КОНЦЕПЦІЯ ДОГЛЯДУ ВІД MBR®

.
КЛЮЧ ДО МОМЕНТАЛЬНОГО ПОКРАЩЕННЯ ТА
ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ
MBR® ставить першочерговим рівень надійності
результатів, до яких прагнув. Вирішальну роль в
цьому відіграють ступень проникнення, концентрація
та тривалість часу активності молекул. Тому
компанія MBR® за допомогою простого, але
ефективного
принципу
звела
до
спільного
знаменника суму активних механізмів. ПІДГОТОВКА
– ДОГЛЯД – ЗАХИСТ
ПІДГОТОВКА Наріжним каменем для продуктів від
MBR® є відповідь на питання - із яким ступенем
надійності
можливо
досягти
бажаних
дермокосметичних результатів. Тут, зазвичай,
вирішальну роль відіграє ступінь пенетрації активних
молекул. Зокрема, пептиди, вітаміни або фракції
макромолекул не можуть досягти своєї повної
ефективності залишаючись на поверхні шкіри.
Потрібні оптимальні умови, а саме - потрапити до
самого верхнього шару шкіри. Біоактивні препарати
від MBR® забезпечують цей процес розкриття
самого верхнього шару шкіри.
ДОГЛЯД Високі технології на практиці - це коли в
активних речовинах останнього покоління можна
замінювати окремі модулі для удосконалення
продукту. Таким чином, клієнти MBR® , самі того не
підозрюючи, стають учасниками сенсаційного темпу
удосконалення в косметології, при цьому вони
можуть бути абсолютно впевнені, що користуються
результатом
тільки
кращих,перевірених
та
безпечних сучасних наукових досягнень.
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КОНЦЕПЦІЯ ДОГЛЯДУ ВІД MBR®

.
Програму MBR® "Constant Progress Development"
(CPD) фахівці розпізнають по тій деталі, що
інформація про інгредієнти вказується на
спеціальній етикетці, а не наноситься на упаковку
під час друку. Насправді впровадити результати
розробок за мінімальні терміни під силу тільки
невеликому сучасному і динамічно працюючому
підприємству. До того ж, в той час, коли більшості
виробників доводиться вибирати ту чи іншу
«омолоджуючу стратегію», MBR® пропонує під час
догляду цілий ряд системних заходів для
поліпшення стану шкіри, а саме
 захист ДНК,
 подовження життєдіяльності та високоякісне
поліпшення регенерації клітин
 стабілізацію дермо-епідермального зчеплення,
наслідком якої є фізіологічне розгладження
зморшок
Це повний перелік ексклюзивних методів, що
існують на сьогоднішній день
ЗАХИСТ По суті, препарати цієї категорії завжди
містять,
щонайменше,
один
компонент
з
«ДОГЛЯДУ» (опустимо деталі, щоб не відходити
від теми). Спеціальні провідники, такі як цитокіни,
матрікіни і амінокислоти збалансовано і якісно
покращують функції епідермісу, що, в свою чергу,
сприяє відмінній «роботі» препаратів від MBR® з
категорії «ДОГЛЯД». Вибір базової основи
емульсій так само не випадковий, він формується
відповідно до типу шкіри. Цю категорію продуктів
відрізняють спеціальні комбінації з добірних
ліпідів, інтенсивні зволожувальні інгредієнти, а
також захисні речовини пролонгованої дії.
Таким чином виникає звичне для препаратів від
MBR® наочне поліпшення структури шкіри!
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Якісне
покращення та омолодження Вашої шкіри,
.
передбачене концепцією від MBR®, можливі за
умови
дотримання
трьох-етапного
процесу
догляду за шкірою, а саме: ПІДГОТОВКА,
ДОГЛЯД, ЗАХИСТ.
Розглянемо більш детально, що відбувається на
кожному з трьох етапів і чому, дотримуючись цих
нескладних рекомендацій, Ваша шкіра, без
перебільшення, здатна почати нове життя.
1. Етап ПІДГОТОВКА
 розчинення зроговіннь на поверхні шкіри,
що заважає молодим клітинам утворювати
нову рівномірну поверхню, а активним
речовинам проникати вглиб шкіри для
подальшої дії
 стимуляція процесу регенерації шкіри
 забезпечення поглинання активних речовин
шкірою
2. Етап ДОГЛЯД
 вирішення проблем шкіри за допомогою
відповідних активних речовин - на
епідермальному або дермальному рівнях.
Висококонцентровані
активні
речовини
цілеспрямовано потрапляють в різні шари
шкіри
 відновлення власних функцій шкіри на
клітинному рівні.
3. Етап ЗАХИСТ
 фіксація(запечатування) в шкірі активних
речовин попередньо застосованого засобу з
метою підсилення його дії та уникнення
випаровування
 водночас створення непомітного захисного
шару, що розгладжує шкіру, захищає її від
впливу зовнішніх факторів і відновлює
гідроліпідну оболонку
ВАЖЛИВО!
Чотири різних концептуальних лінії об'єднує
один і той же процес догляду. Він - ключ до
успіху.

