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DERMAWAND PRO 

Η πιο ισχυρή αντιγηραντική λύση. 

Εγχειρίδιο οδηγιών 
Μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Τώρα 50% πιο ισχυρό. 
Προσοχή  
Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.  
Η μη τήρηση των οδηγιών και των προειδοποιήσεων ασφαλείας του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να 
οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική 
αναφορά. 
50% πιο ισχυρό από το κανονικό DermaWand. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει πάντα να τηρούνται οι 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: 
- Πάντα να αποσυνδέετε το DermaWand® Pro αμέσως μετά τη χρήση. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® ενώ κάνετε μπάνιο. 
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το DermaWand® Pro σε σημείο όπου μπορεί να πέσει ή να 
τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη. 
- Μην τοποθετείτε το DermaWand® Pro σε νερό ή άλλο υγρό και μην το ρίχνετε σε αυτό. 
- Μην πιάνετε το DermaWand® Pro που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως το φις από την 
πρίζα. 
- Το DermaWand® Pro είναι μια σφραγισμένη μονάδα, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη θήκη. Εάν 
έχει υποστεί ζημιά, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή 
τραυματισμό ατόμων: 
- Το DermaWand® Pro δεν πρέπει ποτέ να μένει αφύλακτο όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. 
- Όταν το DermaWand® Pro χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες, απαιτείται 
στενή επίβλεψη. 
- Χρησιμοποιήστε το DermaWand® Pro μόνο για την προβλεπόμενη χρήση του, όπως περιγράφεται 
στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή φις, εάν δεν 
λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά ή εάν έχει πέσει στο νερό. 
Κανονίστε να επιστρέψετε το DermaWand® Pro σε ένα κέντρο σέρβις για εξέταση και επισκευή, 
καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών. 
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. 
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro ενώ κοιμάστε ή είστε σε υπνηλία. 
- Ποτέ μην ρίχνετε ή εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμα του DermaWand® 
Pro. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro σε εξωτερικούς χώρους ή μη λειτουργείτε σε χώρους 
όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή ουσίες. 
- Συνδέστε το DermaWand® Pro μόνο σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Αυτό το προϊόν διαθέτει 
πολωμένο φις (το ένα πτερύγιο είναι φαρδύτερο από το άλλο). Για λόγους ασφαλείας, αυτό το 
βύσμα ταιριάζει σε πολωμένη πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν εφαρμόζει πλήρως στην 
πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνήστε με έναν 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να εξουδετερώσετε αυτό το χαρακτηριστικό 
ασφαλείας. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro εάν είστε έγκυος, εάν σκοπεύετε να μείνετε έγκυος, εάν 
έχετε βηματοδότη, εάν έχετε σπασμένα τριχοειδή αγγεία ή άλλη δερματική πάθηση. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro σε βλεννογόνους (μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα). 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro εσωτερικά. 
- Στεγνώστε εντελώς τα χέρια πριν χρησιμοποιήσετε το DermaWand® Pro. 
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- Μην κρατάτε το DermaWand® Pro από την άκρη ή από το λαμπτήρα. Κρατήστε το χέρι σας πίσω 
από τη φλάντζα. 
- Μην χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro εάν ο λαμπτήρας είναι σπασμένος. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ DermaWand® Pro 
ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
*Το αφαιρείτε πριν την χρήση 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΑΚΡΟ ΤΟΝΩΣΗΣ 
ΦΛΑΝΤΖΑ  
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Το προϊόν πρέπει να κρατιέται από αυτό το σημείο 
ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  
ΚΑΛΩΔΙΟ  
ΒΥΣΜΑ 
 

Ετοιμαστείτε να ενεργοποιήσετε τις αισθήσεις σας! 
Όταν χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro, η εμπειρία θα σας περιβάλλει. 
- ΑΓΓΙΓΜΑ/ΑΙΣΘΗΣΗ - Καθώς το DermaWand® Pro διεγείρει και κάνει μασάζ στο δέρμα σας, θα 
νιώσετε μια αίσθηση μυρμηγκιάσματος που θα αυξάνεται όσο ανεβάζετε το επίπεδο τόνωσης. 
Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να διασφαλίσετε ότι αυξάνετε την ένταση 
με ασφάλεια. 
- ΗΧΟΣ - Κατά τη διάρκεια των θεραπειών σας θα ακούσετε ένα χαμηλό βουητό, σαν λευκό θόρυβο.  
-ΜΥΡΩΔΙΑ - Το DermaWand® Pro παρέχει άμεση διέγερση και θερμικό μασάζ για να αναζωογονήσει 
την επιφάνεια του δέρματός σας. Αυτή η διαδικασία προκαλεί εμπλουτισμένο οξυγόνο, παράγοντας 
μια φρέσκια φυσική μυρωδιά "μετά τη βροχή". 
- ΟΨΗ  - Όταν χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro, η άκρη του DermaWand® Pro θα λάμπει καθώς η 
τεχνολογία θα αρχίζει να λειτουργεί! 
 
