
Gudrs skaistums



1.daļa
Biežāk sastopamās ādas 
kopšanas kļūdas



Spēcīgi iepliķēt seju, lai
barības vielas varētu
labāk uzsūkties ādā?

Sejas mazgāšana 
kontrastā ar karstu 
un aukstu ūdeni var 
izlīdzināt poras?

“Pārmērīga ādas 
taukainība” rodas tāpēc, 
ka mūsu ādai trūkst ūdens?
Sauss iekšpusē, bet 
taukains ārpusē?

Jo biezāks ir krēms, 
jo labāks mitrinošais
efekts?

1 . daļa
Bieži sastopamas ādas kopšanas kļūdas



2.daļa
Iepazīsti savu ādu



Ādas biezums (bez zemādas audiem): 0,05 - 4 mm

Āda pamatā sastāv no 3 slāņiem(ādas slānis, dermas slānis, zemādas audi)

Epiderma: Metabolisms nosaka
ādas kvalitāti

Dermas slānis: nosaka novecošanos

Zemādas audi: zināmi arī
kā izolācija

4mm



1. Kutikula - galvenais ādas aizbildnis, vairāk nekā desmit mirušo šūnu 
slāņi

Epiderma ----- ādas barjera

2. Caurspīdīgs slānis - novērš ūdens, elektrolītu un ķīmisku vielu, vairāku 
mirušo šūnu slāņu iekļūšanu

3. Granulēts slānis - 2-4 granulētu novecojošu šūnu slāņi, 
ūdensnecaurlaidīga barjera ādai

4. Spinous slānis --- bazālā šūna diferencējas un

virzās uz augšu, pārnesot barības vielas

5. bazālais slānis --- epidermas šūnu izcelsme

Keratīna

zona 14d

Augšanas 

zona14d

Vidējais ādas biezums: 0,07-2mm. Ādas metabolisma cikls 28dienasmelanīns



Kārpiņu slānis: satur daudz nervu un mikroasinsvadu, 

kas ir jutīgi taustes uztverei

Tīklainais slānis: galvenokārt sastāv no kolagēna 

šķiedrām, elastīgajām šķiedrām un retikulārajām

šķiedrām.

Šīs trīs šķiedras izdala fibroblasti.

Dermas slāņa vidējais biezums: 1,3-4mm

Derma regulē novecošanos

Fibroblasts

3 galvenās šķiedras dermas 

tīkla slānī

Retikulārā
šķiedra

Elastīgā
šķiedra

Kolagēna
šķiedras

Tīklainais slānis

Kārpiņu slānis



Ir 3 veidi, kā ķīmiskās sastāvdaļas var iekļūt ādā

1 Keratinocītu

proliferācija
Keratinocītu intersticiāla

iespiešanās

Poru un sviedru dziedzeris

(neliels daudzums)2 3

Lielākā daļa ādas kopšanas līdzekļu paliek epidermā



3. daļa
Revolucionārā tehnoloģija 
ādas kopšanas nozarē



2002. gadā, ar FDA apstiprinājumu, sākās radiofrekvenču tehnoloģijas

izmantošana ādas kopšanā. Skaistumkopšanas sfērā tā kļuva populāra visā 

pasaulē. Liela daļa laikrakstu ziņoja par RF tehnoloģiju.

Tā samazina grumbu rašanos, uzlabo ādas stāvokli un kavē novecošanos,

uzlabo ādas faktūru un savelk dziļos ādas slāņus.

RF (radio frekvences) tehnoloģijas 
pielietojums veicina ādas tvirtumu, 
samazina grumbas un atjauno ādu

Zinātniskie pētījumi



Radiofrekvences pielietojums sejas ādas atjaunošanā, piemēram, grumbu izlīdzināšanā,

sauc arī par “Radio Wave Lapping” vai “Hot Maggie”. Arī radiofrekvence (RF)

kas pazīstams kā radiofrekvences mikrostrāva, ir īsa elektromagnētiskā viļņa forma

ar augstas frekvences maiņstrāvas maiņu.

Dermas kolagēna slānis nekavējoties rada kontrakcijas principu 55-65 ° C temperatūrā. Kolagēna šķiedras savelkas, tā, lai 

vaļīgās ādas grumbas tiktu pievilktas un kolagēns nekavējoties tiktu noslēgts, un dermā tiek stimulēts izdalīt vairāk jauna 

kolagēna. Notiek šķiedru reģenerācija, kas atkal paceļ ādu.

