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Foreign country: ￥ 2000-3000 

China：￥ 1500-2000

Foreign country: ￥ 800-1500 

China：￥ 200-1500

Foreign country: ￥ 1000-2000 

China： 300-1000

Combined with other technologies



2002-ben az FDA jóváhagyásával megkezdődhetett a rádiófrekvenciás 
technológia szépségipari alkalmazása, amely igen gyorsan népszerűvé 
vált az egész világon. Számos újság számolt be rádiófrekvenciás 
technológia komplex hatásáról:
- ránccsökkentő - javítja a bőr ellazulását
- lassítja a bőr öregedését
- javítja a bőr texturáját és összehúzza a kitágult pórusait   

RF technológia hatása a bőrre: 

feszesít, ranctalanít és fiatalít

Tudományos vizsgálatok eredményeként:

www.tiensdebrecen.hu



A dermiszben az elöregedett, laza kollagén- ealsztin szálak az 55-65 ° C hatására azonnal összehózódnak, 

zsugorodnak, így a laza bőrredők meghúzódnak, a mély ráncok, a fáradt vonások kisimulnak. Ezzel 
egy időben a dermist további új kollagén és elasztin termelésre ösztönzi, a kialakult újabb rostos hálózat pedig újra 
felemeli a bőrt.

Rádiófrekvenciás Technológia

Mi is a rádiófrekvencia? 

Rádiófrekvencia termikus hatása 

A termikus hőnek kettős szerepe: fokozza az új hámsejtek és a kollagén képződését  

Rádiófrekvencia (RF) is rádiófrekvenciás mikroáramként
ismert, az elektromágneses rövidhullám 

nagyfrekvenciás váltakozó áram hatására. 

A rádiófrekvencia által kibocsátott rádióhullámok bejutnak a 
szubkután szövetbe, amely a természetes ellenállásával 

mozogásba kerül, ami termikus hőt generál a hullám-
területen, a bőr mélyebb rétegeiben is.



A mikrovezetés, más néven elektronikus izomstimuláció, gyengéden behatolhat a bőrszövetbe, eljuthat az izomalapig, 
és hatékonyan stimulálhatja az izom- és idegvégző szövetet, önkéntelenül összehúzódásra késztetve az 

izomrostokat. Így fokozódik az izomaktivitás és a feszülés = megemeli az arcot: V-shape  és LIFTING hatása 
valamint stimulálhatja az izometriás összehúzódást, ami javítja az anyagcserét = csökkenti az oedemát

EMS/ Electronic Muscle Stimulation – arcszobrászat / V-arcforma kialakítása

V-shape arcforma Csökkenti az oedemát1 2 Lifting 3



Ultrahangos frekvencia a szépségápolási eszközökben ált.1000-1200KHZ, vagy magasabb

1. Mechanikai vibráció: vibration: finom masszázshatást vált ki a sejtmembránon és a citoplazma mozgását, aktiválódását idézi elő
2, Melegítő hatás: a kezelőfej bőr érintkezési területén fokozza az erek tágulását és ezáltal a sejtanyagcserét 

Ultrahangos Cavitáció alkalmazása a szépségápolásban  

Fokozza a sejtmembrán 
átjárhatóságát

támogatja a sejtmetabolizmust Növeli a sejt életképességét1 2 3 Javítja a vér- és nyirokkeringést4



A szűk spektrumú LED fényforrás nem bocsájt ki magas hőt, nem égeti meg a bőrt. A LED fényenergiát a bőr 
intracelluláris energiaként hasznosítja, amely által a sejtciklust képes felgyorsítani és regenerálni a bőrt.   

470 nm blue light (BLUE)

A pattanásokat okozó Propionibacterium acnes metabolitja

a porphyrin (Hgb fehérje mentes része) képes elnyelni a kék fényt, 
amely hatására keletkező szabadgyökök elpusztítják a baktériumokat.