Μπορεί επίσης να εμφανίσετε κάποια πολύ ήπια ερυθρότητα του δέρματος, η οποία είναι 
φυσιολογική. Είναι πολύ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να εφαρμόζετε μια καλή τοπική κρέμα ΠΡΙΝ χρησιμοποιήσετε 
το DermaWand® Pro. Εάν παρουσιάσετε μέτρια ερυθρότητα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το 
DermaWand® Pro για μερικές ημέρες μέχρι να υποχωρήσει η ερυθρότητα. Ξεκινήστε ξανά σε 
χαμηλότερη ρύθμιση, φροντίζοντας να εφαρμόζετε μια καλή ενυδατική κρέμα πριν και μετά τη 
θεραπεία. Προειδοποιούμε επίσης κατά της χρήσης υψηλών συγκεντρώσεων AHA, γλυκολικού οξέος 
ή άλλων λειαντικών προϊόντων. 
(Σημείωση: Εάν παρουσιάσετε υπερβολική ερυθρότητα ή πρήξιμο, διακόψτε τη χρήση. ) 
 
Τα αποτελέσματα διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με την ηλικία, τη διάρκεια και τη 
συχνότητα των θεραπειών, ωστόσο αν είστε υπομονετικοί, μπορείτε να δείτε και να αισθανθείτε 
αποτελέσματα σε μόλις μία εβδομάδα! Και με συνεχή χρήση, θα μείνετε έκπληκτοι! 

 
ΑΠΟΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η δημιουργός του DermaWand® Pro, σε ηλικία 43 ετών, χρησιμοποίησε το DermaWand® Pro στην 
μια πλευρά του προσώπου της για 12 εβδομάδες και απέδειξε ότι λειτουργεί! 
Τα φρύδια φαίνονται ανασηκωμένα. 
Μείωσε την εμφάνιση ρυτίδων στα μάτια. 
Απάλυνε τις γραμμές και τις ρυτίδες. 
Τα πρηξίματα στα μάγουλα μειώνονται λόγω της βελτίωσης της ελαστικότητας του δέρματος. 
Το μέγεθος των πόρων εμφανίζεται μειωμένο. 
Η γραμμή γέλιου ελαχιστοποιήθηκε. 
Δεν έχουν γίνει αισθητικές ή φωτογραφικές εμβάσεις για αυτά τα εικονιζόμενα αποτελέσματα. 
 
Το DermaWand® Pro Pro είναι μια φορητή συσκευή ηλεκτροστατικής εκπομπής που χρησιμοποιείται 
για μη επεμβατική, καλλυντική, δερματολογική (δερματική) αναζωογόνηση. Η συσκευή προορίζεται 
για οικιακή χρήση (στο σπίτι). 
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Κατά τη λειτουργία του, το DermaWand® Pro εφαρμόζει συνεχείς ηλεκτροστατικούς παλμούς στο 
δέρμα όσο ο λαμπτήρας αγγίζει την επιφάνεια του δέρματος. Ένας επιλογέας τόνωσης (κουμπί) στο 
πίσω μέρος της συσκευής ελέγχει την ενέργεια που εφαρμόζεται στην επιφάνεια του δέρματος. 
Ορισμένες ασκήσεις μπορούν να εκτελεστούν με τη συσκευή, όπου ο λαμπτήρας τοποθετείται στο 
δέρμα, σαρώνει στην επιφάνεια του δέρματος σε μια συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια 
κρατείται για σύντομο χρονικό διάστημα πριν από την απομάκρυνση του. 
Το αποτέλεσμα της τακτικής χρήσης του DermaWand® Pro είναι η μείωση της ποσότητας και του 
μεγέθους των γραμμών και των ρυτίδων με αποτέλεσμα τη βελτίωση της συνολικής εμφάνισης του 
δέρματος. 
 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DermaWand® Pro 
 ΠΡΙΝ συνδέσετε στο ρεύμα το DermaWand® Pro, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ το προστατευτικό καπάκι από την 

άκρη και ελέγξτε το γυαλί του λαμπτήρα για τυχόν ρωγμές ή ζημιά. 
 Γυρίστε το κουμπί τόνωσης στο χαμηλότερο επίπεδο ρύθμισης. Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε 

από το χαμηλότερο επίπεδο τις πρώτες μέρες έτσι ώστε να συνηθίσετε την αίσθηση. Εάν 
χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τη συσκευή, δοκιμάστε το στο πίσω μέρος του χεριού σας για να 
συνηθίσετε την αίσθηση. 