КОСМЕТИЧНІ ЛІНІЇ MBR®

.
Догляд за шкірою обличчя від MBR®
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 BioChange® Вік не має шансів! Для всіх типів
шкіри(в
тому
числі
і
для
втомленої).Регенерація та реанімація власних
функцій клітин.
 BioChange®
CEA
Назустріч
викликам
негативного впливу довкілля! Для всіх типів
шкіри. Відновлення балансу
 BioChange®
CytoLine
Контрольоване
відновлення росту клітин Для зрілої або із
наслідками фотостаріння шкіри. Процес
омолодження завдяки багатофункціональному
комплексу молочних пептидів. Регуляція та
стимуляція власних функцій клітин за
допомогою цитокинів.
 Pure Perfection 100 N® Неперевершена
досконалість Для найвибагливіших, незалежно
від віку, стану або типу шкіри. Активізує всі
епідермальні та дермальні функції клітин
завдяки багато-чисельним взаємопов'язаним
механізмам дії
 Pure
Perfection
100
N®
THE
BEST
Омолодження відтепер не мрія, а реальність!
Для найвибагливіших, незалежно від віку,
стану або типу шкіри. На базі ексклюзивного
антиейджингового комплексу MBR® FibroBoost
Complex,
який
цілеспрямовано
керує
виробітком
компонентів
позаклітинного
матриксу
 ContinueLine med® Природній баланс для
чутливої шкіри Дбайливий догляд для
вибагливої,
чутливої,
а
також
із
почервоніннями, схильної до подразнень або
дуже сухої шкіри. Вражаюча позитивна
динаміка
за
умови
систематичного
використання препаратів згідно концепції
догляду

КОСМЕТИЧНІ ЛІНІЇ MBR®
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Догляд за тілом від MBR®
BioChange® Anti-Ageing BODY CARE
досконала система із відчутним наочним та
стійким ефектом.
Догляд для чоловіків від MBR®
MEN Oleosome спеціально розроблений для
вибагливої чоловічої шкіри. Інтенсивні засоби із
доброю переносимістю для швидкого вирішення
проблем, пов'язаних зі шкірою обличчя, тіла та
голови.
Сонцезахистний догляд від MBR®
Разом із MBR medical SUN care® гарну,
рівномірну і, насамперед, безпечну засмагу
гарантовано!
Ефективна система здатна захистити шкіру будьякого типу. Високоякісні препарати, створені
завдяки новітнім відкриттям в галузі медицини та
біотехнології, не тільки із унікальними захисними
властивостями, але й із потужними поживними та
відновлювальними функціями.

BioChange Вік немає шансів!
BioChange
сучасна
високоефективна
концепція
догляду,
призначена
для
відновлення виснаженої, втомленої шкіри.
Комплексний догляд стимулює власні захисні
та відновлюючі функціі шкіри. Регенерує та
стимулює ріст клітин шкіри.
Чудово пасує в якості
в пластичній хірургіі
післяопераційний
результати, досягнуті

інтенсивного супроводу
(передопераційний та
періоди),
подовжує
ін´єкціонною терапією.

