
Išmanus grožis



1 dalis
Dažniausios odos priežiūros
klaidos



Reikia stipriai įtrinti 
priemonę, kad 
maistinės medžiagos 
geriau įsigertų į odą?

Pakaitinis plovimas
karštu ir šaltu
vandeniu gali
sumažinti poras?

Oda išskiria daugiau 
riebalų, nes jai trūksta 
drėgmės?
Sausa viduje, bet riebu 
išorėje?

Kuo storesnis kremo 
sluoksnis, tuo 
geresnis 
drėkinamasis 
poveikis?

1 dalis 
Dažniausios odos priežiūros klaidos



2 dalis
Savo odos pažinimas



Odos storis (be poodinio audinio): 0,05 – 4 mm

Oda sudaryta iš 3-jų sluoksnių (epidermio, dermos, poodinio audinio)

Epidermis – išorinės odos sluoksnis.
Metabolizmas lemia odos kokybę.

Dermos sluoksnis: lemia senėjimą

Poodinis audinys atlieka
izoliacinę funkciją

4 mm



1. Raginis sluoksnis – pagrindinis odos saugotojas, sudarytas iš 
daugiau nei dešimties negyvų ląstelių sluoksnių

Epidermis – odos barjeras

2. Skaidrusis sluoksnis neleidžia prasiskverbti vandeniui, elektrolitams 
ir chemikalams, sudarytas iš kelių negyvų ląstelių sluoksnių

3. Grūdėtasis sluoksnis sudarytas iš 2-4 grūdėtų senstančių ląstelių 
sluoksnių, vandeniui atsparus odos barjeras

4. Dygliuotasis sluoksnis – bazinės ląstelės juda aukštyn, 

pernešdamos maistines medžiagas

5.Pamatinis sluoksnis – pradinės epidermio ląstelės

Keratino
zona 14 d.

Augimo
zona 14d.

Vidutinis odos storis: 0,07–2 mm.
Odos atsinaujinimo ciklas 28 dienos.

Melaninas



Speninis sluoksnis: turi daugybę nervų ir 

mikrokraujagyslių, jautrių lytėjimui. 

Tinklinis sluoksnis: daugiausia sudarytas iš kolageno 

skaidulų, elastinių skaidulų ir tinklinių skaidulų.

Šiuos tris pluoštus išskiria fibroblastai. 

Vidutinis dermos sluoksnio storis: 1,3–4 mm

Derma lemia senėjimą

Fibroblastai

3 pagrindiniai pluoštai odos

tinkliniame sluoksnyje

Tinklinės
skaidulos

Elastinės
skaidulos

Kolageno
skaidulos

Tinklinis sluoksnis

Speninis sluoksnis



Yra 3 būdai, kaip cheminės sudedamosios dalys patenka į odą

1 Keratinocitų proliferacija Interaktyvus keratinocitų

įsiskverbimas

Odos ir prakaito liaukos

(nedidelis kiekis)2 3

Daugelis odos priežiūros priemonių nesunkiai išlieka epidermyje



3 dalis
Revoliucinė technologija odos 
priežiūros pramonėje



JAV maisto ir vaistų tarnyba (FDA) 2002 m. patvirtino radijo dažnio bangų 

technologiją ir ji buvo  pradėta naudoti grožio srityje. Ši vis populiarėjanti  

technologija padeda mažinti raukšles, atsipalaiduoja odą, lėtina  odos 

senėjimą, stangrina giliuosius odos sluoksnius. 

Radijo dažnio (RF) technologijos taikymas
padeda stiprinti odos stangrumą, mažinti
raukšles ir atjauninti odą

Mokslinės studijos



Radijo dažnis (RF), taip pat žinomas kaip radijo dažnio mikrosrovė, yra trumpa 

elektromagnetinės formos banga su aukšto dažnio kintamos srovės pokyčiu.

Dermoje išsidėsčiusios kolageno skaidulos staigiai susitraukia, esant +55-65 ° C temperatūrai. Kolageno skaidulos susitraukia 

taip, kad atsilaisvina odos raukšlės ir kolagenas iškart užsandarinamas, o dermoje stimuliuojama daugiau naujo kolageno. 

Vyksta skaidulų regeneracija, kuri pakelia odą, t. y. atlieka vadinamąjį „liftingą“.

Radijo dažnio skleidžiamos bangos, patenka į poodinius audinius

ir judėdamos sukuria natūralų poodinio audinio pasipriešinimą, sukeliantį

giliame odos sluoksnyje esančių epitelio ląstelių šildymo efektą.

Radijo dažnio technologija

Kas yra radijo dažnis? 

Radijo dažnio terminis efektas

Terminis efektas turi dvigubą poveikį – skatina odos ir kolageno regeneraciją



Mikrosrovė, dar vadinama raumenų elektrostimuliacija, gali švelniai įsiskverbti į odos audinį, pasiekti raumenų 
pagrindą ir efektyviai juos stimuliuoti, priverstinai atlikti susitraukimo veiksmus, kad padidintų raumenų 
aktyvumą ir funkcijas.