Radiofrekvences izstarotie viļņi nonāk zemādas audos un pārvietojas 

ar zemādas audu dabisko pretestību, izraisot kolonnveida

sildošo efektu dziļajā ādas slānī.

Radiofrekvences tehnoloģija

Kas ir radiofrekvence? 

Radiofrekvences termiskais efekts

Termiskajai iedarbībai ir divējāda iedarbība - tā uzlabo ādu un veicina kolagēna atjaunošanos



Mikroviļņi, kas pazīstami arī kā elektroniska muskuļu stimulācija, var viegli iekļūt ādas audos, sasniegt muskuļu 
pamatus un efektīvi stimulēt muskuļus un nervu galu audus, piespiedu kārtā veikt kontrakcijas vingrinājumus, lai 
palielinātu muskuļu aktivitāti un sasprindzinājumu, kā arī stimulēt muskuļu iekšējo darbību.

Elektroniskās muskuļu stimulācijas pielietojums sejas V formas 
veidošanai

Veido V formas seju Tūskas samazināšana1 2 Liftings3



Skaistumkopšanas ierīču ultraskaņas frekvence lielākoties ir 1000–1200 KHz vai augstāka.

1. Mehāniskā vibrācija: rada vieglas masāžas iedarbību uz šūnu membrānu un izraisa citoplazmas kustību.

2. Siltuma efekts: ādai, ar kuru saskaras ierīces galva, virzoties pa to, tiek veicināta asinsvadu paplašināšanās un uzlabota 
vielmaiņa

Ultraskaņas kavitācijas pielietojums skaistumkopšanas ierīcē

Uzlabo šūnu membrānas
caurlaidību

Veicina šūnu
metabolismu

Uzlabo šūnu dzīvotspēju1 2 3 Uzlabo asins un limfas
cirkulāciju

4



Šaurā spektra LED gaismas avots neizstaro lielu siltumu un nekarsē ādu. Tas pārvērš gaismas enerģiju 

intracelulārā enerģijā, paātrina šūnu ciklu, atjauno ādu un uzlabo šūnu darbību.

470nm zilā gaisma (BLUE)

Propionibacterium acnes metabolīta porfirīna gaismas 

absorbcijas maksimuma sakritība var izraisīt P. acnes

bojāeju un pūtīšu noņemšanu uz ādas. Tas uzlabo 

pūtītes muskuļus un uzlabo poras

635nm sarkanā gaisma (RED)