Суттєве поліпшення стану шкіри можливе за
умови дотримання триступеневої системи
догляду (підготовка -догляд -захист). Завдяки
цій нескладній формулі догляду можливе
відновлення природніх функцій шкіри.
Для всіх типів шкіри

3

ПІДГОТОВКА

ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ОБЛИЧЧЯ

ЗАСІБ ДЛЯ ТОНІЗАЦІЇ ШКІРИ

ЗАСОБИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПОДАЛЬШОГО ДОГЛЯДУ
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ВІК НЕМАЄ ШАНСІВ!

ДОГЛЯД

ВІДНОВЛЕННЯ

ОСВІТЛЕННЯ

РІДИННА МАСКА

4

РЕГЕНЕРАЦІЯ

БАЛАНС

ЗВОЛОЖЕННЯ

ГІАЛУРОНОВА

ЛІФТІНГ

ОЛІЯ НІЧНОЇ ДІЇ

ВІК НЕМАЄ ШАНСІВ!

ДОГЛЯД/ЗАХИСТ

Ліфтінг
(патчі)

Баланс
(патчі)

ДОГЛЯД

Захист

Освітлюючий

Захист&
Догляд

Тонуючі

ЗАХИСТ

ВІК НЕМАЄ ШАНСІВ!
4

Зміцнення
(вії)

Спеціальний

Ліфтінг(очі)

СПЕЦІАЛЬНІ
Контурний
крем для губ
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Поживний
гель для губ

BioChange®Cytoline® контрольована
стимуляція зростання клітин
Стимуляція росту клітин в якості
запобіжника природному процесу
старіння, а також фотостарінню шкіри і
відновлення функціонального балансу, з
метою-сприяти процесам омолодження
привели до розробки MBR BioChange®
CytoLine®.
Концепція активних речовин CytoLine®
грунтується на мультифункциональном
комплексі молочних пептидів MPCTM Milch
Peptid Complex..
Природні, біологічно активні поліпептиди
(цитокіни) - це сигнальні молекули, які
життєво важливі для комунікації між
клітинами. Вони мають контролюючі та
регулюючі властивості, зі стійким ефектом
впливають на зростання епідермальних
клітин, зменшують видимі ознаки старіння
шкіри за рахунок стимуляції вироблення
позаклітинних матричних молекул (колаген
тип 1) в дермі і, таким чином, забезпечують
поліпшену картину пружності та
еластичності шкіри. У комплексі з іншими
ефективними ліпідами і активними
речовинами CytoLine® об'єднує в собі всі
елементи, здатні зменшити глибину
зморшок, значно поліпшити структуру і
пружність шкіри. Все це наочно демонструє
ефект омолодження шкіри.
Для зрілої шкіри, що потребує
інтенсивного догляду.
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ДОГЛЯД/ЗАХИСТ

Контурний
гель для
очей

Контурний
крем для очей
(миттєва дія)

Рідинна контурна
маска для обличчя

Регенераційна
крем-маска для
обличчя

Крем для обличчя
Регенерація&захист
від фото старіння

Контрольована стимуляція зростання клітин
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MBR BioChange® CEA - це інноваційний
симбіоз хай-тек і давніх секретів краси.

CEA

Негативний вплив навколишнього середовища
та наслідків урбанізації послаблюють бар'єрну
функцію, прискорюють процес старіння шкіри.
Причиною зневодення, втрати пружності,
виражених ліній і зморшок може бути наявність
високої концентрації шкідливих речовин в
повітрі.
На основі комбінації високотехнологічних і
рослинних активних речовин MBR BioChange®
CEA пропонує найкращі рішення,а саме
 активізацію бар єрних функцій шкіри
 уповільнення процесу старіння шкіри
 антиоксидантну, антибактеріальну та
протизапальну дію засобів
 повернення вітальності та свіжості
 усунення пошкоджень клітин від УФвипромінювання
 блокировку зменшення об єму колагену та
еластину
 профілактику утворення ліній та зморшок
Препарати мають абсолютну переносимість
шкірою, перевірену дерматологами

