MSB® словник
активних речовин
від A до Z

MY SPECIAL BEAUTY –
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clever gepflegt!
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MSB® активні речовини
від A до Z

A
Allantoin

балансує, розгладжує, підтримує регенерацію та підвищує опір шкіри, має м'яку
протизапальну дію.

Aloe Vera пресований
порошок соку

заспокійлива, зволожуюча дія, підтримує регенерацію і покращує опір шкіри,
протизапальний, пом'якшує лінії і зморшки.

Arginin
Avocadoöl

B
Beta WhiteTM

Betain (Glycinbetain)

амінокислота для підвищення енергії та імунітету
целюлозна, як і оливкова олія. Виробляється із дозрілих плодів дерева авокадо,
сімейства Lauraceae. Сприяє регенерації клітин, підтримує
бар'єрну функцію. Розслаблює, забезпечує ліпідами, надає приємного відчуття
шкірі, має заспокійливу та пом’якшувальну дію
Інноваційний біоміметичний інкапсульований (ліпосомний) пептид зі значним
відбілюючим ефектом. Зменшує пігментацію, вікові плями та покращує колір
шкіри. Він блокує весь процес пігментації, не тільки заважає потемненню шкіри
під впливом УФ, але також висвітлює крок за крокок шкіру. Наразі краща
концепція проти сильної пігментації. Зменшує синтез меланіну та активність
тирозинази. Меланіновий синтез – це ферментативний процес, який перетворює
тирозин / коричнево-чорний пігмент і фе-меланін / червоно-коричневий пігмент в
е-меланін. Він відрізняється від інших традиційних послаблюючих компонентів
завдяки своєму унікальному інгібуючому (пригнічуючому) ефекту MITF
(=Microphthalmia-associated process transcription factor)

амінокислоти рослинного походження (із цукрових буряків), підтримують
клітинний обмін, зволожують, діють як кондиціонер, зменшують подразнення

C
Centella Asiatice
(Tigergras)

Ceramide III

підвищує еластичність, заспокоює шкіру

постійна інтенсифікація вологозбереження

ChroNOLineTM

спеціальний пептид, який підтримує утворення сполучних білків зчіплюючих
епідерміс і дерму. Це порівняно (лабораторні дослідження in vitro) із власними
факторами росту шкіри або навіть перевершують такі. Ідеальний активний
інгредієнт для профілактики старіння

Coco-Glucoside

Тензид ( поверхнево-активна речовина) на основі кокосової олії та глюкози.
Надзвичайно м'яка очищувальна речовина протизапальної дії. Біологічно
розчинна та екологічна.

Cocosöl
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антибактеріальний засіб, вміщує багато амінокислот, вітамінів і мікроелементів,
захищає, пом'якшує шкіру та зволожує її.
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Coffein

стимулює активність клітин.

Collagen

інтенсивно забезпечує вологою, знижує глибину зморшок, зменшує лінії та
зморшки, покращує еластичність та опір

Crambeöl

рослинна олія, багата на омега 3/6/9 жирні кислоти, зволожує, підтримує
регенерацію шкірного бар'єру, обмежує випаровування води, покращує текстуру
поверхні шкіри, надає шкірі відчуття бархатистості та м'якості

CrodamolTM ISIS

діє синергічно з природним бар'єром для шкіри, оптимізуючи його здатність до
зв'язування води. Пом'якшує, укріплює та зволожує шкіру

Cytobiol Lumin-Eye

мультиактивний комплекс з активною речовиною, рослиного походження
Аескулін з переконливими властивостями зміцнення судин та покращення
мікроциркуляції. Зміцнюючи шкіру, діє розслабляючи, усувая втому.