 Συνδέστε το DermaWand® Pro στην κατάλληλη πρίζα και αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί για 1 
λεπτό πριν την χρησιμοποιήσετε. Θα παρατηρήσετε μια πορτοκαλί λάμψη. 

 Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη συσκευή τοποθετώντας τα δάκτυλά σας από τις λαβές, φροντίζοντας 
τα δάχτυλά σας να μην πιάνουν ή ακουμπούν μπροστά από την φλάντζα. 

 Μετά τη θεραπεία με το DermaWand® Pro,  ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ τη συσκευή από την πρίζα ΠΡΙΝ 
τοποθετήσετε το καπάκι για να την αποθηκεύσετε. 

 
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ 

Σας συνιστούμε να ολοκληρώνετε τις θεραπείες του DermaWand® Pro σε δυο φάσεις. 
Φάση 1 είναι η Σάρωση 3 λεπτών. Αυτή η φάση περιλαμβάνει γενικές σαρώσεις σε ολόκληρο το 
πρόσωπό σας και συνιστάται να ολοκληρώνεται τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. 
ΦΑΣΗ 2 είναι οι ασκήσεις προσώπου ρουτίνας. Αυτές οι ασκήσεις στοχεύουν σε συγκεκριμένες 
περιοχές του προσώπου σας. Αυτές ακριβώς οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν από γυναίκες που 
συμμετείχαν σε μια ανεξάρτητη κλινική δοκιμή DermaWand® Pro 30 ημερών, 100 ατόμων με διπλό 
δείγμα εικονικού φαρμάκου. Τα αποτελέσματα ήταν καταπληκτικά, οπότε συνιστούμε αυτές τις 
ασκήσεις σε όλους τους χρήστες για να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα του DermaWand® Pro. 
 

ΦΑΣΗ 1:  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 3 ΛΕΠΤΩΝ 
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα 2 φορές την ημέρα (πρωί και απόγευμα) 

 
ΒΗΜΑ 1: Όταν χρησιμοποιείτε το DermaWand® Pro για πρώτη φορά , περιστρέψτε το κουμπί 
ρύθμισης στο χαμηλότερο επίπεδο 1.Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καπάκι πρώτα. Δοκιμάστε 
το στο πίσω μέρος του χεριού σας, για να νοιώσετε την αίσθηση μουδιάσματος στο επιλεγμένο 
επίπεδο έντασης. Εάν το DermaWand® Pro δεν έχει χρησιμοποιηθεί πιο πριν ή εάν το DermaWand® 
Pro δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετές μέρες, μπορεί να χρειαστεί ένα λεπτό μέχρι να λάμψει ο 
λαμπτήρας. 
ΒΗΜΑ 2: ΑΥΤΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ! Τοποθετήστε τον λαμπτήρα απευθείας πάνω στο δέρμα (να 
θυμάστε να αφαιρέσετε το καπάκι) για να νοιώσετε την αίσθηση του DermaWand® Pro. Να 
δουλεύετε πάντα στο χαμηλότερο επίπεδο για τις πρώτες μέρες έως ότου συνηθίσετε αυτή την 
αίσθηση. Όταν δεν θα νοιώθετε πλέον την ίδια ένταση ερεθίσματος (μια ελαφριά αίσθηση 
μουδιάσματος), αυτό είναι το σημάδι ότι το δέρμα σας είναι έτοιμο για το επόμενο επίπεδο. 
Συνεχίστε να αυξάνετε το επίπεδο από το κουμπί σταδιακά έως ότου φτάσετε στο μέγιστο επίπεδο 
άνεσης για εσάς. Το DermaWand® Pro είναι αποτελεσματικό ακόμα και στο χαμηλότερο επίπεδο, και 
το επίπεδο άνεσης εξαρτάται από την ευαισθησία του δέρματός σας. 
ΒΗΜΑ 3: Τώρα αρχίστε να σαρώνετε με το DermaWand® Pro ολόκληρο το πρόσωπο και το λαιμό 
σας, ασκώντας ελαφριά πίεση και κάνοντας κυκλικές ή γραμμικές κινήσεις για 3 λεπτά. Βεβαιωθείτε 
ότι  κινείτε το DermaWand® Pro γύρω συνεχόμενα από το πρόσωπό σας. Για πολύ βαθιές ρυτίδες, 
επικεντρωθείτε σε αυτές τις περιοχές για επιπλέον 30-40 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Να είστε 
υπομονετικοί καθώς οι γραμμές και οι ρυτίδες θέλουν περισσότερο διάστημα για να αποκριθούν. 
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ΒΗΜΑ 4: Μετά το τέλος της σάρωσης, αρχίστε μερικές ή όλες τις ασκήσεις προσώπου που σας 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Όσο περισσότερες ασκήσεις κάνετε κάθε μέρα τόσο 
γρηγορότερα θα δείτε το νέο σας εαυτό.   
 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ερυθρότητα στο δέρμα σας, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το 
DermaWand® Pro για μερικές ημέρες μέχρι να υποχωρήσει η ερυθρότητα. Ξεκινήστε ξανά σε 
χαμηλότερο επίπεδο και φροντίστε να εφαρμόσετε μια ενυδατική κρέμα πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή σας. Εφαρμόστε ενυδατική κρέμα ή κρέμες προσώπου μετά τη χρήση του DermaWand® 
Pro. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -Αν παρουσιάσετε υπερβολική ερυθρότητα ή πρήξιμο, διακόψτε αμέσως τη 
χρήση. 
 

