Gebruikersgids voor:

Derma Wand
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De professionele oplossing
Gepatenteerd

Tijd om een echt verschil te zien
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Bijkomende aantekeningen en
Elektrische voorzorgsmaatregelen

a.) Bewaar deze instructies.
b.) Lees alle instructies vóór gebruik.
c.) Niet in bad gebruiken.
d.) Nooit gebruiken wanneer u slaapt of slaperig bent.
e.) Probeer het product niet vast te nemen als dat in
het water is gevallen.
Trek onmiddellijk uit het stopcontact.
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Derma Wand

TM * -

Professionele resultaten huidverzorging

U gaat weldra een reis aanvatten om de schoonheid van uw huid terug te
winnen. De technologie van Derma Wand is niet nieuw. Huidtherapeuten
vertrouwen al vele jaren op deze corrigerende therapie. Nu is dit zeer
geavanceerde apparaat voor de eerste keer verkrijgbaar in een kleiner
formaat, maar de resultaten zijn er niet minder om. Derma Wand
vertegenwoordigt nieuwe hoop in het herstel van de algemene uitstraling
van uw huid. Zie het als intense fysieke therapie voor uw huid.
Zo werkt het… De Derma Wand imiteert honderden vingers die op het
huidoppervlak tegen 100.000 trillingen per seconde tikken. Dit is een
aangename prikkel voor een vermoeide, oude huid. Het is zelfs de beste
manier om de huid opnieuw steviger te maken, zonder aan de kwetsbare
huidvezels te trekken of ze te sterk te behandelen. Een te sterke
behandeling van de huid is een vijand en dient vermeden te worden
aangezien het verslapping bevordert.
Deze opgewekte prikkel helpt fijne lijntjes en rimpels glad te strijken.
Opgezwollen, verzakte ogen komen tot leven. Ziet uw huid er grijs en flets
uit? U zult snel kunnen genieten van een nieuw, gerevitaliseerd uiterlijk
met een gezonde tint.
Wanneer u uw Derma Wand gebruikt, zal u opmerken dat er opeens een
aroma van verse, zuivere lucht is. Dit geeft een nieuwe zuiverheid en
ontspanning aan een gespannen huid, alsof er nieuw leven in uw
gelaatskleur geblazen wordt. Het zorgt ook voor een ongelooflijke
reiniging; het is zo effectief in het bestrijden van onzuiverheden dat
professionals op het vlak van huidverzorging vele onzuiverheden kunnen
verwijderen op slechts één dag tijd!