De javítja az anyagcserét és csökkenti a pórusokat is 
= Egészséges, nyugodt, sima bőrfelszín

635 nm red light (RED)

Biológiailag AKTÍV fénynek is hívják, amely növeli a sejtek 
aktivitását, fokozza a bőr anyagcseréjét, így javítja annak vitalitását =  
egészséges, fiatalosan ragyogó bőr

LED Nano Light



3.
Smart skin care =

Bőrtáplálás + Szépítő eszköz

5 perc arcszobrászat  V-shape  

• Ránctalanítás
• V-shaped 

arcforma

• Karcsú, fiatalos állív, nyak
• 3 D-s alma állvonal  
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4  Skin Technology  Combination

○Lifting ○Tightening ○Rejuvenation ○V-shaped face





•  RF + Nano Red Light  • 

Light cream Gel

Rejuvenation wrinkles, lifting 

apple muscles

• RF 1.8 MHz high frequency

Anti-aging and anti-wrinkle

• LED nano red light, 

refreshing skin Deep into 

achieves dermal stimulation 

of fibroblasts and promotes 

collagen

• Ajánlott párosítás •

Emulsion

Az RF + Nano Red Light kezeléshez javasolt készítmények

Nano red light penetrates 4 mm deep 
into skin-Activating cells

Gel Essence



面膜
Recommend to massage with skin care product, which is  
absorbent and lightweight.

Mask

Lifting + tightening, 

creating V-face + anti-

spot

• EMS + Nano Blue Light •

• EMS
Lifting and tightening, V-face shaping

• LED nano blue light, 

refreshing skin 

- Reduce acnes and spots
Nano blue light penetrates 4 mm deep into 
skin- Reduce acnes and spots

• Recommended pairing •

Light cream GelEmulsion



• CV ultrasonic cavitation - 5 million vibrations per second

Ultrasonic   
layer

• LED nano red light rejuvenation - brighten skin

• Recommended pairing •

Emulsion

• CV Ultrasonic Cavitation+ Nano Red Light • 

Tápanyagok transzportja és abszorbciója a bőr mélyebb (dermis) rétegébe. 
= effektív hidratálás, regenerálás, bőrfiatalítás

Light cream Gel



• IPX6级防水 •• IPX6 •

IPX6: Vízálló

Nem jut be a készülékbe a víz 

egyik irányból sem – de ne 

álljunk be vele a zuhanyzó alá!



· Vezeték nélküli használat·

Vezeték nélküli induktív töltés

Press button to charge
Convenient and fast charging



①confirm function
②adjust level

（Adjust level as you want）

OFF 1 2 3 4 5

OFF 1 2 3 4 5

Functions

· RF mode: 5 levels of intensity ( RF+LED nano red light)

· EMS mode: 5 levels( EMS+LED nano blue light)

· CV mode: CV  ON/OFF

·  AUTO mode: (Combination mode= RF level 3 +CV ultrasonic cavitation) 

ON/OFF)

①Press 2 seconds 
to switch on

②Press 2 seconds 
to switch off

③switch function



Other application examples

Ajánlott hidratáló arckrémmel, géllel, 

előkezelt arcon alkalmazni!  
NEM ajánlott száraz arcbőrön alkalmazni!  



STEP 1

Remove make-up , clean your face with facial cleanser 

or

any cleansing product or use this cleansing mode with

make-up remover

Methods of Use

Cleansing modeCleansing mode

Fixing ring Cotton Treatment 

head

Final attachment



CV ultrasonic 
cavitation mode

Double cleansing

Use with M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra Cleanser and Petal Lotion

Move gently in circular motions

Example



Tisztít, feltölt

01

M&Y Extract Hydra Cleanser
Inspirálva az ősi japán bőrápolásnál használt 
rizsvíz, melyből készült krémesen selymes 
habja  természetes élesztőkivonatot 
tartalmaz, ami tökéletesen eltávolítja a 
szennyeződéseket és a sminkmaradványt. Az 
eredmény: egy fényesebb, nyugodtabb és 
hihetetlenül puha, selymes bőr.  

Használat:  Nedves bőrfelszínre borsónyi 
mennyiséget felkenni, majd gyengéd, 
körkörös masszázzsal eloszlatni. Langyos 
vízzel alaposan lemosni, majd Petal Lotion-os
vattakoronggal áttörölni az arcot és nyakat.

Nettó mennyiség: 100 ml



Hidratál

02

M & Y Extract Hydra Petal 

Lotion
Az álomszerű virágszirmokkal dúsított
könnyed arclemosó hidratál, amely 
látványosan javítja a bőr tónusát és textúráját 
selymessé teszi. A természetes 

élesztőkivonatot és tengeri kollagént  

tartalmazó tonik élettel és vízzel tölti fel a 
sápadt, fáradt, dehidratált bőrt.

