviņa (2b) ir speciāli radīta pirmajām epilācijas reizēm, kamēr āda nav 
pieradusi pie tās, kā arī jutīgai ādai. Salīdzinājumā ar epilatora standartgalviņu (2a) tai ir mazāks pincešu skaits. Pincetes 
izvietotas tālāk cita no citas un vienlaikus satver un likvidē mazāku skaitu matiņu. Tas procesu padara maigāku un palīdz 
Jūsu ādai pielāgoties epilācijai. Taču epilācijai būs nepieciešams nedaudz vairāk laika, nekā lietojot standartgalviņu. 
Atvēsinošais cimds novērš ādas apsārtumu un kairinājumu pēc epilācijas - Jūsu āda paliek atvēsināta un svaiga. 
Svarīgi: 

 Nedrīkst lietot epilatoru ūdenī un tā tuvumā (piemēram, pilnā vannā vai dušā) 

 Glabājiet epilatoru bērniem nesasniedzamā vietā 

 Lai nesavainotu sevi un izvairītos no epilatora aizsērēšanas un bojājumiem, netuviniet ieslēgtu epilatoru matiem uz 
galvas, krūtīm, skropstām utt. 

 Pirms lietošanas pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uz transformatora norādītajam spriegumam. Lietojiet 
           tikai 12 V transformatoru. 
Vispārēja informācija par epilāciju 
Silk-epil paredzēts kāju apmatojuma epilācijai, bet saskaņā ar dermatologu rekomendācijām to var lietot arī padušu, bikini 
zonas un sejas epilācijai. Jebkura metode, kurā matiņus izrauj ar sakni, var veicināt matiņu ieaugšanu un ādas iekaišanu 
(piemēram, nieze un diskomforts). Šāda reakcija ir iespējama, arī epilējot matiņus ar saknēm. 
Diskomforts drīz izzūd, taču tas var būt jūtamāks dažu pirmo epilāciju laikā vai epilējot jutīgu ādu. 
Atvēsinošā cimda lietošana palīdzēs izvairīties no iekaisuma.  
Ja iekaisums nemazinās 36 stundu laikā, iesakām vērsties pie ārsta. Ādas iekaisums un sāpes jūtami samazinās, regulāri 
lietojot epilatoru Silk-epil. 
Dažkārt matiņu izraušana ar sakni var radīt nelielu ādas bojājumu. 
Niecīgie ādas bojājumi var iekaist (piemēram, epilators, slīdot pa ādu, var inficēt brūcīti). Infekcijas iekļūšanas risku 
iespējams mazināt, ik reizi pirms epilācijas nomazgājot epilējošo galviņu. 
Ja Jums ir šaubas par epilatora lietošanu, lūdzu vērsieties pie ārsta. 
Ārsta konsultācija par epilatora lietošanu vajadzīga šādos gadījumos: a)ekzēma, brūces, ādas iekaisums – folikulīts 
(strutojošais folikulīts ķermeņa apmatojuma vietās), varikozais vēnu paplašinājums; b) ap dzimumzīmēm; c) pazemi- nāta 
ādas pretestība, piemēram, cukura diabēts, grūtniecība,  Rainoda slimība; d)  hemofīlija vai imūndeficīts. 
Noderīgi padomi 
Labākais matiņu garums epilācijai ir 2-5 mm. 
Ja matiņi ir garāki, iesakām tos vispirms noskūt. 
Pēc 1-2 nedēļām ataugs īsi matiņi, kurus būs daudz vieglāk epilēt. 
Pirmoreiz epilēties iesakām vakarā, lai radies ādas apsārtums izzustu līdz rītam. 
Pēc epilācijas iesakām lietot mitrinošu krēmu, lai nomierinātu nedaudz iekaisušo ādu. 
Ieaugušie tievie matiņi var būt neredzami uz ādas virsmas. 
Lai novērstu matiņu ieaugšanu, iesakām regulāri lietot masāžas sūkli (pēc dušas) vai veikt pīlingu. 
Maiga ādas noberšana palīdz noņemt ādas virsslāni un atbrīvot trauslos matiņus. 
Apraksts (skat. 4. lpp.) 
1. Stimulējošs uzgalis maigai epilācijai, kas kustas četros virzienos                 2a. Epilatora standartgalviņa 
2b. Epilatora galviņa ar mazāku pincešu skaitu pirmajām epilācijām                3. Poga epilējošās galviņas noņemšanai 
4. Slēdzis                                                                                                   5. Ligzda elektrības vada pievienošanai 
6. Savienotājvads                                                                                       7. 12 V transformators ar kontaktdakšu 
Tikai modeļiem 3470, 3270 :  Atvēsinātāja komplekts -  8a. gela pakete  8b. cimds 
Tikai modelim 3370:  1b. Uzgalis EfficiencyPro 