ΦΑΣΗ 2: Ασκήσεις Ρουτίνας για το Πρόσωπο 
Κάντε τις παρακάτω ασκήσεις 2 φορές την ημέρα έτσι ώστε να επιτύχετε τα μέγιστα 

αποτελέσματα. 
Λαιμός: (εικ.1)  
Απλώστε μια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια, ξεκινήστε από το κάτω μέρος της περιοχής του 
λαιμού και σύρετε αργά το ραβδί προς τα πάνω στο πηγούνι. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο κάτω 
μέρος της περιοχής του λαιμού και επαναλάβετε αυτό 6-8 φορές, κάνοντας μια πλήρη κίνηση “V”. 
Πηγούνι & σαγόνι: (εικ.2)  
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα στην περιοχή του πηγουνιού. Τώρα ξεκινήστε από τη μέση, 
ακριβώς κάτω από το πηγούνι, και κινήστε το ραβδί προς τα έξω κατά μήκος της γραμμής του 
σαγονιού μέχρι το λοβό του αυτιού με μικρές, κοντινές, κυκλικές κινήσεις στο μέγεθος ενός 
κέρματος. Κάντε αυτό για 30-45 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά. Επιπλέον, μπορείτε να θεραπεύσετε 
αυτή την περιοχή με μια δεύτερη άσκηση που ξεκινάει από τη μέση του πηγουνιού και γλιστράει 
προς τα πάνω μέχρι το κάτω μέρος του αυτιού κρατώντας για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
επαναλαμβάνοντας 2-3 φορές σε κάθε πλευρά. 
Ρυτίδες γύρω από το στόμα: (εικ.3) 
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια ξεκινήστε από τη μία πλευρά, από το κάτω μέρος 
του κέντρου του πηγουνιού και μετακινήστε την άκρη προς τα πάνω, πάνω από τη γωνία του χείλους 
σας, με μια κίνηση ζιγκ-ζαγκ. Επαναλάβετε αυτή την άσκηση για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 
κάντε την άλλη πλευρά για 30 δευτερόλεπτα. 
 
Ρινοχειλικές πτυχές: (εικ.3) 
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια εκτελέστε μια κίνηση ζιγκ-ζαγκ με το ραβδί, 
ξεκινώντας από το κάτω μέρος και ακολουθώντας το προφίλ της πτυχής προς την κορυφή. Κάντε 
αυτή την άσκηση για 30-40 δευτερόλεπτα στη μία πλευρά του προσώπου και στη συνέχεια, 
επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
Εφαρμόζετε πάντα μια καλή κρέμα ή λοσιόν στο δέρμα σας πριν χρησιμοποιήσετε το DermaWand® 
Pro. Για τη γενική περιοχή του προσώπου και του μετώπου χρησιμοποιήστε μία ενυδατική κρέμα, 
και για την περιοχή των ματιών, συμπεριλαμβανομένων των "ποδιών της χήνας", χρησιμοποιήστε 
μια κρέμα ματιών. 
 