Raumenų elektrostimuliacijos taikymas
V formos veido kontūrams formuoti

V formos veido 
Kontūrų formavimas

Edemos mažinimas1 2 Pakėlimas
(„liftingas“)
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Grožio priemonės ultragarsinis dažnis dažniausiai yra 1000–1200 KHz arba didesnis.

1. Mechaninė vibracija: sukuria subtilų masažo poveikį ląstelės membranoje ir sukelia citoplazmos judėjimą.
2. Šilumos efektas: prietaiso galvutei liečiantis su oda, skatinamas kraujagyslių plėtimasis odoje, gerinama medžiagų 
apykaita.

Ultragarsinės kavitacijos taikymas grožio priemonėje

Gerina ląstelių membranos 
pralaidumą

Skatina ląstelių
metabolizmą

Gerina ląstelių 
gyvybingumą

1 2 3 Gerina kraujo ir limfos
cirkuliaciją
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Siauro spektro LED šviesos šaltinis neišskiria daug šilumos ir nekaitina odos. Jis paverčia šviesos energiją į 

ląstelių energiją, pagreitina ląstelių ciklą, regeneruoja odą ir sustiprina ląstelių veiklą.

470nm mėlyna šviesa (BLUE)

Gali pašalinti aknės požymius ir pagerinti porų išvaizdą.

635nm raudona šviesa (RED)

Ji vadinama biologiškai aktyvia šviesa. Raudona šviesa gali

padidinti ląstelių aktyvumą, skatinti medžiagų apykaitą,

pagerinti odos spalvą, sumažinti chlorozės požymius.

LED nano šviesa



4 dalis
Išmani odos priežiūra =
Odos maitinimas + Grožio 
prietaisas

5 min V formos veido 
kontūrų formavimas

• Mažina raukšles

• Formuoja V-

formos veido 

kontūrus

• Gražus smakras 

• Trijų matmenų obuolio formos 

skruostikauliai





4 Odos priežiūros technologijų 
derinys

○„Liftingas“ ○Patempimas ○Atjauninimas

○V formos veido kontūrų formavimas



4 pagrindinės technologijos

Aktyvina kolageną, puoselėja odą 

Mažina raukšles ir 
pakelia skruostų 

raumenis 

Apsauga nuo 

senėjimo

Pakelia ir patempia 
odą, formuoja V 

formos veido kontūrus

Užtvirtina gilų 
drėkinimą

Šviesina odos spalvą 
ir mažina poras

Formavimas Drėkinimas Drėkinimas



•  RF + nano raudona šviesa• 

Lengvas

kremas
Gelinis kremas

Mažina raukšles,

pakelia skruostų raumenis

• Radio dažnio bangos 1.8MHz

padeda apsaugoti nuo senėjimo ir raukšlių

• LED nano raudona šviesa

atgaivina odą,

skatina fibroblastus

gaminti kolageną

• Rekomenduojama derinti su produktais•

Emulsija

Rekomenduojama naudoti lengvos konsistencijos 

kosmetikos produktais. 

Nano raudona šviesa prasiskverbia pro odą 

į 4 mm gylį

Esencija



面膜
Kaukė

Pakelia, patempia veido 

odą, formuoja V formos 

kontūrus

• EMS + nano mėlyna šviesa•

• EMS
„Liftingas“ ir patempimas, V formos veido kontūrai

• LED nano mėlyna šviesa

atgaivina odą, 

mažina spuogus bei dėmes
Nano mėlyna šviesa prasiskverbia 4 mm po oda

oda ir sumažina spuogus bei dėmes

• Rekomenduojama derinti su produktais •

Lengvas 

kremas

Gelinis

kremas

Emulsija

Rekomenduojama naudoti su lengvos konsistencijos, 

gerai įsigeriančiais kosmetikos produktais. 



• Ultragarsinė CV kavitacija - 5 milijonų vibracijų per sekundę

Ultragarsinis 

sluoksnis

• LED nano raudona šviesa atjaunina ir pašviesina odą

• Rekomenduojama derinti su

Emulsija

• Ultragarsinė CV kavitacija + nano raudona šviesa •

Maistinių medžiagų pernešimas ir pasisavinimas. Maistinių medžiagų 

mikro dalelės prasiskverbia giliai į odą ir veiksmingai ją drėkina.

Lengvas

kremas
Gelinis

kremas



• IPX6级防水 •• IPX6 •

IPX6: Atsparus vandeniui

Į prietaiso vidų nepatenka nei vienas 

vandens lašas.  



· Belaidis įkrovimas·

Belaidis indukcinis įkrovimas

Įkrovimas vieno mygtuko paspaudimu

Pasikrauna patogiai ir greitai



①patvirtinkite režimą

②pasirinkite lygį

（Pasirinkite norimą lygį）

OFF 1 2 3 4 5

OFF 1 2 3 4 5

Režimai 

· RF režimas: 5 intensyvumo lygiai (RF+LED nano raudona šviesa)

· EMS režimas: 5 lygiai (EMS+LED nano mėlyna šviesa)

· CV režimas: CV  ON/OFF

·  AUTO režimas: (kombinuotas režimas = RF 3-ias lygis + CV ultragarsinė 

kavitacija) ON/OFF)

① Spauskite 2 s

kad įjungtumėte

② Spauskite 2 s

kad išungtumėte

③ Režimų 

perjungimo funkcija



1 žingsnis

Nuvalykite makiažą įprasta valomąja priemone

arba

pasirinkite CV režimą veidui valyti. 