3

ДОГЛЯД/ЗАХИСТ

ДОГЛЯД

Відновлюючий
крем

Вітамінний
коктейль

Перлина
освітлення

ЗАХИСТ

Інноваційний симбіоз хай-тек і давніх секретів краси
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Нова, неперевершена досконалість шкіри
Pure Perfection 100 N®-принципово новий
надзвичайно результативний антивіковий
догляд, що активізує епідермальні та
дермальні функції клітин шкіри.
Завдяки
чисельним
найсучаснішим
механізмам синергетичної дії забезпечується
збільшення об´єму дерми та стимуляція
кисневого обміну в клітинах, блокування
вільних радикалів.
Шкіра відчуває додатковий прилив енергії,
досягаючи, таким чином, наглядного ефекту
омолодження та бездоганного доглянутого
вигляду.
Засоби Pure Perfection100N, до того ж, ніжна
терапевтична альтернатива пластичній хірургії
або її дбайливий супровід
Pure Perfection100N для гурманів у догляді за
шкірою, здатних дозволити собі розкіш під
назвою Винятковість, незалежно від віку та
типу шкіри.
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ПІДГОТОВКА/ДОГЛЯД

ПІДГОТОВКА

ТОНІЗАЦІЯ

ДОГЛЯД
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Нова, неперевершена досконалість шкіри

ЗАХИСТ/СПЕЦІАЛЬНІ

ЗАХИСТ

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ

Нова, неперевершена досконалість шкіри
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Омолодження шкіри більше не
мрія. Це – дійсність!
За допомогою найсучасніших технологій та
інноваційних методик знайдений надзвичайно
ефективний шлях для того, щоб вирішити
проблему старіння шкіри в корені, а саместимулювати клітини до їх нової активності.
Пептиди керують важливими процесами в
фібробластах, а фібробласти, в свою чергу,
відіграють значну роль в сполучній тканині.
Цей особливий вид клітин відповідає за
побудову матриксу, а також синтез колагену і
еластину. Якщо відбувається дегенерація
фібробластів і вони втрачають активність,
зменшується обсяг, що впливає на структуру і
форму всього обличчя, тобто риси обличчя
оптично опускаються вниз, як перевернута
буква «V». Контури тіла через погіршення
синтезу колагену і еластину також втрачають
міцність і структуру.
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ПРОЦЕС ДОГЛЯДУ

ДОГЛЯД

ЗАХИСТ

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ
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Омолодження шкіри більше не мрія.
Це – дійсність!

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Hair & Scalp
SHAMPOO

Hair & Scalp
BOOSTER
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Hair & Scalp
CONDITIONER

Природний баланс для чутливої шкіри
Щоденний догляд за вимогливою, чутливої,
схильної до подразнень і запалень або дуже
сухої шкіри.
Які особливості Continue Line med®?
Continue
Line
med®
це
ідеально
збалансована система догляду.
Дуже ніжний, щадний склад живить, стабілізує,
заспокоює шкіру і відновлює її фізіологічний
баланс та власні захисні функції і механізми, з
тим, щоб, найкращим чином, протидіяти
викликам
агресивного
навколишнього
середовища і наслідкам втоми і стресу.
MBR Continue Line med® - є уособленням
краси і здоров'я шкіри. Ця система стимулює
природні функції шкіри, забезпечуючи її
захисними, стабілізуючими і балансуючими
активними речовинами.
MBR Continue Line med®- гарантія відчутного
ефекту і гарного самопочуття.
MBR Continue Line med®- гідна альтернатива
аптечним товарам для чутливої шкіри.
MBR Continue Line med®- концепція догляду,
завдяки якій дерматологи можуть ефективно
допомогти
пацієнтам,
з
порушеним
фізіологічним балансом шкіри.
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ПІДГОТОВКА/ДОГЛЯД

