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2002. aastal hakati Ameerika Toidu- ja Ravimiameti loal nahahoolduses 

raadiosagedustehnoloogiat kasutama. See tehnoloogia sai peagi üle 

maailma tuntuks ning teemat kajastati rohkelt ka ajakirjanduses.

Raadiosagedustehnoloogia on kortse siluva toimega, aitab nahal 

lõdvestuda ning ennetab naha vananemist, samuti parandab 

nahatekstuuri ning pinguldab nahka sügavuti.

Raadiosagedustehnoloogia rakendamine 

aitab nahka pinguldada ja noorendada 

ning kortse vähendada.

Teadusuuringud



Raadiosagedust rakendatakse näohoolduses - näiteks saab seda kasutada 

kortsude vähendamiseks. Raadiosagedusteraapias kasutatava kiirguse 

pikemaks nimetuseks on elektromagnetiline kõrgsageduslik vahelduvvool.

Pärisnahas asuv kollageenikiht tõmbub kokku 55-65 °C juures. Kollageenikiud tõmbuvad kokku ning pärisnahka stimuleeritakse 

kollageeni juurde tootma. Kollageenikiudude taastamisel on nahka tõstev mõju.

Raadiosagedusel lained tungivad naha süvakihtidesse ning soojendavad

kudesid sügavuti.

Raadiosagedustehnoloogia

Mis on raadiosagedus? 

Raadiosageduse soojendav mõju

Soojendav mõju turgutab nahka ning soodustab kollageeni taastumist



Mikrovool ehk lihaste elektrostimuleerimine suudab õrnalt nahakoe sisse tungida, ulatub kuni näolihaste põhjani ning 

stimuleerib tõhusalt lihas- ja närvikudet. Mikrovoolu tekitatud lihaskokkutõmbed stimuleerivad lihaste aktiivsust.

Lihaste elektrostimuleerimine parandab näokontuure

Vormib näokontuuri Vähendab turseid1 2 Tõstab3



Ilutööstuses kasutatakse enamjaolt ultraheli sagedusega 1000-1200 KHZ või enam.

1. Mehaaniline vibratsioon: õrna rakumembraane stimuleeriva mõjuga, paneb tsütoplasma liikuma.

2. Soojendav mõju: seadme pea lähedal tekkivad nahakokkutõmbed mõjuvad ka sügavamatesse kihtidesse,stimuleerides 

veresoonte laienemist ning toetades naha aine- ja energiavahetust.

Ultrahelitehnoloogia kasutamine ilutööstuses

Parandab rakumembraanide 

läbitavust

Soodustab 

rakkude aine- ja 

energiavahetust

Parandab rakkude 

elujõulisust
1 2 3 Parandab vere- ja 

lümfiringet
4



Kitsaspektriline LED-valgus ei erita liigset kuumust ega põleta nahka. See muudab valgusenergia

rakkudevaheliseks energiaks, kiirendab rakutsüklit, parandab nahka ning parandab rakkude aktiivsust.

470 nm sinine valgus (BLUE)

Väga hea neelduvusega sinine valgus võib soodustada

aknet põhjustava bakteri P. acnes surma ning

vähendada seeläbi aknet. Parandab naha välimust, 

ahendab poore.

635 nm punane valgus (RED)

Seda kutsutakse bioloogiliselt aktiivseks valguseks. Punane

valgus suudab turgutada rakkude aktiivsust, stimuleerib

rakkude aine-ja energiavahetust, parandab naha kloroosi ja 

aitab tuhmi jume vastu.

LED-nanovalgus



•  raadiosagedus + punane nanovalgus • 

kerge kreem geel

Kortsude vähendamine, 

noorendamine, aktiivsemad

lihased

• 1,8 MHz raadiosagedus vananemise ja kortsude vastu

• punane LED-nanovalgus värskendab nahka

sügavuti, stimuleerib naha fibroplaste ning

kollageeni

• Soovitatud tooted •

emulsioon

Soovitame kasutada koos lihtsalt pealekantava toitva 

näohooldustootega. 

Punane nanovalgus tungib 4 mm 

sügavusele nahka, aktiveerides rakke

Gel essents



面膜
Soovitame teha massaaži koos näohooldustootega, mis 

imendub kiiresti ja on kerge tekstuuriga.
Mask

Tõstab ja pinguldab, 

parandab näokontuuri.

• Elektromagnetstimulatsioon (EMS) + sinine nanovalgus •

• EMS

Tõstab ja pinguldab, parandab näokontuuri

• sinine LED-nanovalgus

värskendab nahka, 
vähendab aknet ja vistrikke Sinine nanovalgus tungib u 4 mm sügavusele 

nahka ning vähendab aknet ja vistrikke.

skin- Reduce acnes and spots

• Soovitatud tooted •

Kerge kreem GeelEmulsioon



• Ultraheli - 5 miljonit võnget sekundis

Ultraheli   

kiht

• Punane LED-nanovalgus - säravam jume

• Soovitatud tooted •

Emulsioon

• Ultraheli + punane nanovalgus • 

Transpordib toitaineid ja aitab neil imenduda. Atomiseeritud

toitained tungivad sügavamale nahka ning niisutavad tõhusamalt.

