Догляд за шкірою на межі медицини і косметики
made in Germany

ПРО КОМПАНІЮ

I

3

ФІЛОСОФІЯ МАРКИ MBR

Міцність, еластичність, пружні контури, рівномірно гладка і молода, повна життєвих сил шкіра, що
надає чарівності - досягти цих результатів і підтримувати їх постійно - ось в чому полягає мета
вибагливого догляду.
В цьому відношенні кожен виробник косметики має свою філософію.
MBR® - Medical Beauty Research® - догляд за шкірою на межі медицини і косметики приходить
на допомогу тоді, коли звичайні засоби догляду за шкірою не в силах допомогти.
MBR - це результат інтенсивних досліджень в області косметики з акцентом на старіння шкіри та
анти-ейджинг. Складовою частиною філософії MBR в якості німецького, що має сертифікат TÜV
підприємства, є використання тільки найкращих активних речовин максимально можливої
концентрації при оптимальній переносимості шкірою, суто відповідно до цих положень.
Продукти MBR розроблялися і розробляються в рамках співпраці з визнаними експертами в
спеціалізованих сферах, таких як
ffпластична хірургія та дерматологія
ffбіохімія
ffтоксикологія і мікробіологія і
ffрецептурна технологія
Спрямованість на дослідження і розробки привела до того, що компанія MBR була і залишається
лідером в області найбільш ефективного покоління дермокосметичних продуктів. Новаторські
відкриття в області фундаментальних досліджень спонукали компанію MBR до повного оновлення
усіх своїх продуктів. Результат: "Нове покоління" від MBR, адже мета полягає в тому, щоб
завжди досягати "найкращого з можливого". MBR використовує тільки ту сировину, яка має
відповідну документацію та детальну експертизу, що підтверджує її дієвість. MBR завжди
використовує комбінацію з важливих для шкіри основних активних речовин в кількості від трьох до
п'яти, що мають синергетичну дію, відрізняються схожим на антибіотик широкого спектру дії ефектом.
На етапі розробки, міркування відносно витрат на складання рецептур принципово не мають
значення. Члени команд розробок MBR повністю вільно приймають рішення щодо комбінацій
активних речовин і варіантів рецептур, адже ніхто окрім них не володіє таким великим ноу-хау щодо
продуктів "нового покоління". Завдяки цьому можна реалізувати навіть шалено дорогі принципи
високого ступеню синергії, який в цій формі, мабуть, є унікальними у всьому світі. Крім того, на
спеціальних курсах (по підготовці фахівців з дермацевтики) розглядаються максимально ефективні
методи лікування, які спрямовані на індивідуальні потреби клієнта. А також, вони підтримують методи
естетичної і пластичної хірургії до і після операції (до і після лікування). За рахунок цього MBR
встановлює нові масштаби.
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ФІЛОСОФІЯ ПІДПРИЄМСТВА

MBR – це догляд за шкірою made in Germany
Головне підприємство MBR розташоване в визнаному країною курорті Бад Шлема с 2000 р.. Багата на
традиції федеративна земля Саксонія точно знає, як успішно поєднувати „минуле та майбутнє“.
Косметика від фірми MBR асоціюється з інноваціями, а також із традиціями, з ефективністю і
переносимістю, функціональністю, надійністю і стабільністю.
Принцип глобальної дії всіх продуктів MBR забезпечує багатогранну епідермальну, дермальну і
косметичну ефективність, яка тільки у взаємодії призводить до досконалості цієї незвичайної марки.
MBR в якості німецької преміум-марки і лідера в сфері найефективнішого покоління дермокосметичних
продуктів своєю продукцією "нового покоління" робить ставку на екологічну доцільність і інвестує в
робочі місця Німеччини.
MBR не тільки за ціною вище розкоші, що продається в усьому світі, а й одночасно визначає власну
категорію, що знаходиться над блискучої естетикою і звичайних уявлень про якість преміум-класу:
професійний, прогресивний і концептуальний догляд. Надзвичайно комплексні текстури створюють
унікальне відчуття шкіри. Активні речовини з багаторазовими синергетичними доповненнями
забезпечують догляд за шкірою, якого не знайдеш у всьому світі.
MBR - це унікальний склад, винятковість дії, довгостроковий ефект і індивідуальний підхід.
Це означає:
УНІКАЛЬНИЙ СКЛАД
ефективні компоненти в найвищій концентрації при їх оптимальній переносимості
- сертифіковані німецькими стандартами якості TÜV.
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ВИНЯТКОВІСТЬ ДІЇ
подібної косметичної продукції з унікальною системою догляду
ПІДГОТОВКА – ДОГЛЯД – ЗАХИСТ більше не існує.
З сьогоднішнім ноу-хау "нового покоління" не зрівняється жодна інша марка.

ffіншої

ДОВГОСТРОКОВИЙ ЕФЕКТ
f результат зберігається на довгий час, навіть якщо засіб більше не використовується
f
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД
f незалежно від початкового стану шкіри, вона завжди приходить в нормальний стан
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