Догляд за шкірою на межі з медициною
made in Germany

А яка мета вибагливого догляду за шкірою для
Вас?
Напевно, це, насамперед, мати обличчя і тіло,
що надають привабливості та впевненості в
собі! Для цього шкіра має бути наповнена
життєвою енергією, із шовковистою, м'якою,
гладенькою текстурою; рівномірним, прозорим
та свіжім кольором, пружною та еластичною.
Як досягти цих результатів і підтримувати їх
постійно? В цьому кожен виробник косметики
має свою філософію.
MBR® - Medical Beauty Research® - догляд за
шкірою на межі з медициною приходить на
допомогу тоді, коли звичайні засоби безсилі.
MBR - це, насамперед, результат інтенсивних
досліджень, власне, самого процесу старіння
шкіри, задля пошуку найсучасніших методів і
засобів його уповільнення (анти-ейджинг).
Постійна спрямованість на дослідження і
розробки в цьому напрямку дозволили компанії
MBR
протягом
20
років
залишатися
європейським лідером найбільш ефективного
покоління дермокосметичних продуктів.
Невід'ємною частиною філософії німецького
бренду MBR є використання тільки найкращих
активних
інгредієнтів
із
максимально
допустимою концентрацією на тлі доброї
переносимості шкірою, суто відповідно до
стандартів та положень сертифікатів TÜV.
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Продукти від MBR розробляються в рамках
співпраці з визнаними експертами наступних
галузей:





пластична хірургія та дерматологія
біохімія
токсикологія і мікробіологія та
рецептурна технологія

і спрямовані на вирішення проблеми, а не її
наслідків. До того ж, продукти від MBR - це,
насамперед,
 виключно найкраща сировина, що має
відповідну
документацію
та
детальну
експертизу щодо результативності та безпеки
 завжди комбінація з основних активних
компонентів( від трьох до п'яти в кожному
продукті), що мають синергетичну дію, схожу, за
ефектом, на антибіотик широкого спектру дії
 комбінація активних речовин і варіанти
рецептур, що затверджуються без обмежень з
огляду на собівартость продукту. Синергетичні
принципи
такої
концепції
сягають,
без
перебільшення, шалених коштів, і, напевно, є
унікальними у всьому світі
 новаторські
відкриття
в
області
фундаментальних досліджень з метою завжди
досягати "найкращого із можливого".
На спеціальних курсах від MBR по підготовці фахівців з
дермацевтики
розглядаються
максимально
ефективні методи лікування, що спрямовані на
індивідуальні потреби клієнта, а також, косметичний
супровід методів естетичної і пластичної хірургії до і
після операції (до і після лікування)
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СИНЕРГІЯ ЕСТЕТИКИ
Косметика та медицина мають багато
спільного. Обидві на варті здоров'я,
динамічності та краси...
але іноді взаємодія процесу старіння,
генетики та способу життя створюють для
людини значний дисбаланс між зовнішнім
виглядом та внутрішнім самопочуттям.
Косметичні засоби покращують зовнішній
вигляд і підвищують впевненість у собі. Але
там, де закінчуються можливості косметики,
необхідна співпраця з медициною.
Завдяки широким науковим дослідженням та
багаторічному досвіду, MBR створив мережу
компетенцій, яка, унікальним чином, поєднує
фахівців естетичної медицини, дерматологів
та косметологів. Це ідеальна синергія на
шляху прагнення якомога більшої
досконалості.

ФІЛОСОФІЯ ПІДПРИЄМСТВА

ДОГЛЯД
ЗА
ШКІРОЮ
made in Germany

ВІД

MBR®

Головне підприємство MBR існує з 2000 року та
розташоване
у
німецькому
курортному
містестечку Бад Шлема. Багата на традиції
федеративна земля Саксонія як, власне, і
підприємство MBR добре знають, як поєднувати
„минуле з майбутнім“ для успішного розвитку.
Косметика від фірми MBR - це інновації, що
поруч із традиціями, ефективність на тлі доброї
переносимості, неминучість позитивної динаміки
та стабільність завдяки дієвій концепції догляду.
Комплексний принцип дії всіх засобів від MBR
досягається виключно шляхом синергії багаточисельних
епідермальних,
дермальних
і
косметичних функцій, що і робить цей
надзвичайний бренд досконалим.
MBR - це ДОСКОНАЛІСТЬ, ВИНЯТКОВІСТЬ,
СТІЙКІСТЬ та НАДІЙНІСТЬ
ДОСКОНАЛІСТЬ
 найвища
концентрація
активних
інгредієнтів(сертифіковані
за
німецькими
стандартами якості TÜV) на тлі їх доброї
переносимості шкірою
ВИНЯТКОВІСТЬ
 проста, але, разом з тим, потужна система
догляду ПІДГОТОВКА – ДОГЛЯД – ЗАХИСТзапорука
ревіталізації
та
наочного
покращення текстури шкіри
СТІЙКІСТЬ
 довготривалий ефект та пролонгована дія
НАДІЙНІСТЬ
 незалежно від початкового стану гарантовано
покращений стан шкіри
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