Догляд за шкірою на межі медицини
made in Germany

ПРОЦЕС ДОГЛЯДУ ВІД MBR
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КОНЦЕПЦІЯ ДОГЛЯДУ ВІД MBR

MBR забезпечує для користувачів суму механізмів впливу в засобах для догляду за принципом
ПІДГОТОВКА – ДОГЛЯД – ЗАХИСТ.
Цей ефективний принцип є ключовим до тривалої дії засобів.

ПІДГОТОВКА

Наріжним каменем стосовно продукції 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 можуть досягти своєї повної
ефективності лише в оптимальних умовах - а саме -після попадання в самий верхній шар 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 і безпечних сучасних наукових досягнень.
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
ffзахист ДНК,
ffподовження життєдіяльності та високоякісне поліпшення регенерації клітин
ffстабілізацію дермо-епідермального зчеплення,
ffфізичне розгладження зморшок
Це повний перелік ексклюзивних методів, що існують на сьогоднішній день

ЗАХИСТ

По суті, препарати цієї категорії завжди містить, 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
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.

Так виникає - звичне для продуктів MBR- наочне поліпшення структури шкіри!
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ПРОЦЕС ДОГЛЯДУ ВІД MBR
Якісне покращення та омолодження Вашої шкіри за три кроки:

ПІДГОТОВКА, ДОГЛЯД, ЗАХИСТ
завдяки цій простій, але надзвичайно ефективній формулі догляду, Ваша шкіра почне нове життя.
ПІДГОТОВКА
ffрозчинення зроговіння, що утворилося з відмерлих клітин на поверхні шкіри та заважає
молодим клітинам створювати нову рівномірну поверхню, а активним речовинам проникати
вглиб шкіри для подальшої дії
f

стимуляція процесу природного відновлення шкіри

f

забезпечення «всмоктування» активних речовин шкірою

ДОГЛЯД
вирішення проблем шкіри за допомогою відповідних активних речовин - на епідермальному
або дермальному рівнях. Висококонцентровані активні речовини цілеспрямовано потрапляють
в різні шари шкіри.
ffрегенерація і відновлення власних функцій шкіри на клітинному рівні
ЗАХИСТ
ffфіксація(запечатування)активних речовин застосованого засобу в шкірі, щоб їх вплив був ще
інтенсивніше, а випаровування сповільнилося.
ffводночас створення непомітного захисного шару, що розгладжує шкіру, захищає її від
впливу зовнішніх факторів і відновлює гідроліпідну оболонку.

f

ВАЖЛИВО!
В основі чотирьох різних концептуальних ліній лежить один і той же порядок догляду. Він ключ до успіху.
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КОСМЕТИЧНІ ЛІНІЇ MBR®

Косметичні лінії MBR- запорука найкращого вирішення всіх проблем, пов'язаних зі шкірою
Окремі продукти максимально узгоджені між собою та оптимально взаємодіють один з одним.

Догляд за шкірою обличчя від MBR®
BioChange® Вік не має шансів!

Для всіх типів шкіри, а також для виснаженої
BioChange® CEA Назустріч викликам негативного впливу довкілля!
Для всіх типів шкіри
BioChange® CytoLine Контрольоване відновлення росту клітин

Для зрілої або пошкодженої, під впливом світла, шкіри для відновлення балансу і ініціації процесу омолодження

Pure Perfection 100 N® Нова, неперевершена досконалість шкіри незалежно від віку,стану або типу шкіри
Для найвибагливіших. Активізує всі епідермальні і дермальні функції клітин завдяки багаточисельним
взаємопов'язаним механізмам дії
Pure Perfection 100 N® THE BEST Омолодження відтепер не мрія, а реальність
(ексклюзивний антиейджинговий комплекс MBR® FibroBoost Complex, який цілеспрямовано керує вироботкою
компонентів позаклітинного матриксу)
незалежно від віку,стану або типу шкіри. Для найвибагливіших

ContinueLine med® – Природній баланс для чутливої шкіри

Для вибагливої, чутливої, а також із запаленнями, схильної до подразнень або дуже сухої шкіри

Догляд за тілом від MBR®
BioChange® Anti-Ageing BODY CARE Досконала система догляду за тілом

наочний - відчутний - стійкий ефект

MEN Oleosome Засоби догляду для чоловіків від MBR®

Розроблена спеціально для вибагливої чоловічої шкіри. Засоби ефективні, інтенсивні та ,водночас, із гарною
переносимістю . Швидко вирішують проблеми,пов'язані зі шкірою та волоссям.

Сонцезахистні засоби від MBR® medical SUN care® - захист & догляд під час відпустки та на відпочинку Ця

ефективна система враховує новітні відкриття медицини та біотехнології і здатна захистити шкіру будь-якого
типу. З високоякісних речовин, які пройшли спеціальну обробку, були створені препарати із унікальними захисними
властивостями, які об'єднують в собі поживні та відновлювальні функції. Завдяки MBR medical SUN care® сонячними
ваннами зможуть насолодитися навіть затяті прихильники сонця: гарний, рівномірний і, перш за все, безпечний
загар забезпечений
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