3

De voornaamste onderdelen van dit buitengewone apparaat kunnen
gewoonweg niet worden nagemaakt noch worden teruggevonden in een
ander ‘systeem in de directe verkoop’ of in een ander toestel voor
gezichtsbehandeling. Derma Wand lijkt in de verste verte niet op een
ander toestel voor gezichtsbehandeling. Andere toestellen werken in op
de spierspanning. Derma Wand werkt in op de huidspanning. Onze huid is
als fijn leder en reageert niet zo makkelijk als onze spieren; een
grondigere behandeling is dus vereist. De huid moet geactiveerd worden
en zal reageren op het signaal van de Derma Wand. Indien u dus
toestellen gebruikt die inwerken op de spierspanning, gebruik dan voor
het goed van uw huid uw Derma Wand na deze behandelingen.
Derma Wand is het herstelapparaat voor de huid. U kunt de Derma Wand
veilig gebruiken op gelijk welke plaats waar uw huid er verslapt uitziet: de
nek, de bovenarmen, de dijen, enz. Professionals op het vlak van
huidverzorging gebruiken dezelfde technologie gewoonlijk voor een
volledige lichaamsbehandeling.
De stimulerende prikkels en het verrijkte zuurstof kan u in geen enkele
andere fles of in geen enkel ander apparaat terugvinden. Enkel Derma
Wand kan een dergelijk herstel bieden. Dit krachtige hulpmiddel bevordert
de prestaties van uw huidige huidverzorgingsproducten. Indien u
teleurgesteld was in de resultaten van bepaalde aangekochte lotions,
gebruik ze dan eens in combinatie met de Derma Wand en aanschouw
het verschil.
Derma Wand is niet tijdrovend; u hebt slechts 2 tot 5 minuten nodig. Het is
veilig, heeft geen nevenwerkingen en wordt zelfs door de gevoeligste huid
verdragen.
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Enkelen onder jullie zullen al na het eerste gebruik een verschil merken…
een betere tint, een strakker resultaat en vast en zeker een
gerevitaliseerde uitstraling. Anderen zullen iets langer op resultaat moeten
wachten. Binnen enkele weken zal u een verandering merken. U zult zien
waarom de huidverzorgingsindustrie dezelfde technologie aanwendt om
haar klanten een prachtige en jeugdige gelaatskleur te bezorgen.
U zal uw lijnen en rimpels, uw luie en verslapte tint, uw opgezwollen ogen
en de donkere cirkels die ermee gepaard gaan, uw verwijde poriën en uw
doffe, vermoeide gelaatskleur zien verdwijnen als sneeuw voor de zon.
We spreken hier niet over magie… We spreken over resultaten!!! Wij,
professionals op het gebied van huidverzorging, weten dat de Derma
Wand doeltreffend is.
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Algemene gebruiksinstructies
1. Reinig uw huid steeds goed en dep deze droog voor u van start gaat.
2. VERWIJDER HET BESCHERMKAPJE VOOR GEBRUIK. Schakel het
apparaat in op de laagste stand (1). Zodra het apparaat aangesloten is,
zal het golven starten. De behandelkop zal echter niet gloeien tot deze in
aanraking komt met uw huid. Wanneer u uw Derma Wand enkele dagen
niet gebruikt hebt, kan het tot één minuut duren voor het apparaat
begint te werken.
3. Raak met de behandelkop uw hand aan om de Derma Wand te
ervaren. U zal een licht tintelend gevoel ervaren en de behandelkop zal
oranje oplichten.
4. Plaats de behandelkop rechtstreeks op uw gezicht om het gevoel te
ervaren. Denk eraan eerst het beschermkapje te verwijderen. Werk de
eerste dagen steeds op de laagste stand. Wanneer u de intensiteit van de
prikkels niet langer voelt, is uw huid klaar is voor het volgende niveau.
Werk weer een aantal dagen op het volgende niveau tot u deze intensiteit
niet langer voelt. Vervolg dit programma tot u een optimaal comfort
ervaart. De Derma Wand is zelfs op de laagste stand doeltreffend. De
stand die u het meeste comfort verschaft, is afhankelijk van de
gevoeligheid van uw huid.
5. Breng zoals gewoonlijk een vochtinbrengende crème naar keuze aan
op uw gezicht en hals. Versterk het effect van uw schoonheidsproduct
door de Derma Wand gedurende 2 tot 3 minuten met een ronddraaiende
beweging over het gebied te bewegen waar u het product hebt
aangebracht. De behandelkop dient zachtjes over het huidoppervlak te
bewegen en steeds in contact met de huid te blijven. U hoeft geen druk uit
te oefenen op de huid. Voor dijen of andere gebieden met een verslapte
huid, werkt u op een hogere stand gedurende 4 tot 5 minuten.
6. Gebruik uw Derma Wand in het begin een- of tweemaal per dag. Na
enkele weken kunt u uw huid onderhouden door het apparaat 3 of 4 keer
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per week te gebruiken. Als uw huid er dof of gespannen begint uit te zien,
kunt u terug overschakelen op dagelijks gebruik.
7. Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of
zwakzinnige personen zonder toezicht.
8. Er dient toezicht gehouden te worden op jonge kinderen om te
verzekeren dat ze niet met het toestel spelen.
9. WAARSCHUWING – Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van water
in badkuipen, waskommen of andere vaten.
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Derma Wand voor onzuiverheden
De Derma Wand produceert verrijkt zuurstof, precies op uw
huidoppervlak. Dit zorgt voor een extra reiniging om onzuiverheden te
verminderen of zelfs te verwijderen.
Bacteriën veroorzaken onzuiverheden. De Derma Wand is één van de
meest doeltreffende antibacteriële middelen verkrijgbaar op de markt.
Reinig eerst uw huid met de reinigingslotion van uw voorkeur. Geef uw
volledige gezicht vervolgens een reiniging met de Derma Wand door het
apparaat gedurende 1 of 2 minuten zachtjes over uw ganse gelaat te
bewegen. Dit kan u doen met een vegende
beweging:

of met een ronddraaiende beweging:
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Vervolgens dient u de onzuiverheid te bewerken door een kleine afstand
te laten tussen het uiteinde van het toestel en de huid:

Aangezien bacteriën zich op de huid bevinden, behandelt u tot slotte het
gebied rond elk puistje met de Derma Wand in een cirkel van enkele
centimeters:
Herhaal deze handeling 3 of 4
keer per dag.
Professionals op het vlak van
schoonheidsverzorging
gebruiken deze procedure om
occasionele puistjes in minder
dan één dag te verwijderen. De
huid kan er nog steeds een
beetje rood uitzien, maar de
infectie kan bijna onmiddellijk
geneutraliseerd worden.
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Probeer de Derma Wand op koortsblaasjes. Als u ze tijdig opmerkt, zullen
ze nooit tevoorschijn komen!
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Derma Wand-oefeningen:
Opgezwollen ogen: Er bestaat geen enkele crème of lotion die kan
helpen bij dit dilemma. We moeten echter wel een oogcrème gebruiken
wanneer we het gebied rond de ogen met de Derma Wand behandelen.
Gebruik de Derma Wand steeds op de laagste stand. Dit is belangrijk
aangezien het gebied rond de ogen zeer delicaat is. Herinnert u zich die
honderden tikkende vingers nog? Dat zal helpen opgezwollen ogen te
verlichten. Meteen na de behandeling kan u zelfs een lopende neus
ervaren aangezien de Derma Wand het overtollige vocht rond de ogen
helpt af te drijven. Wat een opluchting!!!
U start aan de buitenkant van het oog en
beweegt de Derma Wand langzaam onder het
oog naar de neus toe, waarbij de behandelkop
zachtjes over het huidoppervlak glijdt. Houd de
behandelkop steeds op het been.
Beweeg vervolgens verder over het ooglid terug
naar de buitenkant van het oog. Herhaal deze
handeling 5 of 6 keer per oog. Verwacht geen
onmiddellijk resultaat. Als u 15 minuutjes geduld
hebt, zou u een opmerkelijke verbetering moeten
zien.

Wenkbrauwen
en
voorhoofd: Start met de Derma Wand aan de
binnenkant van uw wenkbrauw. Beweeg de
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Derma Wand langzaam omhoog naar de haarlijn toe met een lichte druk.
Houd het apparaat daar drie tellen.
Herhaal deze handeling vanaf het midden van de wenkbrauw en vanaf de
buitenkant.
Herhaal deze volledige oefening 5 of 6 keer per oog.
Kin en kaken: Start met uw Derma Wand in het
midden van de kin. Beweeg langzaam langs uw
kinlijn naar uw oorlel terwijl u een zachte druk
uitoefent. Houd de Derma Wand drie tellen in
deze positie. Haal het apparaat daarna van uw
huid.
Vervolgens start u terug
in het midden van de kin en beweegt u het
toestel omhoog naar de mondhoek toe. Houd de
Derma Wand drie tellen in deze positie. Haal het
apparaat daarna van uw huid.
Tot slot start u nogmaals
in het midden van de kin
en schuift u rond de mondhoek naar uw neus
toe. Houd de Derma Wand drie tellen in deze
positie. Haal het apparaat daarna van uw huid.
Herhaal deze handelingen 5 of 6 keer aan elke
zijde.
Oogleden:
Indien u merkt dat uw
oogschaduw minder zichtbaar wordt, kunt u
deze oefening proberen om nieuw leven in uw
ogen te blazen. Plaats de Derma Wand onder
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uw wenkbrauw naast de neus en beweeg het toestel omhoog terwijl u
druk uitoefent. Beweeg de Derma Wand niet zoals in de andere
oefeningen, maar til de huid enkel zachtjes op. Houd het toestel drie tellen
in deze positie. Herhaal deze handeling in het midden van de wenkbrauw
en aan de buitenkant. Herhaal deze handelingen 3 of 4 keer aan elke
zijde.
Verwijde poriën: Gebruik uw Derma Wand meteen na het reinigen van
de huid rond en over het gebied met verwijde poriën. Werk op een hogere
stand gedurende ongeveer 30 seconden. Herhaal dit elke dag tot er
verbetering zichtbaar is. Vervolgens brengt u telkens een
vochtinbrengende crème aan en behandelt u de huid met de Derma
Wand.
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Bijkomende handige tips

•

Indien u een overmatige peeling ervaart, gebruikt u de Derma Wand
op een te hoge stand gedurende een te lange tijdsduur. De Derma
Wand zal de afschilfering van de huid bevorderen, maar dit mag niet
in buitensporige mate plaatsvinden. Indien u merkt dat uw huid
droger wordt, moet u meer vochtinbrengende crème aanbrengen
nadat u uw Derma Wand gebruikt hebt. Een tweede keer crème
aanbrengen is enkel tijdelijk nodig. Met de Derma Wand dringt uw
product dieper in de huid, waardoor ook de diepere lagen beter
behandeld worden. In geen tijd zal uw huid zijdezacht aanvoelen.