Naudojimo metodai

Valymas

Tvirtinimo 

žiedas
Vatos

diskelis

Prietaiso

galvutė

Baigta



CV ultragarsinis
kavitacijos režimas

Dvigubas valymas

Naudokite M&Y HYDRA prausiklį ir žiedlapių losjoną

Masažuokite švelniais sukamaisiais judesiais

Pavyzdys



2 žingsnis
Kosmetikos gaminių naudojimas

Pagal prietaiso režimą pasirinkite 

tinkamą odos priežiūros gaminį.

Naudojimo metodai



Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.

Masažuokite švelniais judesiais

Apsauga nuo odos senėjimo ir raukšlių
Mažina raukšles, mimikos linijas

RF radijo dažnio 
režimas

Naudokite M&Y HYDRA veido esenciją arba visapusiško poveikio drėkinamąjį kremą

Pavyzdys arba



Veido odos pakėlimas („liftingas“), patempimas, V formos 

veido kontūrų formavimas, mimikos linijų mažinimas

Naudokite M&Y HYDRA apsauginę emulsiją arba visapusiško poveikio 

drėkinamąjį kremą

Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.

Masažuokite nestipriai spausdami prie veido

arba

EMS raumenų 

elektrostimuliacijos 

režimas

Pavyzdys



Maistinių medžiagų pernešimas ir pasisavinimas. Maistinių medžiagų 

mikro dalelės prasiskverbia giliai į odą ir veiksmingai ją drėkina.

arba

Masažuokite nestipriai spausdami prie veidoCV ultragarsinės

kavitacijos režimas

Pavyzdys

Naudokite M&Y HYDRA apsauginę emulsiją arba visapusiško poveikio 

drėkinamąjį kremą

Prietaisą naudokite nuo žemiausio iki aukščiausio lygio, galima kartoti 2-3 kartus.



Kiti prietaiso naudojimo pavyzdžiai

Rekomenduojama naudoti  su 

drėkinamaisiais kosmetikos gaminiais.

Nenaudokite prietaiso ant sausos odos.



Smulkių raukšlių mažinimas

· RF-Radijo dažnio režimas·

· ① Sumažina kaktos 

raukšles

· Masažuokite prietaisu nuo kaktos 

vidurio į kairę ir į dešinę. 

· ② Sustiprina paakių raumenis,

mažina paakių paburkimą ir 

raukšles.

· Masažuokite prietaisu nuo vidinio akių 

kampo išorinio akių kampo link.

· ③Skatina kolageno 

gamybą/ mažina raukšles

Masažuokite veidą prietaisu 

sukamaisiais judesiais nuo veido 

vidurio išorės link.

· ④ Mažina gilias 

nasolabialines raukšles, 

einančias nuo nosies 

kampo iki lūpų kampo 



V formos veido kontūrų formavimas 

· EMS (raumenų elektrostimuliacijos) režimas·

· ①Veido odos pakėlimas, 

V formos veido kontūrų 

formavimas

·Masažuokite veidą prietaisu nuo 

burnos apačios į viršų.

· ② Šviesina aknės žymes 

ir tamsias dėmes

·  Aknės žymes ir tamsias dėmes 

patepkite  gydomąja priemone ir 

švelniai masažuokite



Gilus priemonių pasisavinimas

· CV (ultragarsinės kavitacijos) režimas ·

· ① Drėkina ir skatina geresnį 

maistinių medžiagų įsisavinimą

· Masažuokite veidą prietaisu 

sukamaisiais judesiais nuo veido vidurio 

išorės link.

· ② Sumažina gilias 

nasolabialines raukšles ir 

pakelia suglebusią odą

· Masažuokite veidą prietaisu nuo 

nosies kampo iki lūpų kampo



Patogiausias – automatinis režimas

· Automatinis (kombinuotas) režimas ·

Patepę veidą drėkinamąja kosmetikos priemone 

arba kauke pasirinkite automatinį režimą. 

AUTO:ON

Šio režimo programa:

Iš pradžių: RF režimo 3-iasis lygis + nano raudona

šviesa + ultragarsinis CV režimas 7,5 minutes

Vėliau: pereina į EMS režimo 2-ą lygį + nano 

mėlyna šviesa 7,5 minutes



Prietaiso savybės

Prietaisas, maišelis, įkrovimo stovas, tvirtinimo žiedas, instrukcija lietuvių kalba

5 

intensyvumo

lygiai

Atsparus 

vandeniui

Automatinis 

išsijungimas 

po 15 

minučių

Išmanus 

laikmatis

Belaidis

įkrovimas

Nešiojamas

Komplekte: 



• Tavo jaunystės paslaptis•


