
Derma Seta – A többfunkciós testápoló készülék 
Végre egy készülékkel távolíthatja el a nem kívánt szőrszálakat, az elhalt hámsejteket, valamint a bőrkeményedést, 

megszabadulhat a narancsbőrtől és bőre selymesen puha lesz! Mindezt a töredékéért azoknak a kozmetikai 

szereknek, amiket ehhez az eredményhez meg kellene vásárolnia. 

Bemutatjuk Önnek a Derma Seta többfunkciós testápoló készüléket, amely cserélhető kiegészítőinek és 

forgófejének köszönhetően helyettesíti a legtöbb kozmetikai szert és kezelést. 

 
Mire használhatja a Derma Seta készüléket? 
 
Szőrtelenítés: 

 Derma-kristály párnával: az ultrafinom kristályok stimulálják a szőrtüszőket, így hatékonyan eltávolítják a nem kívánatos 

szőrszálakat. 

 A párnák gyengéden epilálják a kart, lábakat, és ellentétben a lézeres szőrtelenítéssel, bármely bőrtípuson 

alkalmazhatók. 

 Használata rendkívül egyszerű és gyors: 550 fordulat percenként. 

 A Derma Setával a szőrtelenítés egyszerű, gyors és fájdalommentes, ráasásul hetekig sima marad a szőrtelenített felület. 

 A Derma Seta szőrtelenítő párna használható a lábakon, a háton és a karon. 

 A csomagban található még bikinivonal szőrtelenítő és arcszőrzet eltávolító is, amelyeket ezeken az érzékeny területen 

alkalmazhat. 

 

 
Bőrradírozás 

 A radírozó fej használatával eltávolíthatjuk az elhalt hámsejteket is és a krémeket is hatékonyabban maszírozhatjuk be 

a bőrbe. 

 A csomaghoz tartozik még egy mélytisztító kefe, ami az arctisztítók hatásfokát növeli, hogy a bőr még fiatalabbnak 

látszódjon. 

 Megújítja a bőrét: a kiszáradt bőr egészéséges és finom tapintású lesz. 

 
Pedikűr 

 A habkővel eltávolíthatjuk a lábfejen lévő repedezéseket és hámlásokat. 

 A lábsimító eltávolítja az érdes bőrt. 



 

 
Anticellulit masszázs 

 A mikro és makro masszázsfejek hozzájárulnak a cellulitisz csökkentéséhez. 

 Serkentik a vérkeringést, így a bőr simább lesz, a narancsbőr kevésbé látványos. 

 
A Derma Seta többfunkicós testápoló készülék előnyei: 

 9 kiegészítőjének köszönhetően a teljes test ápolására használhatja. 

 Szőrtelenítő, bőrradírozó, pedikűr és anticellulit masszázsgép az egyben! 

 Bármely bőrtípuson alkalmazható. 

 A Dermaseta gyors és könnyen kezelhető. 

 Hordozható: bárhová magával viheti, akár nyaralásra is. 

 Nők és férfiak is használhatják. 

 

 

A Derma Seta használata: 
1. Miután kiválasztotta a használni kívánt tartozékot, kapcsolja be az On gombbal a készüléket. 

2. Mozgassa a forgó fejet az óramutató járásával megegyező irányban körkörös mozdulatokkal bőrén, fokozatosan 

menjen végig a teljes bőrfelületen. 

3. Mikor végzett kapcsolja ki a készüléket (Off). 

 
További tanácsok a Derma Seta használatához: 

 A Derma kristály szőrtelenítő párnát kizárólag száraz bőrön szabad alkalmazni, a párna tönkremegy, ha folyadékkal, 

krémmel, borotvahabbal, vagy zselével lép érintkezésbe. 

 Használja 12 napon keresztül és érezni fogja a különbséget! 

 Ne tartsa a forgó fejet ugyanazon a területen hosszú ideig. 

 Tapintsa meg bőrét miközben a készüléket alkalmazza. 

 Ha kihagyott egy foltot, vagy olyan területet talál, ahol makacsabb a szőrzet, gyengéden menjen végig rajta ismét körkörös 

mozdulatokkal, amíg a szőrzet teljesen el nem tűnik. 

 