Tikai modeļiem 3370, 3470 : 
8. Skujoša galviņa  8a. Uzgalis OptiTrim  8b. Skūšanas tīkls ar trimmeri garākiem matiņiem 
8c. Poga epilējošās galviņas noņemšanai   8d. Griezējbloks   8e. Skūšanas uzgaļa pamats 



B  Pirms epilācijas (modeļiem 3470, 3270) 
Ādas sagatavošana. Ādai ir jābūt sausai un tīrai (attīrītai no taukiem un krēma). 
Lai dažu pirmo epilāciju laikā (arī tad, ja āda ir jutīga) atvēsinātu ādu, varat izmantot dermatologu ieteikto atvēsinošo cimdu, 
kas samazina iespējamo ādas iekaisumu. 
Pārliecinieties, ka gela pakete atrodas saldētavā vismaz 2 stundas (ērtības labad gela paketi varat glabāt saldētavā). 
- Ielieciet vienu gela paketi zem caurspīdīgā cimda. Lietojiet tikai kopā ar cimdu 
- Uzlieciet caurspīdīgo (vēso) pusi uz ādas 
- Atvēsināšanu sāciet ar apmēram ½ minūti vai ilgāk, ja nepieciešams 
- Uzreiz sāciet atvēsinātās ādas epilāciju. Rīkojieties tā, kā rakstīts sadaļā “Kā lietot epilatoru” 
- Atkārtojiet atvēsināšanu un epilāciju līdz procedūras beigām 
- Epilācijas laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka Jūsu āda ir sausa 
Svarīgi: 
Atvēsinošo cimdu turiet vienā vietā ne ilgāk kā 2 minūtes. Vairieties no saules gaismas.  
Nelietojiet bojātu gela paketi. Izmetiet to atkritumu tvertnē. Izvairieties no atvēsināšanas, ja Jums ir paaugstināti jutīga āda, 
alerģija uz aukstumu, arteriālās asinsrites traucējumi vai sirgstat ar sirds-asinsvadu slimībām. 
Epilatora sagatavošana  
- Vispirms rūpīgi iztīriet epilatora galviņu, kuru esat nolēmusi izmantot (2a vai 2b) 
- Lai noņemtu epilatora galviņu, abpus epilatoram nospiediet pogas, kas to atbrīvo (3), un noņemiet to. 
Uzlieciet vēlamo galviņu: 
- ja epilējaties pirmo reizi vai ja Jums ir jutīga āda, izvēlieties pirmās epilācijas galviņu un cilindra veida baltas krāsas uzgali 
(2b) 
- kad Jūsu āda būs apradusi ar epilāciju, Jūs varat lietot ceriņkrāsas standartgalviņu (2a), kas lielāka pincešu skaita dēļ 
palīdzēs epilēties efektīvāk un ātrāk 
- Pārliecinieties, ka uzgalis (1a) ir uzlikts. Elektrības vadu (6) iespraudiet ligzdā (5) un transformatoru ar kontaktdakšu (7) 
pievienojiet rozetei 
C   Kā lietot epilatoru 
1. Lai ieslēgtu elektroierīci, pārvietojiet slēdzi (4) stāvoklī “2” (“2” – normāls epilācijas ātrums, “1” – maiga epilācija ar 
samazinātu ātrumu). 
2. Paberzējiet ādu, lai paceltu īsos matiņus. 
Turot epilatoru taisnā leņķī, maigi piespiežot to, lēni virziet pretēji matiņu augšanas virzienam. 
SoftLift masējošie pirkstiņi pacels matiņus un nodrošinās rūpīgu epilāciju. 
Tā kā matiņi aug dažādos virzienos, tad, lai sasniegtu labu rezultātu, epilatoru vienā vietā varat izmantot vairākkārt. Abiem 
stimulējošā uzgaļa veltnīšiem vienmēr ir jāsaskaras ar ādu. Uzgaļa veltnīši pulsējoši kustas, atslābinot ādu un padarot 
epilāciju maigāku. 
3   Kāju epilācija  
Kājas epilējiet no apakšas uz augšu.  Lai veiktu epilāciju zem ceļgala, iztaisnojiet kāju. 
4   Padušu un bikini zonas epilācija  
