
   

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ДОСКОНАЛОГО ANTI AGE ING  ДОГЛЯДУ 

              3 КРОКИ ДО ЗДОРОВОЇ МОЛОДОЇ СЯЮЧОЇ ШКІРИ 



  

                  ЗАХИСТ 

 Skin Sealer Protection Shield 
Крем (скін сілер протекшн шілд) 
відновлює поверхню шкіри,  посилює 
епідермальну активність препарату 
Cell Power Vital Serum, а також 
дермальну дію Tissue Activator Serum, 
Normalizing Lipid & Sebum Care. Має 
прекрасні розгладжувальні та захисні 
властивості. 

 Sensitive Skin Sealer Cream 
Крем(сенситив скін сілер) досконала 
та сбалансована текстура  для 
чутливої, а також  дуже  сухої шкіри. 
Захищає та зволожує шкіру, підвищує 
еластичність та пружність. Миттєво та 
надійно покращує стан шкіри. 

 Skin Whitening Cream 
Крем( скін вайтенінг) освітлює колір 
обличчя та пігментні плями, запобігає 
появі нових (вплив сонячного світла). 
Зволожує, робить шкіру ніжною та 
пружньою. Рекомендовано 
використовувати у поєднанні з 
Sunblocker SPF 50. 

 Cream Special 
Крем (спешл) із легкою, ніжною 
консистенцією задля рівномірної та 
гладкої поверхні. Відновлює баланс, 

посилює захисні функції шкіри. 

CytoLine  Cream 100 
Регенеруючий крем(цитолайн 
хандрет) із ніжною текстурою  
забеспечить лікування, відновлення 
та захист на клітинному рівні. 

CytoLine® 



  

                  ЗАХИСТ 

 City & Sky 
Крем для обличчя (сіті енд скай) 
здійснює антиоксидантну дію та 
профилактику утворення ліній та 
зморшок,поліпшує опір 
шкіри,підтримує та поліпшує водний 
баланс, запобігає пошкодженню 
клітин світлом. 

 Luminous Pearl Extreme 
Крем для обличчя (люмінес перл 
екстим) надає шкірі вітальності, 
свіжості.  
Зменшує та запобігає  виникненню 
пігментації (регулює синтез меланіну), 
активізує захисні функції шкіри 
(захищає від  негативного впливу 
навколишього середовища), сприяє 
синтезу еластину і колагену. 

 Twentyfour Hours Extreme 
Крем для обличчя (твенти аурс 
екстрім) посилює опір шкіри та  її 
захисні механізми, поліпшує 
мікроциркуляцію шкіри, підтримує всі 
процеси обміну речовин в шкірі, 
підсилює процеси детоксикації, 
зменшує подразнення, прискорює 
синтез еластину і колагену.  



  

                  ЗАХИСТ 

 EyeLift Cream 
Крем для ліфтингу очей (ай ліфт крем) 
швидко та суттєво підтягує шкіру 
навколо очей і робить контури 
гладенькими та виразними. Активно 
розгладжує зморшки(«гусячі лапки») 
та усуває тіні під очима. 

 

 CytoLine Eyecare Cream 100 
Охолоджуючий, прискорюючий 
регенерацію  крем для догляду за 
шкірою навкого очей (цитолайн 
айкеар хандрет) зв'язує вільні 
радикали, розгладжує, підтягує та 
укріплює шкіру, найкращим чином 
зволоджує та утримує вологу. 

 Lip Contour Refiner 
Крем для догляду за губами (ліп 
контур рефайнер) інтенсивно 
зволожує, ревіталізує, живить та надає 
об'єму і захищає губи. 

 CytoLine® 

 Basic Lip ID 
Бальзам для губ (бейсік ліп 
айді)поліпшує стан сухих, шершавих 
або потрісканих губ, захищає від 
негативного впливу навколишнього 
середовища, робить чуттєву шкіру губ 
м'якою та шовковистою. 



  

                  ЗАХИСТ 

 Multi-Performance Teint Optimizer 
Light 

Крем тонуючий інтенсивного 
антиейджингового догляду (мульти 
перформанс тейн оптимайзер 
лайт)підтягує, регенерує, вирівнює та 
приховує зморшки та нерівності, 
запобігає небажаному блиску. Для всіх 
відтінків шкіри. 

