MINERAL BEAUTY SYSTEM
The Original Dead Sea Cosmetics

Pětiminutová pleťová maska
Speciální formule obohacená vysokou koncentrací aktivních přísad na
odstranění odumřelých pleťových buněk a regeneraci pleti. Zvlhčuje a
vyhlazuje strukturu pleti již za 5 minut. Obsahuje minerály z Mrtvého
moře, mandlový a avokádový olej, panthenol, vitamín E a provitamín B5.
Osvěží a oživí unavenou pleť, má stahující účinky.
Použití:
Masku naneste na odlíčenou pleť obličeje a dekoltu a nechte 5 minut
působit. Poté ji smyjte teplou vodou a jemnými krouživými pohyby
kosmetickou houbičkou nebo žínkou. Vyhněte se oblasti očí. Revitalizaci
dokončete použitím hydratačního krému Mineral Beauty System s
výživnými látkami, vitamíny a minerály či krému proti vráskám z naší
nabídky. (50ml, 16ml)

Čistící bahenní maska
Hloubkově čistící maska jemně a účinně oživuje Vaši pleť a podporuje
regeneraci buněk. Reguluje tvorbu nadbytečného mazu, odstraňuje
odumřelé kožní buňky a zjemňuje póry. Po zaschnutí masky se toxiny a
nečistoty, které ucpávají póry, dostanou na povrch. Výtažky z Aloe Vera,
avokádového a levandulového oleje a panthenol pleť zklidňují a zabraňují
jejímu podráždění a vysušování. Bahno z Mrtvého moře dodává Vaší pleti
výživné esenciální minerály. Výsledkem je zdravá, vyrovnaná pleť.
Použití:
Naneste masku na vyčištěnou pokožku obličeje, krku a dekoltu. Nechte
působit 15-20 minut. Suchou masku smyjte teplou vodou a jemnými
krouživými pohyby kosmetickou houbičkou nebo žínkou. Vyhněte se
oblasti očí. Používejte 1 či 2 krát týdně. (50ml, 16ml)

Bahenní maska na vlasy Antistress - Regenerační
Výjimečná vlasová maska na všechny typy vlasů s obsahem přírodního černého
bahna, minerálů z Mrtvého moře a esenciálních vitamínů, levandulového, olivového
a jojobového oleje, Aloe Vera a retinolu. Při pravidelném používání pomáhá zlepšit
kvalitu vlasů, navrací jim lesk a sílu. Vyživuje a nastoluje přirozenou rovnováhu
vitamínů a minerálů. Oživuje vlasové cibulky a tím stimuluje růst vlasů, působí proti
jejich třepení. Jemně čistí, posiluje, zanechává vlasy pevné, poddajné a lesklé. Doporučujeme používat
s bahenním či minerálním šamponem Mineral Beauty System. (300ml, 16ml)
Použití:
Naneste na šamponem umyté, vlhké vlasy, vmasírujte do pokožky, nechte působit 5-10 minut.
Používejte pravidelně. Dobře opláchněte. Maska nahrazuje kondicionér.
Doporučení:
Pro vstřebání maximálního množství výživných látek a zesílený účinek nechte působit 30 a více minut
a dopřejte si vlasový zábal.

Bahenní šampón s minerály z Mrtvého moře a
UV filtrem
Zplihlé vlasy bez života už Vás nebudou trápit. Unikátní složení tohoto
šampónu vlasy ozdravuje a posiluje. Šampón obnovuje strukturu vlasů
díky obsahu minerálů, "černého zázraku" - bahna z Mrtvého moře,
avokádového a levandulového oleje, panthenolu a vitamínu E. Jemně
čistí, posiluje a stimuluje pokožku hlavy. Vyživuje a nastoluje
přirozenou rovnováhu vitamínů a minerálů od kořínků vlasů. Podporuje
růst vlasů, působí příznivě při kožních problémech, obsahuje sluneční
filtr. Chrání před nepříznivými vlivy životního prostředí. Po použití jsou
vlasy lesklé, plné objemu a lehce se upravují. Má krémovou konzistenci
a stačí aplikovat malé množství. Bohatost Vašeho účesu Vás mile
překvapí. (300ml, 500ml)
Doporučení:
Doporučujeme podtrhnout účinky tohoto posilujícího šampónu použitím kondicionéru s přírodními
oleji a minerály z Mrtvého moře Mineral Beauty System nebo Bahenní vlasovou maskou Mineral
Beauty System.