Használat: A tisztító krémhab/ cleanser után
vattakorongot átitatva alaposan áttöröljük vele
az arcot, különösen a T-zónára ügyelve, majd
az orcától és a fültőtől haladva az állig, majd a
nyakat is gyengéden áttöröljük. A
szemkörnyékét óvatosan törlünk.

Kiszerelés: 120 ml



STEP 2
Apply skin care products

Select skin care product

according to different modes

Methods of Use



Use from low to high level, can be repeated 2-3 times

Move gently in circular motions 

Anti-aging and anti-wrinkle. 

Reduce wrinkles, fine lines, neck lines

RF radio frequency 
mode

Use with M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra Facial Essence/ All-in 
Cream

Example OR



Védelmez

05

M&Y Extract Hydra Defending 

Emulsion
Gazdag kombinációja a tengeri

ásványoknak, nyomelemeknek, a 8 féle

aminosavnak és az élesztő kivonatnak,

amelye táplálják, hidratálják a bőr védelméért
felelős hidrofil lipid réteget, a bőrbarriert.
Hatására a bőr egyenletesebb, simább,
selymesebb és rugalmasabb lesz.

Használat: Alkalmazza reggel és este a
szérum után 2 puffnyit eloszlatva az arc,
homlok és az áll, nyak területén. A
problémásabb területre extra mennyiséget is
használhat.

Kiszerelés: 100 ml



Feszesít

04

M & Y Moisturizes Facial 

Essence
Speciális szérum, gazdagon élesztő

kivonattal, rizs proteinekkel és 8

aminosavval, amely táplálja a bőrt és
hosszasan megőrzi annak nedvesség
tartalmát. Támogatja a bőr feszességét és
támaszát adó rostok képződését.

Használat: 1-1 puffnyi mennyiséget nyomjunk
a középső és a gyűrűs ujjbegyünkre, majd
oszlassuk el a szérumot az orcától a homlokig
és az állig. A ráncosabb, problémásabb
bőrterületet +1 puffnyi mennyiséggel
masszírozzuk át.



Ápol

06

M&Y Extract Hydra All-In-One Cream
A természetes forrású anyagok biotechnológia
eljárásokkal való kombinálása biztosítja a
koncentrált hatást és a luxus bőrtáplálást az All-In-
One krém használata során. A fermentáló élesztős
krém a tiszta víz helyett gazdagon E vitaminnal,

Szkvalénnal, 8 féle hidratáló aminosavval, és a

Hyaluronsav közvetíti a tengeri kivonat és az

élesztő erejét. Átformálja a bőr textúráját, fokozza
rugalmasságát és támogatja a megújulását.

Használat: Kis mennyiségű krémet oszlassunk el a
teljes arc és nyak felületén, majd enyhe nyomó
mozdulatokkal fokozzuk a felszívódás mértékét.
Alkalmazza minden reggel és este.

Nettó súly: 50 g



Reduce fine lines

· RF-Radio Frequency mode ·

· ① Remove wrinkles

on forehead

· Move the device from middle 

to left and right of your forehead  

to remove wrinkles. 

· ② Tighten eye muscle, remove  

eye bags and wrinkles.

· Move from inside to outside of the eye 

back and forth to remove wrinkles.

· ③ Promote collagen \

remove wrinkles

· Move from middle of the face to 

outside to promote collagen and 

remove wrinkles.

· ④ Reduce deep nasolabial 

folds



Example

Lifting and tightening, shaping V-face, restore facial lines

Use with M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra defending Emulsion / All-in 
Cream

Use from low to high level,can be repeated 2-3 times

Apply light pressure slowly

OR

EMS electronic muscle 
stimulation mode



V-shape face sculpting

· EMS (Electronic Muscle Stimulation) mode ·

· ①Lifting, forming a V-

shaped face

· Lift up from both sides of the mouth 

and move from bottom to top for 

tightening and lifting.

· ② Lighten acne marks 

and dark spots.

·  Apply some treatment product on acne 

and dark spots, move the device gently

and continuously.



Example

Nutrient transportation and absorption. Atomized nutrient penetrate 
deep into the skin, effectively moisturize and hydrate.

OR

Use with M&Y HYDRA Marine & Yeast Extract Hydra Defending Emulsion / All-in 
Cream

Use from low to high level, can be repeated 2-3 times

Apply light pressure slowlyCV ultrasonic 
cavitation mode



Feszesít

04

M & Y Moisturizes Facial 

Essence
Speciális szérum, gazdagon élesztő

kivonattal, rizs proteinekkel és 8

aminosavval, amely táplálja a bőrt és
hosszasan megőrzi annak nedvesség
tartalmát. Támogatja a bőr feszességét és
támaszát adó rostok képződését.