 

 Multi-Performance Teint Optimizer 
Golden Sheen 

 Крем тонуючий  інтенсивного 
антиейджингового догляду (мульти 
перформанс тейн оптимайзер лайт 
голден шін) підтягує, регенерує, 
вирівнює та приховує зморшки та 
нерівності, запобігає небажаному 
блиску, колір  літньої засмаги 
протягом всього року. Для всіх 
відтінків шкіри. 

 

  



  

                  ЗАХИСТ 

 Face Cream Smooth 100 
Надзвичайно ефективний  крем для 
обличчя (смюс ван хандрет) на основі 
чистого Alloe Vera задовільнить 
очікування найвибагливіших клієнтів 
щодо антиейджингового догляду 
класу  «Luxury». Стимулює синтез 
колагену, захисну та імунну системи 
шкіри, забезпечує кращу якість клітин, 
розгладжує зморшки. 

 Cream Extraordinary 
Інтенсивний крем (екстраодинарі) з 
частинками золота сприяє синтезу 
колагену, стимулює клітини та 
омолоджує, а також зволожує та 
робить шкіру шовковистою. 

 

  

 THE BEST Face 
Надзвичайно ефективний крем для 
обличчя (зе бест фейс) підтягує 
контури, послаблює мімічні зморшки, 
підсилює синтез колагену та еластину, 
за рахунок відновлення активності 
фібробластів. Для нормальної шкіри. 

 THE BEST Face Extra Rich 
Крем для обличчя (зе бест фейс 
екстра рич) гальмує процеси 
старіння, наочно омолоджує шкіру. 
Найкращий, як допоміжний засіб (до 
і після) для пластичної хірургії. 
Ексклюзивна розробка для  MBR® 
Fibro-Boost Complex  та  патентованна 
технологія Capsules ™. Для сухої та 
нормальної шкіри. 



  

                  ЗАХИСТ 

 Eye Cream Smooth 100 
Легкий, ніжний, високоефективний 
крем- емульсія для шкіри навколо 
очей (аі крім смю ван хандрет). Робить 
ніжні тканини в області біля очей 
міцнішими, покращує мікро 
циркуляцію, покращує синтез 
коллагену. Ефективно усуває набряки 
та темні круги під очима, істотно і 
помітно зменшує мімічні зморшки. 
Ніжна шкіра навколо очей стає більш 
пружньою та еластичною.  

 THE BEST Eye 
Надзвичайно ефективний крем для 
очей (зе бест аі). Високоякісний 
ліфтінг. Гальмує процеси старіння. 
Зменшує лінії та зморшки. 

  

 Perfect Lip-ID 
Освіжаючий бальзам для губ (перфект 
ліп айді ) найкращим чином 
зволожує, підтягує контури губ , 
помітно зменшує лінії і зморшки. Губи 
стають виразними, а чутлива шкіра - 
м'якою і ніжною. 



  

                  ЗАХИСТ 

  THE BEST Neck & Bust 
Надзвичайно ефективний крем для зони декольте та грудей (зе бест нек ент баст). 
Потужний засіб для підтягування контурів. Укріплює шкіру, робить її гладкою та 
пружньою. Ексклюзивна розробка для  MBR® Fibro-Boost Complex  та  
патентованна технологія Capsules ™.  

 THE BEST Body 
Надзвичайно ефективний серум для тіла (зе бест боді). Гладкість, упругість та 
підтягнутість для проблемних зон всього тіла. Гальмує процеси старіння,підсилює 
синтез коллагену та еластину, за рахунок відновлення активності фібробластів. 

 

  

 THE BEST Hand 
Надзвичайно ефективний крем для рук (зе бест хенд) забеспечує найкращий 
догляд, запобігає утворенню пігментних плям, защищає від УФ-випромінювання 
(типів А і В), поліпшує структуру шкіри, сприяє оновленню клітин. 



  

                  ЗАХИСТ 

 Modukine™ Cream 
Крем для обличчя (модукін крем) 
ніжний для чутливої шкіри. Відновлює 
суху та надзвичайно суху (атопічну) 
шкіру. 

 Continue Line Protection Shield Rich 
Балансуюча емульсія-концентрат 
(контінюелайн протекшн шілд річ). 
Для будь-якого типу шкіри, але при 
недостатньому власному виробітку 
кожного жиру шкірою. 

 Continue Line Protection Shield Soft 
Крем-емульсія для обличчя 
(континюелайн протекшн шилд софт) 
з відновлюючими баланс 
властивостями для будь-якого типу 
шкіри, за умови достатнього власного 
виробітку кожного жиру шкірою. 