Minerální šampón pro každodenní použití s
UV filtrem
Je speciálně vyvinut pro denní mytí, takže vlasy nevysušuje a
nepoškozuje ochrannou vrstvu kůže. Dodává vlasům elasticitu a navrací
přirozený lesk a objem. Jemně čistí a stimuluje pokožku hlavy. Vedle
minerálů z Mrtvého moře a vitamínu E je speciální složení obohaceno o
Aloe Vera gel, levandulový olej, retinol a provitamín B5, k podpoře růstu
silných a zdravých vlasů. Po použití se vlasy lehce se rozčesávají a
upravují. Obsahuje sluneční filtr.
(300ml, 500ml)
Doporučujeme používat spolu s kondicionérem Mineral Beauty System.
Stačí použít malé množství.

Kondicionér s UV filtrem
Kondicionér s minerály z Mrtvého moře, vitamínem E, provitamínem B
chrání vaše vlasy před škodlivým působením životního prostředí.
Ojedinělý, koncentrovaný výrobek je obohacen o Aloe Vera gel, přírodní
oleje (levandulový, olivový, muškátový, jojobový, mrkvový a avokádový).
Hydratuje, dodává zdravý vzhled, jemnost a lesk. Po použití se vlasy lehce
rozčesávají a upravují a viditelně nabudou na objemu. Stačí použít malé
množství produktu. (300ml, 500ml)

Máslový tělový krém pro suchou a velmi suchou pleť
unikátní výrobek !!!
Máslový tělový krém pro suchou a velmi suchou pleť s obsahem unikátního bambuckého másla je
určen pro péči celého těla. Bambucké máslo obsahuje složky, které mají
jedinečnou schopnost revitalizovat, chránit, hydratovat a hojit poškozenou
pokožku. Kombinace přírodních olejů a minerálů z Mrtvého moře má
ohromující účinek – výrazně zlepšuje regeneraci buněk, obalí vaše tělo
dlouhotrvající a pronikavou vlhkostí, zvyšuje elasticitu pleti. Intenzivně
zjemňuje a vyhlazuje, rychle se vstřebává. Chrání před nepříznivými vlivy
životního prostředí. Pleť je hedvábně jemná a příjemně voní. Je obohacen o
přírodní oleje: jojobový, šípkový a pomerančový, včelí vosk, Aloe Vera,
vitaminu A a E. Doporučujeme na suchou pleť i na pleť s kožními problémy
(ekzém, lupénka).

Minerální sprchový gel
Hýčkejte Vaši pokožku minerálním sprchovým gelem krémové konzistence s vitamíny a přírodními
oleji. Díky obsahu přírodních minerálů z Mrtvého moře, Aloe Vera,
levandulového a jojobového oleje, panthenolu, ženšenu a esenciálních vitamínů
jemně čistí, hydratuje a dokonale pečuje o Vaši pokožku již během sprchování.
Je vhodný pro všechny typy pleti, včetně pokožky suché a citlivé. (300ml,
500ml)
Doporučení:
Doporučujeme péči završit použitím Tělového mléka Mineral Beauty ze stejné
řady (normální a suchá pokožka) či aplikovat Tělový máslový krém Mineral
Beauty (suchá pokožka). Vychutnejte si dokonalý pocit z hladké, přírodně
provoněné a jemné pokožky!

Přírodní minerální mýdlo s minerály z Mrtvého
moře
Minerální mýdlo obsahuje palmový, olivový a mandlový olej a sůl z Mrtvého
moře. Čistí a pěstí pleť, zanechává ji jemnou a hladkou. Zvyšuje pružnost
pokožky, díky hydratačním složkám bude Vaše pleť čistá, zdravá a udrží si svou
přirozenou rovnováhu. Jemně čistí, ale nevysušuje. Čistě přírodní výrobek
vyjímečné kvality je vhodný na tvář i na tělo. (125g)

