
MARASIL DERMA Mikrodermabrazinis veido odos ir inkštirų valymo prietaisas  
 

Sveiki atvykę į „Marasil“ grožio pasaulį! 

 

MARASIL DERMA PROFESIONALUS VEIDO ODOS ŠVEITIMAS IR INKŠTIRŲ VALYMAS 
Naudojant DERMA, sumažėja arba išnyksta raukšlės ir smulkios raukšlelės, mimikos 
raukšlės aplink akis, senėjimo dėmės, nedideli randai po spuogų ir nepageidaujama 
pigmentacija, kuri laikui bėgant gali atsirasti ant odos. 
DERMA šveičia ir pašalina negyvas odos ląsteles viršutiniame sluoksnyje ir vakuuminiu 
būdu pašalina nešvarumus ir inkštirus. Oda palieka lygesnė ir skaistesnė. 
 
NECHEMINIS. NEINVAZINIS. 
DERMA mikrodermabrazija yra necheminė ir neinvazinė procedūra, kurios metu keturi 
skirtingi antgaliai  pašalina negyvas odos ląsteles ir atskleidžia jaunesnę, sveikiau 
atrodančią odą. 
 
4 INTENSYVUMO LYGIAI 
Pastaba: pirmą kartą rekomenduojamas 1 lygis SOFT. 
Minkštas SOFT, normalus NORMAL, stiprus STRONG, labai stiprus SUPER.  
 
Pasirinkite intensyvumo lygį, kuris atitinka jūsų odos tipą. 
- Įkraukite DERMA. 
- Pažvelkite į savo odą naudodami įmontuotą LED apšvietimo sistemą. 
 
4 ANTGALIŲ TIPAI. SKIRTINGI TIKSLAI 
 
1. Mikrokristalinis antgalis skirtas nušveisti negyvą odą. 
Palyginus su tradiciniais veido odos šveitimo būdais, šis būdas yra ypač švelnus odai. 
 
2. Didelis apvalus antgalis skirtas kraujotakai skatinti: stimuliuoja mikro cirkuliaciją bei 
kraujotaką, kad oda taptų stangresnė. 
 
3. Mažas apvalus antgalis efektyviai šalina inkštirus ir spuogus. Tinka jautriai odai. 
 
4. Ovalinis antgalis skirtas raukšlėms ir mimikos linijoms sumažinti.  
Ovalinis antgalis (su labiau traukiančiu efektu) išlygina smulkias raukšles, įskaitant akių 
ir burnos zonose. Giliai įsiskverbia į odą, stimuliuodamas cirkuliaciją, kad ateityje 
nesusidarytų raukšlių. 
 
 



KAIP NAUDOTI 
1 žingsnis: Patartina išgarinti veidą, kad atsidarytų poros.  
2 žingsnis: Įdėkite izoliacinį padelį į angą DERMA viršuje, pasirinkite tinkamą antgalį ir 
įdėkite jį ant purkštuko. 
3 žingsnis: Trumpai paspauskite ON / OFF mygtuką, kad įjungti prietaisą. Įsijungia 
„Soft“ lygis. 
4 žingsnis: Trumpai paspauskite „Levels Adjusting“ mygtuką aukštyn arba žemyn, kad 
pasirinktumėte tinkamą lygį. 
5 žingsnis: švelniai prispauskite antgalį prie veido, kad pašalintumėte inkštirus ir 
negyvos odos ląsteles, ir lėtai judinkite prietaisą. 
6 žingsnis: Po valymo trumpai paspauskite ON / OFF mygtuką, kad išjungtumėte. 
Nuimkite antgalį, nuvalykite nešvarumus medvilniniu tamponu, tada švariai nuplaukite 
ir nusausinkite. 
7 žingsnis: Ilgai paspauskite ON / OFF mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte 
LED apšvietimo sistemą. 
 
NESIJAUDINKITE. TAI VISIŠKAI NORMALU. 
Pirmąsias 2 vartojimo dienas yra visiškai normalu, kad atsiranda nedidelės mėlynės. 
Vėliau jūsų oda atsistatys. 
 
 
 

 