Μάγουλα: (εικ.4) 
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και με κυκλικές κινήσεις, μετακινήστε το ραβδί από τη γωνία της 
μύτης μέχρι τη γωνία του μπροστινού μέρους του αυτιού. Εκτελέστε αυτή την άσκηση για 30 
δευτερόλεπτα, και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά του προσώπου. 
 
Γραμμές κάτω από μάτια: (εικ.5) 
Εφαρμόστε μια καλή κρέμα ματιών πριν από αυτή την άσκηση. Μετακινήστε το ραβδί από την 
εσωτερική γωνία του ματιού και με μία μόνο κίνηση γλιστρήστε προς την εξωτερική γωνία του 
ματιού, διατηρώντας το ραβδί στην περιοχή του οστού. Κάντε αυτή την άσκηση για 30-40 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, επαναλάβετε την άσκηση στην άλλη πλευρά. ΜΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ. 
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«Πόδι της Χήνας»: (εικ.6) 
Εφαρμόστε μια καλή κρέμα ματιών πριν από αυτή την άσκηση. Κάντε κυκλικές κινήσεις πάνω από 
αυτή την περιοχή. Κάντε αυτή την άσκηση για 30-45 δευτερόλεπτα σε κάθε πλευρά. 
 
Περιοχή των Φρυδιών: (εικ.7)  
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και στη συνέχεια ξεκινήστε από την εσωτερική άκρη του φρυδιού 
και γλιστρήστε αργά το ραβδί μέχρι τη γραμμή των μαλλιών και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα. 
Επαναλάβετε την κίνηση από την κεντρική άκρη του φρυδιού μέχρι τη γραμμή των μαλλιών και από 
την εξωτερική άκρη του φρυδιού μέχρι τη γραμμή των μαλλιών. Επαναλάβετε αυτή την τριπλή 
άσκηση 5-6 φορές σε κάθε μάτι. Μπορεί να παρατηρήσετε ένα ελαφρύ κοκκίνισμα τις πρώτες φορές 
που θα εκτελέσετε αυτή την άσκηση. 
 
Μέτωπο: (εικ.8)  
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και ασκήστε μέτρια πίεση με το DermaWand® Pro, τραβώντας το 
δέρμα του μετώπου προς τη γραμμή των μαλλιών με κινήσεις ζιγκ-ζαγκ. Μόλις φτάσετε στη γραμμή 
των μαλλιών, κρατήστε το ραβδί στο δέρμα, κρατώντας το δέρμα τεντωμένο για 15 δευτερόλεπτα. 
Κάντε αυτή την άσκηση 3 φορές σε κάθε πλευρά του προσώπου ξεκινώντας από την εσωτερική άκρη 
του φρυδιού, στη συνέχεια από το κέντρο του φρυδιού και τέλος από την εξωτερική άκρη του 
φρυδιού. 
 
Μεταξύ των φρυδιών: (εικ.9) 
Εφαρμόστε μια ενυδατική κρέμα και χρησιμοποιήστε το ραβδί κάνοντας κινήσεις ζιγκ-ζαγκ από κάτω 
προς τα πάνω. Επαναλάβετε αυτή την άσκηση για 45 δευτερόλεπτα. 
 

Σπασμένος λαμπτήρας 
Ο γυάλινος λαμπτήρας δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος DermaWand® Pro. 
Τοποθετείτε πάντα το καπάκι ασφαλείας πάνω από το λαμπτήρα όταν δεν χρησιμοποιείται. 
Προσέξτε να μην σας πέσει το DermaWand® Pro κατά τη χρήση, διότι ο λαμπτήρας μπορεί να 
σπάσει. 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε 
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση πρακτικών που δεν σχετίζονται με σωματικές 
βλάβες. 
 
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανόνες FCC, Μέρος 15 και το ICES-003 του Industry 
Canada για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β. Η λειτουργία υπόκειται σε δύο προϋποθέσεις: (1) Η 
παρούσα συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Η παρούσα συσκευή 
πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 
Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή 
συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί 
για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο 
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς 
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα εμφανιστούν 
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να 
διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 
-- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. 
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-- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 
-- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης. 
-- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. 
Ετικέτα συμμόρφωσης ICES-003 Βιομηχανίας Καναδά: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν 
έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδεια του χρήστη να 
λειτουργεί τον εξοπλισμό. 