D
D-Panthenol

E

покращує та підвищує вміст вологи, має балансуючий, антибактеріальний ефект,
стимулює метаболічну активність і підтримує природні процеси регенерації шкіри

Ectoin

зволожуюча, протизапальна дія та захист на рівні клітинних мембран- стабілізація
клітинних структур. Підвищує захист клітин від екстремальних факторів
навколишнього середовища, таких як високі або низькі температури, висока
концентрація солі, зневоднення та ультрафіолетове випромінювання

Eibisch

(Гібіскус)Зволожуючий, заспокійливий засіб

F
Fruchtsäuren

підтримують процес біологічного оновлення шкіри, усувають ороговіння, роблять
шкіру гладкою і м'якою, підвищують споживання активного інгредієнта

G
Gatuline® Expression
Натуральний
трав'яний інгредієнт
на основі «Paracresse»

для негайного розгладжування мімічних зморшок. Цільове розслаблення рис
обличчя. Гусячі лапки, зморшки на лобі, між бровами і носо-губними складками
помітно розгладжуються. Ці зморшки є результатом тисяч мимовільних мікролицьових м'язів. В екстракті Gatulin® міститься речовина «Spilanthol», яка
викликає швидку і оборотну м'язову релаксацію

Gatuline® Skin
Repair Bio

активний інгредієнт із бавовни чортополоха стимулює природній регенераційний
процес, ефективно відновлює пошкоджену шкіру, залишає шкіру свіжою,
еластичною та сяючою

Ginkgo Biloba

регенерує, оживляє, згладжує, зміцнює
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Golden Collagenine

унікальна золотовміщувальна пептидна структура з високою ефективністю.
Покращує якість і кількість власної колагенової матриці шкіри - покращує рельєф
шкіри, підвищує еластичність і зволожує шкіру, зменшує зморшки, залишає шкіру
молодою та еластичною.

Glycolsäure

низькомолекулярна фруктова кислота із соку цукрової тростини або незрілого
винограду. Проникає в глибокі шари епідермісу, дермо сумісна, розроблена
спеціально для MSB®.

Glyzerin

зволожує.

H
Hauhechel

Вовчуг. Заспокійлива та протизапальна дія.

Herbal Komplex

має антиоксидантні, заспокійливі та протизапальні властивості.Складається із
ромашки, шавлія, вовчуга, меліси, хвоща, розмарину та гібіскусу
Мед. Робить шкіру м'якою та еластичною, зберігає природний вміст вологи

Honig

Hyaluronsäure

HyaCare®

Hydrolite®5

I

інтенсивно зволожує, захищає від втрати вологи, розгладжує та зміцнює,
високодозована гіалуронова кислота розвиває здатність спиралєвидної
«доставки» діючих речовин в шкіру.
Гідролізована гіалуронова кислота з унікальними Anty-Ageing властивостями.
Підсилює природнє короткочасне і довготривале зволоження, зміцнює тканини,
відновлює еластичність шкіри. Зменшує лінії та зморшки, надає шкірі відчуття
м'якості та ніжності. Hya Care = Гіалуронат натрію являє собою натрієву сіль
гіалуронової кислоти= глікозаміноглікан . Має ферментативне походження.

Гліколь з надзвичайним зв'язуванням вологи, має антибактеріальну дію.

Inositol
"балансувальний" інгредієнт із рису,балансує стан, як жирної так і сухої шкіри,
регулює діяльність сальних залоз, зволожує, покращує опір шкіри

J
Jojobaöl

виготовляється із насіння деревного, вічнозеленого чагарника з американської
пустелі Сонора. Воно покращує еластичність шкіри, діє розслабляючи, забезпечує
догляд, захист, зволоження. Робить шкіру шовковистою на дотик

K
Kalpariane®
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протеїни із коричневих водоростей забезпечують енергією клітини шкіри,
захищають від зневоднення та від вільних радикалів, діють укріплюючи, в якості
природнього Anty-Ageing комплексу, поліпшують еластичність шкіри
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Kalzium, Magnesium, додають енергії
Kalium
Kamille-Bisabolol
Komplex

Активний інгредієнт із квіток ромашки, має протизапальний, дезінфікуючий,
заспокійливий ефект

Küstenkamille

заспокійлива дія, зменшує почервоніння, свербіння

M
Melacare Oil

Бразильський екстракт щавлю, має протизапальну, заспокійливу та протизапальну
дію. Антиоксидант, пригнічує вироблення меланіну.

