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Професійний догляд вдома ...
Ефективний принцип дії від MSB® жодне із побажань не залишить поза увагою, цілеспрямовано та
комплексно задовольнить індивідуальні проблеми в догляді за шкірою. Регулярне застосування
неодмінно призведе до чіткого та виразного поліпшення зовнішнього вигляду та стану шкіри.
Завдяки простій і, водночас, результативній концепції догляду від MSB® та за умови вірно
підібраних продуктів, незалежно від вихідних характеристик, шкіра неодмінно набуде сяючого
вигляду, еластичності,пружності, свіжості та життєздатності.

Basispflege

Базовий догляд
Базові продукти від MSB® - це оптимальний початок ритуалу щоденного догляду. Оскільки певна
підготовка слугує запорукою того, аби, в подальшому, застосування основних засобів
догляду(сироватки, маски, креми) найкращим чином досягли поставленої перед ними мети. Якщо
мова йде про будь-які вихідні характеристики стану шкіри з метою сталого поліпшення, конче
необхідно розпочати догляд із застосування фруктових кислот або ензимів.

Spezialpflege

Спеціальний догляд
Він слугує справжнім імпульсом щодо посилення базового догляду. MSB® пропонує ряд професійних
сироваток, що незалежно від застосованого продукту базового догляду, пропонують індивідуальні
рішення, згідно зовнішнього вигляду шкіри. Кожний продукт відповідає особливим вимогам.

Abschlusspflege
Кінцевий догляд

Завершення щоденного догляду невід’ємне від успішного результату. З метою посилення їх функції,
отримані активні речовини мають бути «закриті» шкірою. Для цього створюється невидима гладка,
захисна( від зовнішніх подразників) плівка, що водночас підсилює гідро-ліпідний бар’єр шкіри.
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А яке обличчя бажаєте мати Ви
Створена система догляду різноманітна, проста і ефективна. Вона здатна вирішити складні проблеми
щодо бездоганного догляду за шкірою. Просто обирайте засоби, що збережуть та поновлять красоту
та привабливість Вашої шкіри!
Розпочніть з продуктів базового догляду, насамперед, зверніть увагу на фруктову кислоту, потім
оберіть спеціальний продукт згідно мети Вашого догляду та на завершення не забутьте про крем, що
значно підсилить бажаний результат.
MSB® пропонує ряд професійних сироваток, що усувають нагальні потреби Вашої шкіри

Сухість шкіри

Sensitive Hydro Gel Serum
для сухої, чутливої, подразливої шкіри– інтенсивне зволоження,
вирівнювання, заспокоювання.

Почервоніння та подразнення шкіри

Sensitive Active Serum
для чутливої та подразливої або дуже сухої – відновлення балансу шкіри.

Пігментація та пігментні плями
Pigment Normalizing Gel Serum
значно вирівнює та освітлює колір шкіри

Нерівності рельєфу шкіри( акне)

Normalizing Serum
для змішаного(комбінованого) типу та жирної шкіри. Відновлює баланс,
освітлює та покращує стан шкіри.

Лінії та зморшки

Alpha-Trophox112® Serum
за наявності ліній та зморшок, в тому числі глибоких. Регенерація,
забезпечення вологою. Зменшення глибини зморшок,релакс шкіри.

Втрата еластичності

Night & Day Collagen
для сухої та зневодненої шкіри, за наявності ліній та зморшок. Підвищує
еластичність та пружність, надає шкірі сяючого омолодження.

Anti-Ageing

Collagen Extreme
для вибагливої та потребуючої негайного догляду шкіри з яскраво
вираженою потребою у зволоженні. Повертає життєздатність,еластичність.
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