
                                               Ręczny przyrząd kosmetyczny  

Xiaomi Inface Rf Beauty MS6000 

 
 

 

 

WPROWADZENIE  

Profesjonalny zabieg kosmetyczny bez wychodzenia z domu! 
inFace RF to szybki i wygodny, bezpieczny i skuteczny przyrząd kosmetyczny do użytku domowego. Wyposażony 
w podwójny polar RF i technologię dalekiej podczerwieni. W krótkim czasie może wygładzić zmarszczki 
mimiczne, ujędrnić i rozjaśnić, a także poprawić kondycję skóry. 

Zabiegi wykonywane przy pomocy inFace RF powodują wygładzenie oraz naprężenie skóry twarzy. Jest to 
sprawdzony sposób na likwidację zmarszczek oraz przeciwdziałanie oznakom starzenia się skóry. Urządzenie 
powoduje stymulację metabolizmu skóry oraz widoczne odświeżenie twarzy. 

Lifting RF to całkowicie bezpieczny i mało inwazyjny zabieg, który pozwala w szybki i bezbolesny sposób 
ujędrnić i poprawić kondycję skóry, a także zniwelować widoczne oznaki jej starzenia. Skuteczność tego zabiegu 
porównywalna jest z rezultatami, jakie gwarantuje chirurgia plastyczna. 

Celem zabiegu jest podgrzanie głębokich warstw skóry. Dzięki temu dochodzi do remodelingu i skrócenia 
istniejących włókien kolagenowych, a także stymulacji fibroblastów do produkcji nowego kolagenu i elastyny. 
Efekt ten uzyskujemy dzięki falom radiowym przenikającym w głąb skóry. 

RF poprawia też krążenie krwi i limfy, a w konsekwencji usprawnia transport tlenu i zapewnia lepsze odżywienie 
tkanek. 

 
Dla wielu osób to urządzenie może wyeliminować potrzebę do kosztownych i bolesnych zastrzyków 
przeznaczonych do dostarczania produktów do najgłębszych warstw skóry.  

To urządzenie działa w oparciu o pięć podstawowych koncepcji zdrowej i bezbolesnej pielęgnacji skóry.              

Koncepcje te obejmują elektrostymulację mięśni (EMS), mezoporację, elektroporację, częstotliwość radiową          
(RF) i diodę elektroluminescencyjną (LED).  

1. EMS (elektryczna stymulacja mięśni)  

EMS służy do aktywacji komórek skóry, stymulacji odmładzania kolagenu, poprawy elastyczności skóry, 

wygładzenia zmarszczek i pozostawienia skóry gładkiej i zdrowej.  

2. Mezoporacja  
Pochodzenie mezoporacji pochodzi z połączenia mezoterapii i elektroporacji. Mezoterapia to system przezskórnego 
dostarczania na skórę, w którym igły wbijają się w skórę, aby umożliwić dostarczanie warstwowych składników 
aktywnych do skóry. Elektroporacja to inwazyjny zabieg elektryczny, który aktywuje również składniki w warstwach 
skóry właściwej. W przeciwieństwie do mezoterapii mezoporacja nie wymaga użycia igieł. Mezoporacja działa 
poprzez zaburzenie powierzchni skóry, powodując tymczasowe otwarcie uszkodzonych komórek, tworząc maleńkie 
kanały wilgoci lub mezopory, które zapewniają transport czynników o dużej masie cząsteczkowej do skóry.  

3. Elektroporacja  
Elektroporacja jest środkiem transportu kolagenu i kwasu hialuronowego ze skórą. Elektroporacja umożliwia 

osiągnięcie lepszych rezultatów przy użyciu produktów do pielęgnacji skóry bez użycia igieł.  

4. Częstotliwość radiowa (RF)  
Energia częstotliwości radiowej wykorzystuje naturalny opór tkanki w różnych warstwach skóry, aby przekształcić 

energię RF przyłożoną do skóry w energię cieplną. Energie RF mogą być stosowane u pacjentów z każdym typem 
skóry i pozwalają na różne głębokości wnikania, co pozwala na zwiększenie skurczu kolagenu i produkcję nowego 
kolagenu.  

5. Dioda elektroluminescencyjna (LED) Światło LED Light Energy  
jest stosowane do bezbolesnego leczenia skóry, które wypełnia skórę poprzez zwiększenie produkcji kolagenu i 

leczy łagodny do umiarkowanego trądzik.  

Światło LED działa poprzez wysyłanie pakietów światła, które wytwarzają energię do głębszych warstw skóry. 
Zabiegi LED mogą zminimalizować drobne linie i zmarszczki, leczyć uszkodzenia słoneczne i rozstępy oraz 
zmniejszyć zaczerwienienia po bardziej agresywnych zabiegach laserowych IPLor.  

 

 

3 tryby pracy: 
● tryb L – przeznaczony dla cery młodej, wrażliwej oraz cery tłustej. Zalecamy wybranie trybu 

podczas pierwszego użytkowania. 
● tryb M – przeznaczony dla większości typów skóry, cera mieszana. 
● tryb H – przeznaczony do cery twarzy dojrzałej oraz innych partii ciała. 

Wskazówki dotyczące użytkowania: 
Przed użyciem urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły: 

1. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić skórę twarzy. 
2. Z Należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, protezy oraz soczewki kontaktowe. 
3. Na głowicę urządzenia można nałożyć niewielką ilość żelu bądź kremu. Nie zaleca się 

przeprowadzania zabiegu “na sucho”. 
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć, następnie wykonuj okrężne ruchy 

głowicą. 
5. Trzymaj głowicę magnetyczną w stosunku do powierzchni skóry i przesuwaj ją z jednakową 

prędkością. W tym momencie poczujesz, że energia cieplna jest przenoszona do warstwy 
skóry właściwej. Podczas pracy trzymaj równomiernie całą powierzchnię głowicy w 
kontakcie ze skórą. 

 

 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.  

2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.  

3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.  

4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.  

5. nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w 
pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w 
urządzeniu lub w jego pobliżu.  

6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub 
pożaru.  

7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest 
ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.  

8. przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać.  

10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry. 

1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie 
uderzaj urządzenia.  

 

3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.  

4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.  

5. Poniższe warunki nie pozwalają na:  

choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą chorobę,  

niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, oparzenia 
słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię. 

 

Specyfikacja: 
● Nazwa produktu: przyrząd kosmetyczny inFace RF 
● Model: MS6000 
● Kolor produktu: różowy 
● Rozmiar produktu: 154 mm × 63 mm × 39 mm 
● Waga: około 125g 
● Pojemność baterii: 1500 mAh 
● Napięcie robocze: DC 3,7 V = 
● Moc znamionowa: 8 W 
● Tryb ładowania: USB DC5V 
● Prąd ładowania: 600 mAh 
● Czas ładowania: około 2,5 godziny 
● Ciągły czas pracy: <60 minut 
● Zakres temperatur pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃ 
● Kolor: różowy 

 

 


