
Úvod
Děkujeme, že jste si vybrali LANAFORM

®

Mini Dermabrasion.
Mini Dermabrasion používá mikro
dermabrazivní techniku podporovanou třemi
brusnými diamantovými hlavami a průběžným
sáním. Tyto diamantové hlavy odstraňují
odumřelou kůži, aby zmírnily dopady stárnutí
pleti. Podle klinické studie je Lanaform

® Mini 
Dermabrasion účinnější než doma prováděný 
peeling a je dokonce srovnatelný s peelingem 
aplikovaným v kosmetických salonech. 
Používání zlepšuje celkový vzhled pleti, udělá ji 
hladší, mladší a jemnější.* Díky mechanickému 
odstranění vrchní vrstvy odumřelých buněk 
redukuje pleťové nedokonalosti jako blednutí, 
vrásky, tmavé skvrny, černé tečky a známky 
únavy. Pokožka je zdravější a pružnější a 
oblast očí je jasnější už po prvním použití. 
Tento produkt je vhodný pro mastné a citlivé 
typy pleti.

 
*100% žen, které užívaly produkt, vyhodnotilo
Mini Dermabrasion účinnější než domácí peel-
ing. 100% z nich má pocit, že jejich pokožka je 
hladší, mladší, jemnější a zdravější. 96% z nich 
zjistilo, že toto zařízení snižuje
kožní nedostatky a omlazuje kůži.
* Výsledky získané na základě klinické studie
prováděné u 25 žen ve věku 30 až 60 let,
které přístroj používaly dvakrát týdně po dobu
21 dnů.

 
Bezpečnostní instrukce 
Přečtěte si všechny pokyny před prvním 
použitím, zejména tyto základní bezpečnostní 
informace: 
• Toto zařízení není určeno pro použití 
osobami s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, včetně dětí, 
nebo lidí bez zkušeností a znalostí, pokud 
nejsou pod dohledem nebo nebyli poučeni 
předem o tom, jak zařízení používat, někým 
odpovědným za jejich bezpečnost. Děti by 
měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si 
nebudou hrát s přístrojem. 
• Používejte toto zařízení pouze podle pokynů 
uvedených v tomto návodu. 
• Vždy umístěte přístroj na pevný, plochý a 
rovný povrch. Uchovávejte je daleko od 

zdrojů tepla, jako jsou sporáky, radiátory, atd
• Nenechávejte přístroj na přímém slunečním
světle.
• Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo
elektrický transformátor přístroje mokrýma
rukama.
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen obdobným kabelem. K dispozici je u
dodavatele nebo dovozce.
• Před čištěním odpojte zařízení od napájení.
• Nemyjte celou jednotku vodou a
neponořujte ji do vody. Postupujte v souladu
s pokyny pro čištění v tomto návodu.
• Odpojte přístroj, který spadl do vody, dříve
než sáhnete do vody.
• Elektrické zařízení by nikdy nemělo zůstat
připojené bez dozoru. Odpojte jej, když ho
nepoužíváte.
• Udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od zdrojů tepla.
• Nikdy nepoužívejte toto zařízení v místnosti,
kde se používají aerosolové výrobky (spreje),
nebo v místnosti, kde je podáván kyslík.
• Nepoužívejte toto zařízení pod krytem nebo
pod polštářem. Nadměrné teplo může
způsobit požár, úraz elektrickým proudem
nebo jiné zranění.
• Nikdy nepoužívejte toto zařízení v místnosti,
ve které je teplota vyšší než 40 °C.
• Je-li přístroj uložen v místnosti s nízkou
teplotou, tak doporučujeme přenést ho do
prostoru s běžnou pokojovou teplotou a
počkat několik minut před zahájením
provozu. Kondenzace vlhkosti může mít vliv
na provoz vašeho zařízení.
• Nepokládejte předměty, oblečení nebo
ručníky pod nebo na horní stranu přístroje.
• Toto zařízení je určeno pouze pro domácí
použití.
• Pokud máte obavy o své zdraví, nebo pokud
se léčíte, poraďte se s lékařem, než začnete
tento přístroj používat.
• Pokud bude ošetření tímto přístrojem
bolestivé, okamžitě ho přestaňte používat a
poraďte se s lékařem.
• Nepoužívejte tento přístroj na celkovou
dobu delší než 30 minut. Doba přestávky
jednu hodinu musí být zachována.
Doporučujeme používat Mini Dermabrasion až 
dvakrát týdně, v závislosti na



typu vaší pokožky, 15 minut na obličeji a krku 
a 5 minut na dekoltu.  Nikdy nepoužívejte 
tento přístroj na část těla, která je oteklá 
nebo zanícená, nebo pokud máte kožní 
vyrážku. 
• Nepoužívejte tento přístroj bez konzultace 
s lékařem, pokud jste těhotná nebo kojíte, 
pokud máte tetování, vyrážku nebo jiné 
onemocnění kůže, pokud máte nějaké 
neobvyklé kožní zbarvení, pokud jste začala 
užívat jakýkoliv lék, nebo pokud máte velmi 
citlivou pokožku. Pokud si nejste jisti, poraďte 
se se svým lékařem. 
 