ОЧИЩЕННЯ

ПІДГОТОВКА

ТОНІЗАЦІЯ

ДОГЛЯД

ДОГЛЯД

4

Природний баланс для чутливої шкіри

ЗАХИСТ
4

Природний баланс для чутливої шкіри

В умовах професійного стресу для чоловіків, як
ніколи, важливий цілеспрямований догляд за
шкірою. Сучасний чоловік знає, що запорукою
успіху є доглянутий зовнішній вигляд.
Чоловіча шкіра - інша. Міцніша, на чверть товща,
за жіночу шкіру, схильна до інших проблем.
Виділення потових і сальних залоз у чоловіків
значно рясніше, ніж у жінок, тому чоловіча шкіра
більш схильна до утворення вугрів і жирних
ділянок. До 30 років шкіра чоловіка більш щільна
і гладка, ніж шкіра жінки, але з цього віку вона
починає втрачати еластичність і пружність
швидше. Процес старіння починається пізніше,
але відбувається інтенсивніше ...
Чоловічій шкірі необхідний особливий догляд, що
враховує її потреби.
Програму
догляду MBR MEN OLEOSOME,
розроблену
фахівцями
MBR
для
вимогливої
чоловічої шкіри відрізняє
ефективність,
інтенсивність
та
добра
переносимість шкірою.
До того ж, елегантний дизайн і простість
використання засобів –додаткові бонуси для
чоловіків!
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Чи потребує чоловіча шкіра догляд? Відповідь на
це питання однозначна - ТАК.
Через зроговіння обличчя часто виглядає блідим,
безбарвним або із сірим відтінком. Чоловічій шкірі
необхідний: Over Night Peeling.
Як і жіноча, чоловіча шкіра знаходиться під
зовнішнім впливом (вітер, сонце, холод і вогкість).
Крім того, через щоденного гоління, верхні шари
епідермісу втрачають свої захисні функції.
Захисний жировий шар, гідроліпідна оболонка шкіри
руйнуються,
кератиновий
шар
стає
тоншим.Терміново потрібнен якісний догляд і
захист. Залежно від того, виглядає шкіра
втомленою,
зневоженою,
виникає
відчуття
стягнутості або ж вона груба і / або лущиться,
чоловічий шкірі необхідні: Face Concentrate і Face
Fluid або Rich Cream.
А так як ознаки старіння, в першу чергу, видає шкіра
навколо очей, чоловікам необхідний: Eye Injection.
Для активності і комфорту, відчуття свіжості на
цілий день чоловікам потрібні: Shower & Care,
Hand & Body і Mild Deo Cream.
Так як волосся - це показник молодості і життєвої
енергії, чоловікові необхідний: Scalp Reanimation.
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ПРОЦЕС ДОГЛЯДУ

The Cream

ПІДГОТОВКА

ДОГЛЯД

ЗАХИСТ

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ

4

ЗАХИСТ

4

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ

Hair & Care

ДОСКОНАЛА
СИСТЕМА
щоденного
догляду за тілом
Наочний - відчутний - стійкий результат
MBR, фахівець в області омолоджуючих
засобів, пропонує індивідуальну швидку і
нескладну програму догляду за тілом,
ефективність якої Ви відчуєте відразу.
Крім активних субстанцій препарати
містять
привабливу,
природну
і
елегантну композицію ароматичних
компонентів,
створену
за
усіма
правилами ароматерапії.
Формула ПІДГОТОВКА, ДОГЛЯД, ЗАХИСТ в
комбінації з особливими засобами догляду це ключ до досягнення наочного, відчутного,
стійкого результату і абсолютно нових
відчуттів.
ПІДГОТОВКА - м'яке, дбайливе очищення,
власне, підготовка шкіри до поглинання
активних субстанцій засобів догляду за тілом.
ДОГЛЯД означає вирішення конкретних
проблем. Фігура приходить в норму. Контури
окреслюються і стають пружними.
ЗАКРИТТЯ - це відновлення балансу,
повернення пружності і ніжності до шкіри.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД
дарує впевненість в собі, свіжість. До рук
повертається ніжність, до ніг та стоп
легкість і м якість. Шкіра тіла знову стає
гладкою, бархатистою та пружньою.
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ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ

ПІДГОТОВКА

ДОГЛЯД

ЗАХИСТ

4

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ (ТІЛО)

Cell-Power
Nail Oil

Cell-Power Cream
Deodorant Sensitive

4

