
Mladá vs. zrelá pleť - aký je rozdiel? 
V dviadsiatke je pleť hladká, pretože má 
stále dostatok kolagénu, elastínu a kyseliny 
hyalurónovej, a tiež sa obnovuje približne 
každé štyri týždne – to všetko jej dodáva ty-
pický mladistvý jas. Prvé mimické vrásky sa 
však už môžu prejaviť i na mladšej pokožke 
a v priebehu rokov naberajú na hĺbke.

Ako je možné spomaliť proces
starnutia pokožky? 
Pravidelná starostlivosť s kvalitnými 
kozmetickými výrobkami je vhodným a 
základným spôsobom, ako pôsobiť proti 
procesu starnutia pokožky. Je potreb-
né siahnuť po produktoch s vedecky 
osvedčenými aktívnymi zložkami, ktoré 
nielenže pomáhajú vyhladzovať vrásky, ale 
riešia aj všetky potreby pokožky- prinavrá-
tia suchej pokožke rovnováhu, podporia 
jej obnovu a posilnia jej odolnosť, pretože 
i podráždenie pleti prispieva k jej skorým 
prejavom starnutia.

Výživa zvnútra pomocou nutrikozmetiky
Ideou nutrikozmetiky je dodať do tela látky 
nevyhnutné pre mladistvý vzhľad pokožky, 
ako je kolagén a vitamíny potrebné pre 
zdravú pleť. Týmto spôsobom je možné 
dosiahnuť synergické efekty podpory 
zvonku i zvnútra.

Mikro-vpichovanie – prečo ho zaradiť
so svojej pleťovej rutiny?
Mikro-vpichovanie je vynikajúca metóda, 
ako vyťažiť maximum z kozmetických pro-
duktov. Malé ihličky zanechávajú za sebou 
mikrovpichy, ktoré pokožke umožňujú 
lepšie absorbovať účinné látky z násled-
ne nanesených ošetrujúcich prípravkov. 
Táto metóda tiež podporuje regeneráciu 
pokožky a syntézu kolagénu a elastínu v 
tele. Mikro-vpichovanie - užitočný doplnok 
Vašej pravidelnej starostlivosti.

DOSTUPNÉ V
DM DROGERIE MARKT, Pilulka.sk,
u vybraných predajcov a 
internetovom obchode. Informácie 
na: medicalbeautyforcosmetics.eu

Objavte s MEDICAL BEAUTY For Cosmetics 
medicínsky, dermokozmetický program 

domácej starostlivosti pre zdravú a hladkú 
pleť. Na dosiahnutie komplexných výsledkov 
proti starnutiu dodajte svojej pleti vedecky 

osvedčené účinné látky, výživu zvnútra a 
metódu mikro-vpichovania.
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Poznáme tajomstvo zdravej pleti
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HLADKÁ POKOŽKA
Regeneračný denný krém 
LIFT & REPAIR pre intenzívnu 
korekciu vrások a podporu 
syntézy kolagénu a elastínu.

MLADISTVÝ JAS
Nočný krém LIFT & REPAIR 
s ocenenou látkou z ľadu 
Antarcticine a kyselinou 
hyalurónovou pre intenzívnu 
obnovy pokožky.

KRÁSA ZVNÚTRA
LIFT & REPAIR Kolagénové kapsuly s vysoko účinným 
prémiovým zložením kolagénových peptidov VERISOL® 
a vitamínu C, zinku, biotínu a selénu pre podporu syntézy 
kolagénu v tele a zlepšenie hydratácie pokožky zvnútra.

TIP: Chráňte svoju pleť pred modrým svetlom!
Nielen slnečné žiarenie, ale i modré svetlo ktoré vyžarujú digitálne zariadenia, 
ako sú počítačové obrazovky, televízory alebo smartfóny, tiež poškodzuje 
kolagénovú štruktúru a urýchľuje proces starnutia pokožky. Riešenie: 
Age-Protect SPF20 Elixir ochranná a obnovujúca intenzívna starostlivosť
s ochranným faktorom LSF 20 proti starnutiu pokožky vyvolanej svetlom.

PODPORA STAROSTLIVOSTI
DERMAROLLER Mikroihličkový valček pre 
lepšiu absorpciu aktívnych zložiek hlbšie 
do pokožky a podporu jej regenerácie. 

NADŠTANDARD V OBLASTI BEZPEČIA
Medicínske produkty od MEDICAL 
BEAUTY For Cosmetics sú vegánske,
bez stôp PEG, formaldehydu, 
minerálnych olejov a sú tiež vhodné 
pre citlivú pokožku.