Části přístroje (viz obrázek na začátku návodu
k používání)
(1) Tlačítko Start / Stop
(2) LED indikátory úrovně intenzity
(3) Hlavní rukojeť zařízení
(4) Diamantové hlavy a) Hrubá, b) Jemná, c)
Přesná
(5) Filtr v hlavní rukojeti
(6) Nabíjecí stojan
(7)  Napájecí adaptér s kablíkem
(8) Náhradní filtr

 
Návod k použití
1. Sledujte obrázky v originální vícejazyčné 
brožuře.  Zapojte napájecí kabel do konektoru
umístěného na stojanu a připojte adaptér do 
elektrické zásuvky.
2. Držte hlavní rukojeť zařízení a
vyberte příslušný nástavec.
- Úzká hlava je určena pro citlivější části
obličeje.
- Další dvě hlavy se skládají z hrubší brusné
vrstvy pro mastnou pleť a jemnější pro
citlivou pokožku. Stačí vložit vybranou hlavu
na rukojeť.
3. Stiskem tlačítka Start na několik sekund 
zapnete přístroj, nastavte požadovaný sací 
výkon pomocí dalšího stisku tohoto tlačítka.
Pokud používáte přístroj poprvé,
doporučujeme zvolit nejnižší úroveň intenzity
a zvyšovat ji postupně v závislosti na typu
pleti.

4. Postupujte podle pokynů v závislosti na
oblasti, která má být ošetřena.

 

a) čelo a obočí:
Začněte jemně v oblasti mezi obočím a
pomalu pohybujte směrem k horní části čela.
Od středu čela ošetřete jednu polovinu čela,
poté se vraťte a ošetřete druhou polovinu
čela.
b) Okolí očí, spánek:
Ve vzdálenosti asi 2 cm od očí, veďte brusné
hlavy směrem ven z obličeje. Pokud je to
nutné, tak držte kůži napnutou.
c) Tváře:
Stejně jako v okolí očí veďte pohyby směrem
ven z obličeje, mírně dolů. Držte pokožku
napnutou.
d) Nos:
Začněte v oblasti mezi obočím a postupujte
dolů. Vraťte se do stejné výchozí pozice a
ošetřete nos z obou stran, vždy směrem dolů.
e) Rty:
V horní části začněte od středu a postupujte
na pravou a pak na levou stranu. V dolní části
poté se vraťte a ošetřete druhou polovinu
čela.
f) Brada:
Postupujte od středu brady směrem k pravé
straně tváře a pak k levé straně.
g) Krk:
Začněte od spodní části krku a postupujte
směrem nahoru. Opakujte tento pohyb po
celé šíři krku.
h) Dekolt:
Postupujte odspodu nahoru tak, jak je
znázorněno na obrázku.
6. Po ukončení práce vypněte přístroj
tlačítkem Stop / Start a odpojte ho od sítě.

 
Pro dosažení optimálních výsledků můžete
používat Mini Dermabrasion dvakrát



týdně, s ohledem na typ Vaší pleti, celkem 15
minut na obličeji a 5 minut na dekoltu. Vždy si
přečtěte bezpečnostní instrukce uvedené
v návodu. Vždy postupujte podle obrázků a
jejich popisu.
Údržba
Po použití očistěte všechny části mírně
navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte
čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Po
použití vždy zkontrolujte filtr na hlavní
rukojeti zařízení . Tento filtr musí být
udržovány v čistotě, aby se zabránilo snížení
výkonu. Doporučujeme vyměnit tento filtr 
jednou za dva měsíce. Pinzetou vyjměte 
použitý filtr a vložte nový.
 
Skladování 
Po vyčištění a vysušení přístroje ho uložte na 
suchém a chladném místě mimo dosah dětí. 
 
Rady týkající se likvidace odpadu 
Obal je složen z materiálů, které nijak 
neohrožují životní prostředí a lze je odevzdat 

k recyklaci do sběrných nádob 
s tříděným odpadem, do obecního 
sběrného nebo recyklačního 
střediska. Papírový obal je možné 

vyhodit do papírového odpadu. Obalové folie 
je třeba odevzdat do nádob s tříděným 
odpadem, obecního sběrného nebo 
recyklačního střediska. 
Přístroj po ukončení životnosti odevzdejte do 
sběrné nádoby na elektroodpad nebo do 

sběrného dvora. Elektroodpad nepatří do 
domovního odpadu! 
 
Záruka 
Záruka na tento výrobek společnosti 
LANAFORM® se nevztahuje na škody 
způsobené jakýmkoliv nevhodným nebo 
chybným používáním, nehodou, přidáním 
neslučitelného příslušenství, modifikací 
výrobku nebo v důsledku všech jiných 
okolností vymykajících se kontrole společnosti 
LANAFORM®. 
Společnost LANAFORM® odmítá veškerou 
odpovědnost v případech náhodného, 
konsekutivního nebo specifického poškození. 
Všechny záruky týkající se způsobilosti 
výrobku jsou limitovány na celkové období 
dvou let počínaje dnem prvého zakoupení 
výrobku. 
V případě reklamace společnost LANAFORM® 
opraví nebo nahradí Váš kosmetický přístroj 
Diamond Dermabrasion v závislosti na druhu 
závady. Záruka je platná výhradně pro opravy 
uskutečněné v servisním středisku 
LANAFORM®. Jakékoliv údržby nebo opravy 
výrobku provedené jinými opravářskými 
službami než servisním střediskem 
LANAFORM® anulují veškeré nároky na plnění 
této záruky. 
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