Celodenní hydratační krém s minerály a vitamínem E
Krém vysoké kvality s dvojím účinkem - hydratuje a chrání. Dodává pleti
optimální hydrataci po celý den, udržuje ji pružnou a jemnou, zbavuje pleť
napětí. Dodává přirozenou rovnováhu vitamínů a minerálů. Osvěžuje pokožku,
lehce se vstřebává a nezanechává pleť mastnou. Vitamín E vyživuje a chrání
před volnými radikály a nepříznivými účinky vnějšího prostředí a slunečního
záření. Obsahuje minerály z Mrtvého moře, jojobový olej, Aloe Vera gel,
výtažky z heřmánku a UV filtr. Připraven s péčí z vysoce kvalitních surovin.
Dopřejte své pleti výjimečnou kvalitu. (normální a smíšená pleť, suchá a citlivá
pleť, 50ml)
Použití:
Aplikujte ráno malé množství krému na vyčištěnou pokožku obličeje a dekoltu a roztírejte jemnými
krouživými pohyby. Nechejte vstřebat. Ideální jako podklad pod make-up.

Sůl z Mrtvého moře 46% hořčíku
Jedinečná sůl z jedinečného místa na Zemi - obsahuje 26 minerálů (hořčík, draslík, sodík,
chlór, brom, vápník, zinek, selen aj.). Tyto prvky mají
blahodárný vliv na nervovou soustavu (zklidňující a relaxační
účinek) a na regeneraci, pružnost pokožky (čistí a revitalizují
pokožku, uvolňuje svalové napětí, bolesti zad). Příznivě působí
na kožní problémy (akné, lupénka, ekzémy) i dýchací
problémy. Sůl zanechává přírodní olejový film a minerály na
Vaší
pokožce.
Sůl má zesílené množství hořčíku (6 krát větší množství než sůl natural z Mrtvého moře).
Hořčík, nezbytně důležitý prvek pro lidský organismus, má význam pro správnou činnost
metabolismu a pozitivní vliv na imunitu. Pomáhá proti únavě, uvolňuje. Koupel v této soli má
intenzivnější pozitivní účinky.
Použití:
Rozpusťte 100-150g v teplé vodě. Relaxujte ve vodě 15-20 min. Po koupeli doporučujeme asi
jednu hodinu relaxovat. Pro zvýšení efektu natřete pokožku Tělovým mlékem Mineral
Beauty, Aloe Vera gelem (normální pokožka), Tělovým máslovým krémem s bambuckým
máslem (suchá pokožka), Gelem proti celulitidě MBS (při problémech s celulitidou).
Vyhněte se kontaktu s očima. Po otevření uchovávejte sůl v suchu! Doporučujeme skladovat
v uzavřené nádobě, protože sůl absorbuje vlhkost. (250g, 500g, 1000g)

Relaxační koupelová sůl z Mrtvého moře
Přírodní sůl s vonnými esenciálními oleji obsahuje 26 minerálů (hořčík 8%, draslík, sodík,
chlór, brom, vápník, zinek, selen aj.). Tyto prvky mají blahodárný vliv na nervovou soustavy
(zklidňující a relaxační účinek) a na regeneraci, pružnost a hebkost pokožky (čistí a
revitalizuje pokožku, uvolňuje svalové napětí, bolesti zad). Sůl zanechává přírodní film a
minerály na Vaší pokožce. Vůně má relaxační účinky pro duši i tělo. (150g, 500g)
Použití:
Rozpusťte 100-150 g v teplé vodě. Relaxujte ve vodě 15-20 min., bez použití mýdla - využijte
samočisticí schopnost soli.
Po koupeli doporučujeme relaxovat asi 1 hod. pro zvýšený efekt a natřít se tělovým mlékem
Mineral Beauty nebo použít Body lotion, Máslový tělový krém či olej z naší luxusní Spa řady.
Vyhněte se kontaktu s očima. Po otevření uchovávejte v suchu!! Obsahuje potravinářské
barvivo.
Eukalyptus (osvěžující mentolová vůně, vhodný při nachlazení)
Pomeranč (líbí se dětem)
Vanilka (sladké pohlazení)
Levandule (zklidňující, vhodné před spaním)
Růže (zklidňující, letní vůně)
Oceán (pánská vůně)
Lemon Grass (svěží citrónová vůně)
Green Tea-Zelený čaj(velmi oblíbená, jemná vůně, do soli jsou vmíchány snítky zeleného čaje)
Maracuja (jemná ovocná vůně)
Heřmánek a rozmarýn (bylinná, při nachlazení)

Pokud budete mít zájem o další kosmetiku Mineral Beauty http://www.mineralbeauty.cz můžeme Vám ji zajistit!