•

We waarschuwen u voor het gebruik van hoge concentraties AHA of
andere agressieve producten. Wanneer u uw producten aanbrengt
en u een tintelend of branderig gevoel ervaart, betekent dit dat uw
huid gespannen is. Veel van deze producten verdunnen eveneens
de huid in de hoop lijntjes en rimpels uit te dunnen. Wij zijn geen
voorstander van deze wetenschap. De huid van een vrouw verdunt
sneller dan die van een man. Een dunne huid kan zich niet
verdedigen tegen lijntjes, rimpels of verslapping. Hoewel de huid er
door deze producten in het begin levendiger uitziet of zo aanvoelt,
dragen deze op lange termijn bij aan de afbraak van uw
huidstructuur. We bevelen het gebruik aan van hydraterende
producten en de Derma Wand. De Derma Wand bevordert een
natuurlijke afschilfering met verrijkt zuurstof en werkt niet overmatig
agressief. Onze doelstelling is de huid opnieuw levendiger te maken,
en niet een al broze huid verwijderen. Het versterken van de huid
door vochtinbrengende producten in combinatie met de prikkels van
de Derma Wand zal de huid in staat stellen zich te verdedigen tegen
afbraak en zal u nooit geziene resultaten opleveren.
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•

Controleer uw producten indien uw huid overmatig droog wordt.
Gebruikt u AHA’s of glycolzuren? Zelfs hoge concentraties vitamines,
zoals vitamine A en C, kunnen de huid ongewenst belasten. Probeer
in plaats daarvan verstandige hydraterende producten te gebruiken.

•

Als u na het gebruik van de Derma Wand een rode huid opmerkt, is
dit een goed teken!!! Dit betekent dat de bloedsomloop die
vermoeide cellen voedt. Dit helpt uw huid te vernieuwen en heeft
vele voordelen. Elke vorm van massage veroorzaakt een rood effect.
Dat is normaal. Indien u een overmatige rode huid hebt of zwelling
ervaart, moet u het gebruik stoppen. U kunt het gebruik hervatten
wanneer de huid terug zijn normale textuur en kleur heeft.

•

Gebruik de Derma Wand niet op een huid die vatbaar is voor
overmatige hoeveelheden gesprongen haarvaten of voor rosacea.
Enkele gesprongen haarvaten vormen geen probleem.

•

Gebruik de Derma Wand niet in slijmvliezen (ogen, mond, neus,
enz.). De Derma Wand is niet bestemd voor inwendig gebruik.

•

Gebruik de Derma Wand niet indien u een pacemaker of een ander
elektrisch medisch apparaat heeft. Bij twijfels, raadpleeg uw arts.

Opmerking bij zwangerschap:
Tijdens een zwangerschap kunnen er een aantal natuurlijke
veranderingen verschijnen in uw gelaatskleur. Sommige vrouwen zijn
dan gevoelig voor acne. Anderen ervaren een verkleuring van de
huid. De lijst is eindeloos. Deze veranderingen zijn enkel en alleen
het gevolg van natuurlijke hormonale wijzigingen die kunnen

•
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plaatsvinden. Deze hebben geen betrekking tot het gebruik van de
Derma Wand. Indien u zwanger bent of een vermoeden heeft dat u
zwanger bent, raden wij u aan het gebruik van uw Derma Wand uit te
stellen.
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ELEKTRISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

•

•
•
•
•
•

Dit is een delicaat toestel. Opdat dit apparaat effectief zou werken,
dient de glazen behandelkop uiterst gevoelig te zijn. Berg uw Derma
Wand zorgvuldig op wanneer u deze niet gebruikt en zorg ervoor dat
de glazen behandelkop niet in aanraking komt met een ander
voorwerp. Gebruik het toestel nooit wanneer de behandelkop stuk is.
Laat een defect toestel steeds herstellen.
Gebruik het toestel niet buiten en dompel het niet onder in water.
Gebruik het toestel niet wanneer u in water staat of zit, of wanneer u
in contact staat met water.
Gebruik het toestel niet in de nabijheid van brandbare of ontvlambare
stoffen.
Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact wanneer u het niet
gebruikt.
Binnen in het toestel bevinden zich geen onderdelen die de gebruiker
van dienst kunnen zijn. Probeer de behuizing niet te openen.
Garantie

Uw Derma Wand geniet een garantie bij normaal
huishoudelijk gebruik, conform de handleiding, op een
oorspronkelijke defect(en) in het materiaal en het werk
gedurende 1 jaar na aankoopdatum. U kan enkel
gebruik maken van de garantiedienst door het toestel
samen met het aankoopbewijs via vooruitbetaalde
verzending voor herstelling terug te zenden naar de
plaats van aankoop.
TEK TVSHOP
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