Kerge 

kreem

Geel



SAMM 1

Eemalda jumestus ja puhasta nägu puhastustootega

või

kasuta puhastusrežiimiga mistahes puhastustoodet

koos meigieemaldiga

Kasutamine

Puhastamine

Kinnitus-

rõngas

Puuvilla-

padi

Seadme 

pea

Kasutusvalmis 

seade



Ultrahelirežiim

Topeltpuhastus

Kasuta koos järgnevate toodetega: M&Y HYDRA mere- ja pärmiekstraktiga 

niisutav näopuhastuspiim ning õieleheemulsioon

Liiguta õrnade ringjate liigutustega.

Näide



SAMM 2
Kanna nahale

näohooldustooted

Vali erinevatele režiimidele sobivad 

näohooldustooted

Kasutamine



Kasuta madalat kuni kõrget intensiivsust, võib 2-3 korda korrata.

Liiguta õrnalt ringjate liigutustega.

Vananemis- ja kortsudevastane. 

Vähendab kortse ja kortsukesi näol ja kaelal.

raadiosageduse 

režiim

Kasuta koos nende toodetega: Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav näoessents / 

kõik-ühes kreem

Näide VÕI



Näide

Tõstab ja pinguldab, parandab näokontuure

Kasuta koos järgnevate toodetega: Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav ja kaitsev 

emulsioon / kõik-ühes näokreem

Kasuta madalat kuni kõrget intensiivsust, võib 2-3 korda korrata.

Avalda aeglaselt nõrka survet.

VÕI

Lihaste 

elektrostimulatsioon



Näide

Toitainete transport ja imendumine. Atomiseeritud toitained 

imenduvad sügavale nahka, niisutades nahka intensiivselt.

VÕI

Kasuta koos järgnevate toodetega: Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav ja kaitsev 

emulsioon / kõik-ühes näokreem

Kasuta madalat kuni kõrget intensiivsust, võib 2-3 korda korrata.

Avalda aeglaselt nõrka survet.Ultraheli režiim



Muud kasutusviisid

Soovitatav kasutada koos niisutavate 

toodetega.

Ei soovitata kasutada kuival nahal.



Vähenda väikseid kortsukesi

· Raadiosageduse režiim ·

· ①Vähenda otsmiku 

kortse

· Kortsude vähendamiseks liiguta 

seadet otsmiku keskelt paremale ja 

vasakule.

· ② Pingulda silmalihaseid, 

eemalda silmadealused kotid ja 

kortsud
· Kortsude vähendamiseks liiguta 

alalau sisenurgast väljapoole.

· ③Soodusta kollageeni 

sünteesi ning vähenda kortse

· Kollageeni stimuleerimiseks ja 

kortsude vähendamiseks masseeri 

suunaga väljapoole.

· ④Vähenda sügavaid 

vagusid nina ja huulte 

vahel.



Modelleeri näokontuure

· Lihaste elektrostimulatsiooni režiim

· ①Tõsta ja täiusta 

näokontuure

· Pinguldamiseks ja tõstmiseks liigu 

lõuast ja suu külgedest ülespoole.

· ② Pleegita aknejälgi ning 

pigmendilaike

·  Kanna hooldustoodet aknele ja 

pigmendilaikudele ning liiguta seadet 

õrnalt ja pidevalt.



Süvahooldus

· Ultraheli režiim ·

· ① Niisutab ning võimaldab 

toitainetel paremin imenduda  

· Kollageeni stimuleerimiseks ja kortsude 

vähendamiseks liiguta suunaga näo 

keskelt väljapoole.

· ② Vähenda sügavaid vagusid 

nina ja suu vahel ning tõsta 

vajuvat nahka

· Sügavate vagude vähendamiseks ning 

vajunud naha tõstmiseks liiguta mõlemalt 

nina küljelt ülespoole ning õrnalt näo 

keskosas.



Automaatrežiim vabade käte jaoks

· Kombineeritud automaatrežiim · 

Pärast niisutava kreemi, muu näohooldustoote 

või maski näolekandmist vali automaatrežiim

AUTO:ON

Seadme vaikimisi režiim:

Esmalt: raadiosagedus, 3. tase + punane 

nanovalgus + ultraheli süvahoooldus 7,5 minutit

Seejärel: elektromagnetstimulatsioon, 2. tase + 

sinine nanovalgus 7,5 minutit



CILVARIS

Komplektis on: CILVARIS seade, kott, laadimisalus, fikseerimisrõngas, kasutusjuhend.

5 

intensiivsust

aset

Veekindel

Automaatne 

väljalülitus 

15 minuti 

järel

Intelligen

tne

ajarežiim

Juhtmeta

laadimine



• Minu vananemisvastane saladus•