Használat: 1-1 puffnyi mennyiséget nyomjunk
a középső és a gyűrűs ujjbegyünkre, majd
oszlassuk el a szérumot az orcától a homlokig
és az állig. A ráncosabb, problémásabb
bőrterületet +1 puffnyi mennyiséggel
masszírozzuk át.



Védelmez

05

M&Y Extract Hydra Defending 

Emulsion
Gazdag kombinációja a tengeri

ásványoknak, nyomelemeknek, a 8 féle

aminosavnak és az élesztő kivonatnak,

amelye táplálják, hidratálják a bőr védelméért
felelős hidrofil lipid réteget, a bőrbarriert.
Hatására a bőr egyenletesebb, simább,
selymesebb és rugalmasabb lesz.

Használat: Alkalmazza reggel és este a
szérum után 2 puffnyit eloszlatva az arc,
homlok és az áll, nyak területén. A
problémásabb területre extra mennyiséget is
használhat.

Kiszerelés: 100 ml



Rágalmasít

03

M & Y Moisturizes Eye Essence
Ez egy speciális szemkörnyék szérum,

gazdagon élesztő kivonattal, hidralizált

kollagénnel és 8 féle aminosavval, amely
mélyen hidratálja és regenerálja az érzékeny,
vékony bőrt a szem körül. A stressz és a
fáradtság jelei eltűnnek.

Használat: Apró gyöngy mennyiséget
nyomjunk az ujjbegyünkre, majd oszlassuk el
a szemkörnyékén és a felső szemhéjakon. A
gyűrűs ujjunkkal alkalmazhatunk masszázst
vagy apró, gyengéd ütögető mozdulatukat is
alkalmazhatunk.

Kiszerelés: 15 ml



Deep import consolidation

· CV (Ultrasonic Cavitation) mode ·

· ① Moisturizes and promote 

better nutrients absorption 

· Move from middle of the face to outside 

to promote collagen and remove wrinkle.

· ② Reduce deep nasolabial 

folds and lift up saggy skin.

· Move from both sides of the nose to 

middle part slightly to reduce deep

nasolabial folds and lift up saggy skin.



Automatic mode set your hands free

· Automatic (combination) mode ·

After applying moisturizer or other skin care 

product or face mask, select automatic mode

AUTO:ON

Machine default:

1: RF level 3 + nano red light + ultrasonic CV deep 
introduction 7.5 minutes

2: entering EMS level 2 + nano blue light 7.5 minutes



Product Parameter

Device*1  Carrying pouch*1    Charging stand*1    Fixing ring*1    Instruction Manual*1

5 intensity 
levels

Waterproof

Automatic 
Power Off
after 15 
minutes

Intelligent 
timing

Wireless 
charging

Portable



Name La Beauté   Secrète 

Portable Apparatus

Unlimited
Cleansing 

instrument

Nuskin
Spa Facial Device

Nuskin
LumiSpa Shanghe The 

Beautools
NUFACE mini YAMAN-

RF10T
NEWA RF 

beauty device

SKG RF 
beauty 
device

Photo

Price \ 623 1380 2130 670 2180 1699 2899 2750 1299

Technolog
y

RF
Ultrasonic
EMS
LED red/blue

vibration
 Micro-current  

lifting
Ion import/export

Micro-pulse 
cleansing

Ultrasonic

Microcurrent
LED
Ultrasonic Micro-current

RF
LED red 
light/cooling
EMS
vibration

 RF

RF
LED red 
light/cooling
EMS
vibration

Function

Rejuvenation repair;

Import and Export;

Lifting and 

tightening,

Deep Cleaning;

Improve dark skin;

Calm and soothing

Deep 
cleansing

Import and Export;

Rejuvenation;

Forms V-shaped face ;

Lymphatic drainage

Cleansing

Create V-face and 
body shaping;

Import and 

Export;

Lifting and 
tightening; 

Import and Export;

Create V-face

Lifting and 
tightening

Lifting and 
tightening;

Hot and cold 
massage;

52° heat transfer 
stimulates 
collagen

Skin rejuvenation

Import and Export;

Lifting and 
tightening; 

Forms V-shaped 
face 

·Cost & Performance Comparison· 



• Az én anti-aging titkom•
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