Lūdzu ņemiet vērā, ka šīs vietas ir īpaši jutīgas. Atkārtoti epilējoties, sāpes mazināsies. 
Lai sasniegtu maksimālu komfortu epilācijas laikā, matiņiem jābūt 2-5 mm gariem. 
Pirms epilācijas rūpīgi notīriet ādu, lai uz tās nebūtu dezodoranta atlieku. Pēc tam, nedaudz knaibot ādu, lai nepieļautu 
iekaišanu, nosusiniet to ar dvieli. Epilējot paduses, roka jātur izstiepta augšup, lai āda būtu nostiepta. Pēc epilācijas āda ir 
īpaši jutīga, tāpēc nav vēlams lietot kairinošus līdzekļus, piemēram,  alkoholu saturošus dezodorantus. 
Epilācijas galviņas tīrīšana 
5  Pēc epilācijas izslēdziet epilatoru un atvienojiet to no tīkla. Iztīriet epilācijas galviņu: 
Ja esat lietojusi uzgalis (1), vispirms noņemiet to un iztīriet ar birstīti. 
6  Pincešu tīrīšanai izmantojiet spirta šķīdumā samērcētu birstīti. Attīrīšanas laikā, Jūs varat pagriezt pincešu  elementu ar 
rokām. Lai izņemtu epilatora galviņu, uzspiediet pogas izbrīvēšana  (3) pa kreisi un pa labi un noņemiet viņu. 
B. Skūšanās (tikai modeļiem 3470, 3370) 
1.Noņemiet OptiTrim uzgali (tirmmerim garākiem matiņiem jābūt priekšā). 
2.Izmantojot skūšanas uzgali vienmēr turiet slēdzi “2”stāvoklī. 
3.Labāko rezultātu sasniegšanai pusei no skūšanas tīkla un trimmeram jākontaktē ar ādu.  Vienmēr turiet ierīci trimmera 
virzienā. Vispirms trimmeris paceļ visus garus matiņus un pēc tam nogriež tos.  Tālāk tīkls likvidē īsus matiņus. 
Matu iepriekšēja nogriešana epilācijai (modeļiem 3470, 3370) 
4. Ja Jūs vēlaties iepriekš nogriezt matus līdz optimālam epilācijas garumam, uzlieciet uz skūšanas uzgali OptiTrim. 
5.Turiet ierīci ar OptiTrim tā, lai sukas virsma vienmērīgi pieskartos ādai. Turiet ierīci tādā virzienā, lai sukas gali kustētos 
pret matu augšanu, kā tika rādīts zīmējumā (B5)  
SVARĪGI!!! Tā kā mati neaug vienmēr vienā virzienā, ir iespējamas grūtības tos nogriežot. Tādā gadījumā novirziet ierīci 
diagonāli vai dažādos virzienos.   
SKŪŠANĀS GALVAS TĪRĪŠANA (modeliem 3470, 3370) 
6.Pēc katras lietošanas atvienojiet ierīci no tīkla un noņemiet skūšanās sistēmu ar pogas (8c) palīdzību. 
7. Notīriet uzgali OptiTrim ar birstītes palīdzību.  8.Skūšanas uzgaļa tīrīšanai, noņemiet skūšanas tīkla rāmi – nospiediet 
pogas priekšā un aizmugurē  un noņemiet rāmi. 9. Uzmanīgi padauziet skūšanas tīkla rāmi pret plakanu virsmu. 
10. Notīriet griezējbloku un daļu zem tā. 11. Uzmanību! Netīriet sietiņu ar suku, lai to nesabojātu  
12. Mēs iesakam, katrus trīs mēnešus ieeļļot trimmerus ar mašīneļļu. 13. Ievietojiet skūšanās sietiņu sākuma stāvoklī un 
uzlieciet aizsargvāku  Piezīme: Neskujieties ar bojātu sietiņu. Šādā gadījumā nomainiet skūšanās sistēmu Braun 



autorizētajā servisa centrā. 
Ierīcē var tikt veiktas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Šis izstrādājums atbilst visu Eiropas drošības un higiēnas standartu prasībām. Izgatavots Francijā 

 
  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