To sauc par bioloģiski aktīvo gaismu. Sarkanā gaisma var

palielina šūnu aktivitāti, veicina metabolismu,

uzlabot ādas hlorozi un blāvumu

LED Nano gaisma



4. daļa
Gudra ādas kopšana =
Ādas barošana + 
skaistumkopšanas ierīce

5 minūtēs izveido V 
formas seju

• Samazina

grumbas

• V formas seja

• Uzlabo zoda formu

• Izveido trīsdimensiju vaigu 

kaulus





4 ādas kopšanas tehnoloģiju 
kombinācija

○Liftings ○Savilkšana ○Atjaunošana ○V-formas seja



Četras skaistuma pamattehnoloģijas

Aktivizē kalogēnu, uzlabo novecojušos ādu 

Pretnovecošanās Formēšana Mitrināšana Mitrināšana

Izteiktākas sejas 
līnijas un vaigu 

muskuļa 
pacelšanu

Liftings un 
formēšana, V-
formas sejas 

kontūras veidošana

Ienākošā un izejošā 
mitruma dziļa 
konsolidācija

Mirdzošs sejas ādas 
tonis un 

samazinātas poras



•  RF + Nano sarkanā gaisma• 

Viegls krēms Želeja

Grumbu izlīdzinšāna,sejas

veidola liftings

• RF 1,8 MHz augstas frekvences izeja

Pretnovecošanās un pretgrumbu iedarbība

• LED nano sarkanā gaisma,

atsvaidzina ādu 

ar dziļu iedarbību panāk 

fibroblasta stimulāciju caur 

ādu un veicina kolagēna veidošanos

• Ieteicams kombinēt•

Emulsija

Ieteicama masāža ar sejas kopšanas līdzekli, kam ir 

viegla konsistence un barojoša iedarbība

Nano sarkanā gaisma iekļūst ādā 4 mm dziļumā

aktivizējot šūnas

Gel Esence



面膜
Ieteicams veikt masāžu ar absorbējošu un vieglu ādas kopšanas

līdzekli.
Maska

Liftings un formēšana, V 

formas sejas kontūras

• EMS + Nano zilā gaisma•

• EMS
Liftings un formēšana, V formas sejas kontūra

• LED nano zila gaisma, 
atsvaidzina ādu, samaziniet pūtītes

un pigmentācijas plankumus Nano zilā gaisma iekļūst 4 mm dziļi

ādā - samazina pūtītes un pigmentācijas plankumus

• Ieteicams kombinēt •

Viegls krēms ŽelejaEmulsija



• CV ultraskaņas kavitācija- 5 miljoni vibrāciju sekundē

Ultraskaņas 

slāņi

• LED nano sarkanās gaisma – atjaunota un mirdzoša āda

• Ieteicams kombinēt •

Emulsija

• CV ultraskaņas kavitācija + Nano sarkanā gaisma• 

Uzturvielu transportēšana un absorbcija. Barības vielu 

mikrodaļas iekļūst dziļi ādā un efektīvi mitrina.

Viegls krēms Želeja



• IPX6级防水 •• IPX6 •

IPX6: Ūdensizturīgs

Neviens ūdens piliens nevarēs 

iekļūt ierīces korpusā ne no 

vienas ierīces puses



• Bezvadu uzlāde•

Bezvadu induktīvā uzlāde

Nospiediet pogu, lai uzlādētos

Ērta un ātra uzlāde



① apstiprināt funkciju

② pielāgot līmeni

（Pielāgojiet līmeni, pēc vēlēšanās）

OFF 1 2 3 4 5

OFF 1 2 3 4 5

Funkcijas

· RF režīms: 5 intensitātes līmeņi( RF+LED nano sarkanā gaisma)

· EMS režīms: 5 līmeņi( EMS+LED nano zilā gaisma)

· CV režīms: CV  ON/OFF

·  AUTO režīms: (Kombinētais režīms= RF 3.līmenis +CV ultraskaņas kavitācija) 

ON/OFF)

① Nospiest 2 

sekundes, lai ieslēgtu

② Nospiest 2

sekundes, lai izslēgtu

③ slēdža funkcija



1. SOLIS

Noņemiet kosmētiku, notīriet seju ar sejas tīrīšanas līdzekli

vai

izmantojiet attīrīšanas režīmu kopā ar

kosmētikas noņemšanas līdzeklis

Lietošana

Attīrīšanas režīms

Fiksācijas 

gredzens

Vates 

spilventiņš
Ārstnieciskā 

galva

Pamatne



CV ultraskaņas 
kavitācijas režīms

Dubultā tīrīšana

Lietot ar M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra tīrīšanas līdzekli and ziedlapu 

losjonu

Viegli pārvietojieties ar apļveida kustībām

Piemērs



2. SOLIS
Uzklājiet ādas 

kopšanas līdzekļus
Izvēlieties ādas kopšanas līdzekli

atkarībā no režīma

Lietošana



Izmantot no zemākā līdz augstākam līmenim, var atkārtot 2-3 reizes

Viegli virzīt ar apļveida kustībām

Pretnovecošanās un pretgrumbu iedarbība.
Izlīdzina grumbas, smalkās rieviņas, kakla līniju

RF radiofrekvences
režīms

Lietot ar M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra esenci sejai/ 

daudzfunkcionālo sejas krēmu

Piemērs VAI



Piemērs

Liftings un formēšana, veidojot V-veida  sejas formu, 

atjauno sejas līnijas

Lietot ar M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra atjaunojošo emulsiju/ 

daudzfunkcionālo sejas krēmu

Izmantot no zemākā līdz augstākam līmenim, var atkārtot 2-3 reizes

Izmantot, veicot nelielu spiedienu

VAI

EMS elektronisks 

muskuļu stimulācijas 

režīms



Piemērs

Uzturvielu transportēšana un absorbcija. Barības vielu mikrodaļiņas 

iekļūst dziļi ādā un efektīvi mitrina to.

VAI

Lietot ar M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra atjaunojošo emulsiju/ 

daudzfunkcionālo sejas krēmu

Izmantot no zemākā līdz augstākam līmenim, var atkārtot 2-3 reizes

Izmantot, veicot nelielu spiedienuCV ultraskaņas 

kavitācijas režīms



Citi lietošanas piemēri

Ieteicams lietot ar mitrinošiem ādas 

kopšanas līdzekļiem. 

Nav ieteicams lietot uz sausas ādas.



Smalko sejas līniju samazināšana

· RF- radiofrekvences režīms ·

· ① Izlīdzina grumbas 

uz pieres

· Pārvietojiet ierīci no pieres vidus a 

kreisi un pa labi, lai izlīdzinātu 

grumbas.