Melisse

Розслаблююча, антибактеріальна дія

Micro-beads/
Peelingpartikel

Мікро-намистинки / пілінгові лусточки з рицини. Біологічно розкладаються

MultiEx BSASMTM

Заспокійливий комплекс, призначений для нейродерміту та подразливої шкіри,
містить 7 рослин (розмарин, ромашка, зелений чай, корінь солодки, спориш,
шоломниця, індійський щитолисник).Має антиоксидантні, антифлогістичні
властивості,зміцнює імунітет. Захищає шкіру від подразнень та впливу
навколишнього середовища, заспокоює, пом’якшує, зменшує почервоніння,
здійснює протизапальну дію

N
NMF

P

Фактори природної вологості NMF = Lactil®, стабілізують захисний кислотний
бар’єр шкіри, зменшують сухі зморшки

Papain

Активний фермент, який сприяє прискоренню природнього процесу десквамації
(злущування) = ферментативний пілінг

Parsol

УФ фільтр

Pentavitin®

Розгладжує, балансує, зміцнює природні захисні функції та зволожує шкіру

R
Rosmarin
Rosmarinyl
Glucoside
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Антиоксидант, стимулююча, антибактеріальна, розслабляюча, протизапальна дія
TM

Біотехнологічна діюча речовина рослинного походження із розмаринової кислоти.
EcoCert сертифікат. Сильний антиоксидант, що здійснює захисний вплив на синтез
колагену та інтенсивне зволоження, також потужна протизапальна дія.
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S
Saccharide-Isomerate Рослинний вуглеводний комплекс, сприяє зв’язуванню вологи
Salbei

Шавлія. Антиоксидант, заспокійлива, протизапальна дія

Schachtelhalm

Хвощ.В'язкий, розгладжуючий, укріплюючий засіб

Seetang Extrakt

багатий мікроелементами та мінералами. Доглядає, зволожує, захищає
еластин від ферментного руйнування

Sheabutter

з горіхів африканського дерева, розгладжує, захищає від агресивного впливу
навколишнього середовища, зв'язує вологу, протидіє висиханню

Sojasamenöl

зміцнює бар'єрну функцію шкіри

Sumpfblumenöl

заспокоює, захищає

Syn® -Ake

негайне розгладження шкіри під впливом трипептида ваглерін-1, подібного
зміїній отруті, який шляхом блокування mnACh-рецептора знижує скорочення
м'язів приблизно на 80% (результати лабораторних досліджень). За рахунок
зменшення мікроскорочення вже за 28 днів помітний ефект розгладження і
зменшення зморшок із збереженням природного сяйва шкіри.

Syn® -Hycan

Нова формула пептиду Syn®-Hycan допомагає зрілій шкірі усунути найбільш
помітні ознаки старіння. Накопичення існуючого гіалурону, покращення
якості колагеніну, захист клітин дерми. А також підвищення виробітку
протеогліканів і гіалуронової кислоти. Таким чином, покращуються тонус,
міцність та пружність шкіри

T
Thalassine 2G

рослинного походження, поруч із заспокійливими та вологорегулюю -чими
функціями, розслабляє мікро мускулатуру, тим самим, зменшує мімічні
зморшки та запобігає їх виникненню

Tinosorb® M
Tinosorb® M - це нова технологія захисту шкіри від УФ. Продукт є першим УФ
–фільтром з технологією мікрочастинок, який водночас діє як мікропігмент та
органічний УФ-поглинач. Tinosorb® M - це високоефективний УФ-фільтр з
потрійною дією: УФ поглинання за рахунок світлостійких органічних
молекул, розсіювання та відбиття світла через мікроструктуру.
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TrylagenTM

Екстракт ферменту з двома пептидами (трипептид-10 цитрулін,
трипептид-1) та двома білками (протеїн зародкової пшениці, соєвий білок),
що покращує синтез колагену. Трилаген посилює синтез колагену типів I, III
та IV з метою підвищення рівня колагену, який зменшується або
втрачається через процес старіння. Це забезпечує кращу адгезію
колагенових волокон, захищає колаген від деградації і збалансовує його
рівень. Обмежує накопичення кінцевих продуктів глікації, яке призводить
до втрати еластичності шкіри.

U
Urea

довготривале зволоження

Uvinul

надійний та довготривалий захист від УФ-випромінювання, стійкий до води
і поту, надає шкірі приємного відчуття

V
Vitamin E
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Vitamin E (Вітамін Е) зв'язує вільні радикали і, тим самим, запобігає їх
руйнівному впливу на ліпіди, клітини та клітинні мембрани. Сприяє
стабільності клітин. Розгладжує, зміцнює, а також зволожує шкіру
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