 Continue Line Protection Shield Eye 
Ніжний крем с підтягуючим ефектом для втомлених очей (контінюелайн 
протекшн шілд ай). Пом якшує шкіру та усуває подразнення. 



  

                  ЗАХИСТ 

 Face Fluid 
Концентрований лосьйон, не залишає 
жирного блиску, діє протягом усієї 
доби, для змішаної / нормальной 
шкіри. Тонізує і стимює чоловічу шкіру. 
Надає шкірі гладкості, свіжого і 
здорового вигляду. 

 

 Rich Cream 
Концентрований інтенсивний 
поживний крем для сухої шкіри, діє 
протягом доби. Варто 
використовувати взимку, коли шкірі 
потрібні додаткові ліпіди.  

 Eye Injection 
Гель  для шкіри навколо очей з активними речовинами високої концентрації, 
містить активні речовини, що усувають припухлість, укріплюють шкіру та 
надають їй пружності. Не містить масел. 



  

                  ЗАХИСТ 

 Scalp Reanimation 
Енергетичний коктель, виталізує та укріплює корені волосся.  
Використовувати з метою профілактики випадіння волосся, а також для 
стимуляції росту та відновлення рідкого волосся. Волосся оживає. Воно захищене 
від впливу зовнішніх факторів 

 Hand&Body 
Багатофункціональний засіб для чоловіків. Догляд за руками та тілом. Легкий, 
проте інтенсивний, з вишуканим чоловічим ароматом.  Легко наноситься, не 
залишає помітного шару крему. Зволожує шкіру. Заспокоює, гармонізує втомлену 
та подразнену шкіру. 

 Shower & Care 
Ніжний догляд за тілом під час душу, або прийняття ванни. Робить непотрібним 
використання додаткового крему - практичний догляд за тілом для чоловіків. 
Шкіра має оптимальний догляд і захист цілий день без додаткових зусиль. 
Приємний, непомітний запах дає відчуття свіжості і доглянутості на цілий день. 

 Mild Deo Cream 
Дезодорант- емульсія, з  ексклюзивним ароматом MBR MEN Oleosome. Миттєво 
вбирається , не залишає слідів,  добре переноситься шкірою, без змісту спирту, 
забезпечує догляд за чутливою шкірою пахви, та дає свіжість на весь день.  



  

                  ЗАХИСТ 

 Cell-Power Firming Body Lotion  
Шовковисто-м'який, укріплюючий лосьйон, що надає тілу  покращений контур і 
пружність. Він живить, розгладжує шкіру, і робить її відчутно більш ніжною. 

 

 Cell-Power Rich Contouring Cream  
Поживний, вершково-густий крем  задля  комфорту сухої шкіри. Робить її 
шовковисто-м'якою і ніжною. Шкіра  набуває пружності, вирівнюється  і отримує  
відновлений баланс. 



  

  СПЕЦІАЛЬНИй ЗАХИСТ 

 Cell-Power Cream Deodorant  
Крем-дезодорант (сел пауа деодорант) с ефектом антиперспіранту. Зберігає 
свіжість протягом всього дня  і піклується про шкіру. Крем м'який, із гарною 
переносимістю (наприклад, для чутливої шкіри і після видалення волосся) 

 Cell Power Hornskin Reducer 
Спеціальний крем для ступнів ніг (сел пауа хорнскін редьюса)  забезпечує 
ефективний догляд за сухою та загрубілою шкірою ступнів. Крем пом'якшує 
шкіру, усуває загрубілі місця, вирівнює нестачу ліпідів та вологи.  

 

 Cell Power Hand Treatment  
Спеціальний крем (сел пауа хенд трітмент) інтенсивно піклується і захищає  
шкіру рук . Робить її збалансованою, м'якою та еластичною. Запобігає появі  і 
освітлює вже  існуючі пігментні плями. 

 

 Cell Power Foot & Leg Cream 
 Спеціальний охолоджуючий крем для ніг (сел пауа фют енд лек)  усуває 
набряклості ніг і ступень. Повертає почуття легкості обважнілим ногам.  
Розгладжує стомлену,  суху шкіру, робить її м'якої та еластичною 



 Зробіть свій 
вибір! 
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Hautpflege an der Grenze zur Medizin 

MADE IN GERMANY 


