
DEMIA Dermabrasion 
 
Nahahooldusekspertide ja teadlaste poolt välja töötatud DEMIA Dermabrasion puhastab 
täiuslikult nahka, avab poore ja eemaldab ebapuhtused, andes nähtavalt sileda ja särava (ja see 
hooldusjärgne afterglow...) naha juba peale esimest kasutuskorda. Seda kõike mugavalt 
kodudiivanil. 

Puhastav, masseeriv ja vanust trotsiv „ilutreener” garanteerib täiusliku puhastuse kolme erineva 
unikaalselt disainitud otsikuga. Äpiga ühendatav HD kaameraga seade võimaldab aja jooksul 
jälgida oma naha seisukorda. Regulaarsel kasutamisel muutub nahk pehmemaks ja märkad 
kortsude vähenemist. See sobib suurepäraselt väsimusmärkide vastu võitlemiseks, lisaks on see 
ka päeva lõppu ideaalne aeg iseendale. 

Vaid 5 minutit, üks kord nädalas. 

 

Miks DEMIA DIY Dermabrasion? 
 

✔ Sinu nahk näeb noorem välja.  

✔ Seda on lihtne kodus kasutada - sa ei pea tundma piinlikkust ega raiskama aega ja raha 
korduvatele nahakliiniku külastustele…  

✔ See on naha vastu õrn - ei mingit valu, riske ega pikki paranemisperioode. 

✔ Parandab ilutoodete nahka imendumist, nii et vannitoa riiulil olevad kreemid-toonikud 
toimivad ühtäkki paremini. 

✔ Ühtlustab naha tekstuuri ja parandab vereringet, nii et sinu jume on värske ja särav. 

✔ Avab poorid, eemaldab rasu, mustuse, komedoonid ja toksiinid ning ennetab uute punnide ja 
mustpeade teket.  

✔ Värskendab nahka, muutes selle pehmeks, siledaks ja aitab kuiva ja ketendava naha vastu. 
 
Komplekt sisaldab: Microdermabrasion Handset, laadimisjuhe, 3 otsikut (sh. üks mikrokristalne 
otsik), kasutusjuhend. 

Kuidas see töötab? 
 
1. Pisikesed kristalliosakesed koorivad õrnalt nahka, samal ajal kui vaakumsurve puhastab nahalt 
rasu ja mustust. 



2. Vaakumsurve suurendab verevoolu nahas. Nahk hakkab end ise tervendama ja tootma 
kollageeni - ühte olulisemat valku kehas, mis hoiab naha noorena. 

 

DEMIA Microdermasion kasutusjuhend 
 
SEADME ÜHENDAMINE ÄPIGA 

1. Lae alla ULOOK äpp. Äpi allalaadimiseks saad mugavalt skaneerida ka kasutusjuhendi 
taga olevalt QR-koodi.  

2. Ühenda DEMIA Microdermabrasion WIFI-ga. Selleks pane seade tööle, ava oma 
telefonis WIFI sätted ja ühenda SUYANMEI nimelise võrguga. Seadme otsiku küljes 
oleva kaamera abil saab teha naha olukorrast pilti ja salvestada video hooldusprotsessist. 
Pildid ja videod on võimalik salvestada telefoni galeriisse. 

ENNE KASUTAMIST 

1. Enne kasutamist puhasta alati nägu ning eemalda meik ja mustus. 
2. Kasuta kuuma (mitte liiga kuuma) rätikut või näoaurutit ja lase kümme minutit pooridel 

avaneda. 

3. NB! Seadet kasuta ainult suunaga üles ja hoia seadet õigesti käes nii, et nupu osa jääb alla 
poole! 
 

 

 

 

 



NÄONAHA DERMABRASIOON 

1. Vali mikrokristalne otsik. 
2. Vali sobiv intentsiivsusaste (1-2).  
3. Libista seadet aeglaselt ülespoole liikudes näo sisemusest väljapoole. Väldi edasi-tagasi 

liikumist. Ära hoia otsikut samal alal üle viie sekundi, et kaitsta nahka verevalumite eest. 
4. Korda protseduuri nendel kohtadel, mis vajavad hoolikamat puhastamist. 

 
 
NAHA PINGULDAMISEKS JA KORTSUDE VÄHENDAMISEKS 

1. Vali ovaalne otsik. 
2. Vali sobiv intentsiivsusaste (1-2).  
3. Liiguta seadet ülespoole liikudes näopiirkondadel, kus on kortsud (näiteks suu, otsmik, 

silmanurgad ja nina). Korda tegevust.  
4. Kohanda intentsiivsusastet vastavalt vajadusele. 

MUSTPEADE/AKNE/KOMEDOONIDE EEMALDAMINE JA ENNETAMINE 
 
 

1. Pooride avamiseks on oluline nägu korralik aurutada. 
2. Vali väike otsik. 
3. Vajuta lülitit ja vali sobiv intensiivsusaste (1-2). 
4. Liiguta otsikut pooride ümber ülespoole liikudes. Väldi edasi-tagasi liikumist. Ära hoia 

otsikut samal alal üle viie sekundi, et kaitsta nahka verevalumite eest. 
5. Vajadusel korda tegevust. 
6. Peale protseduuri pese nägu külma veega, et poorid aheneksid. 

 
OTSIKUD 

Otsikute vahetamiseks tõmba otsik seadme küljest lahti ja vaheta sobiva otsiku vastu.  

Mikrokristalne otsik 
 
Sellel otsikul on väikesed mikrokristallilised osakesed ja suur pind, mis koorib, masseerib ja 
eemaldab ka surnud naharakud. 

Väike otsik 

Väiksel otsikul on väike ümmargune auk, mida saab kasutada otse ebapuhtuste kohal. 
Sügavamate mustpeade puhul on kõige parem kasutada ovaalset otsikut. Väike otsik sobib hästi 
tundlikule nahale. 



Ovaalne otsik 

Sellel otsikul on suurem auk kui väikesel otsikul ja see tekitab suuremat vaakumit. Ovaalsel 
otsikul on unikaalne kuju, mis vaakumrõhu abil eemaldab suuremaid ebapuhtuseid, masseerib 
naha pinda ja stimuleerib epidermise all olevat nahka. 

 
 
PÄRAST KASUTAMIST 
 
Peale igat mikrodermabrasiooni protseduuri tee näole maski, mis jätab naha mõnusalt siidiseks ja 
niisuta nahka korralikult seerumi või kreemiga, sest protseduur eemaldab nahast palju niiskust. 
 
DEMIA DERMABRASION KOMPLEKTI HOOLDAMINE 
 
 
Selleks, et sinu MD seade oleks ideaalses korras, tuleks seda regulaarselt puhastada ja hooldada. 
Peale kasutamist eemalda otsik ja loputa seda sooja veega. Seejärel desinfitseeri seade 
õrnatoimelise desinfitseerimisvahendiga, et eemaldada bakterid.  
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