· ② Savelk acu muskuļus, noņem 

maisiņus zem acīm un izlīdzina 

grumbiņas.

· Pārvietojieties no acs iekšpuses uz ārpusi

· ③ Veicina kolagēna 

veidošanos\ izlīdzina 

grumbas

· Pārvietojiet no sejas vidus uz 

ārpusi, lai veicinātu kolagēna 

veidošanos un izlīdzinātu 

grumbiņas.

· ④ Samazina dziļās krokas 

pie deguma un mutes



V formas sejas veidošana

· EMS (Elektroniska muskuļu stimulēšana) režīms ·

· ①Liftings, V formas sejas 

veidošana

· Virzieties no abām mutes pusēm virzienā 

no apakšas uz augšu – pavilk un atlaist

· ② Pūtīšu mazināšana un 

pigmentācijas plankumu

balināšana.

·  Uzklājiet kādu ārstēšanas līdzekli uz 

pūtītēm un tumšiem plankumiem, viegli 

un nepārtraukti pārvietojot ierīci.



Dziļas iedarbības konsolidācija

· CV (ultraskaņas kavitācija) režīms ·

· ① Mitrina un veicina labāku 

barības vielu uzsūkšanos

· Pārvietojieties no sejas vidus uz ārpusi, 

lai veicinātu kolagēna veidošanos un 

izlīdzinātu grumbas.

· ② Samazina dziļās krokas pie 

deguma un mutes, atkārušos 

ādu

· Nedaudz pārvietojieties no abām deguna 

pusēm uz vidusdaļu.



Automātiskais režīms atbrīvos Jums rokas

· Automātiskais (kombinētais) režīms ·

Pēc mitrinoša, cita ādas kopšanas līdzekļa vai 

sejas maskas uzklāšanas izvēlieties 

automātisko režīmu AUTO: ON

Pēc noklusējuma sāks darboties:

Vispirms: RF 3. līmenis + nano sarkanā gaisma+ 

ultraskaņas CV dziļā ievadīšana 7,5 minūtes

Pēc tam: EMS 2. līmenis + nano zila gaisma 7,5 

minūtes



Produkta
parameteri

Ierīce*1 somiņa *1    Uzlādes stacija*1    Fiksācijas gredzens*1    Lietošanas instrukcija*1

5 intensīvi 

līmeņi

Ūdensizturīgs

Automātiska

izslēgšanās

pēc 15 

minūtēm

Inteliģenta 

laika 

kontole

Bezvadu 

uzlāde

Pārnēsājams



Nosau
k.

La Beauté   
Secrète portatīvā 
ierīce

Unlimited
Cleansing 

instrument

Nuskin
Spa Facial Device

Nuskin
LumiSpa

Shanghe
The 

Beautools
NUFACE mini

YAMAN-
RF10T

NEWA RF 
beauty device

SKG RF 
beauty 
device

Attēls

Cena \ 623 1380 2130 670 2180 1699 2899 2750 1299

Tehnoloģij
a

✓RF
✓Ultraskaņa
✓EMS
✓LED 
sarkana/zila

✓vibrācija
✓Mikroviļņu liftings
✓Jonu imports / 

eksports

✓Mikroimpulsu
tīrīšana

✓Ultraskaņa
✓Mikrostrāva
✓LED
✓Ultraskaņas

✓mikrostrāva

✓RF
✓LED Sarkanā
gaisma / 
dzesēšana
✓EMS
✓vibrācija

✓ RF

✓RF
✓LED 
Sarkanā
gaisma / 
dzesēšana
✓EMS
✓vibrācija

Funkcijas

Atjaunošana;

Ievadīšana un 

izvadīšana;

Pacelšana un 

pievilkšana,

Dziļa attīrīšana;

Uzlabo tumšos 

ādas plankumus;

Nomierinoš fefkts

Dziļa 
attīrīšana

Ievadīšana un 

izvadīšana;

Atjaunošana;

V formas sejas 

kontūra;

Limfodrenāža

Attīrīšana

Veido sejas un 
ķermeņa formu;

Imports un 
eksports;

Pacelšana un 
pievilkšana;

Imports un 
eksports;

V-veida sejas
forma

Pacelšana un 
pievilkšana

Pacelšana un 
pievilkšana;

Karstā un aukstā
masāža;

52 ° siltuma
pārnese stimulē
kolagēnu

Ādas atjaunošana

Imports un 
eksports;

Pacelšana un 
pievilkšana;

Veido V formas
seju

• Izmaksu & veiktspējas salīdzinājums •



• Mans pretnovecošanās
noslēpums •


