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Patří mezi základní, multifunkční ošetření.

Je to JEDINÉ SKUTEČNÉ OŠETŘENÍ PRO VŠECHNY
TYPY PLETI!
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Chrání pokožku před vnějšími vlivy

Zklidňuje zánětlivé procesy

Obnovuje a posiluje ochrannou bariéru

Snižuje suchost a podráždění
(zarudnutí, svědění, šupinatění)

Snižuje výskyt akné a nadměrnou
produkci mazu

Vyrovnává pleť a redukuje projevy
pigmentace

Vyrovnává hladinu pH pokožky (pH 5,5)

Zmírňuje nepříjemné pocity na pokožce (pnutí,
svědění)

Urychluje syntézu kolagenu a kyseliny hyaluronové
(vypíná vrásky a zjemňuje vzhled jizev)

Zlepšuje texturu pokožky (výsledkem je hladká,
elastická a jemná pokožka)

Zbavuje pokožku toxinů, částic znečištění a
patogenů

Vitalita

VÝZNAM OŠETŘENÍ PROBIOTIC PURITY

profesionální probiotická řada

KRÁSAAZDRAVÍ PLETI VE 4KROCÍCH

VÝHODY PURITY OŠETŘENÍ
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Zlepšuje regulaciANTIMIKROBIÁLNÍCHPEPTIDŮ*
*Bylo prokázáno, že antimikrobiální peptidy zabíjejí gramnegativní i grampozitivní bakterie, viry a houby..
Zlepšuje regulaci FILAGRINU*, nutného pro posílení ochranné funkce kožní bariéry.
*Filagrin je protein který drží pohromadě všechna kolagenová vlákna nacházející se v kůži; jehomutace vede ke ztrátě ochrany
bariérové funkce kůže, následné suchosti a alergickým reakcím. Filagrin je důležitý, protože jehometabolity tvoří základní část
kyselého kožního filmu pokožky (pH 5,5).
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Účinně pomáhámastné, aknózní, suché, citlivé, kuperózní
pleti a kůži se sklonem k alergiím a ekzémům.
Navrací pokožce ZDRAVÝ VZHLED A VITALITU.

PROBIOTIC BEAUTY BIOM
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V rámci probiotické řady Probiotic Purity jsou i produkty domácí péče
sestávající z:

Probiotic Purity mléko 200ml
Probiotic Purity krém 50ml
Probiotic Purity peeling maska 15ml
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ČIŠTĚNÍ AOCHRANAKŮŽEODPATOGENŮ,NEČISTOTATOXINŮ
� Probiotic Purity čistícímléko (5-10ml)
Hloubkově odstraňuje nečistoty, make-up, toxiny a přebytečnýmaz z povrchu pleti pomocí probiotického pleťového čistícíhomléka, které pleť nevysušuje.

HYDRATAČNÍ TONIZACE
� GENTLEDEEP čistící tonikum (5-10ml) – pro suchou, citlivou a zralou pleť
� BALANCEDEEP čistící tonikum (5-10ml) – promastnou, aknózní a smíšenou pleť
Podle typu pleti zvolte vhodné tonikumMesmerie, které odstraní přebytečné zbytkymléka, zhydratuje a nastimuluje pleť pro další působení
probiotik z Probiotic Purity ošetření.
Jemně naneste na vatový tampónek a přejeďte po pokožce obličeje.

PEELINGADETOXIKACE
� PROBIOTICPURITYpeelingovámaska (3-5ml)
Peelingovoumasku naneste na čistou pleť a nechtepůsobit 3 minuty. Poté jemně vmasírujte do pokožky obličeje, abystemechanicky
odstranili odumřelé kožní buňky a vyčistili póry. Přebytečnoumasku odstraňte vlhkým hadříkem.

MASKAPROZMÍRNĚNÍ ZÁNĚTŮ, ZBAVENÍ PATOGENŮ, TOXINŮANEČISTOT
� PURITYBLACKPEELOFFmaska (10-15g)
Na čistou pokožku naneste černou peel offmasku s aktivnímuhlím, bílým jílema ženšenem, kterámá vysokou schopnost absorbovat toxiny, těžké kovy a
nečistoty z kůže. Maska odstraňuje přebytečnýmaz, nevysušuje pleť, hloubkově ji hydratuje a zklidňuje.
Masku nechte působitokolo 15minut, poté ji z pleti zcela odstraňte.

AKTIVNÍ ÚČINEKPROBIOTICKÉHOSÉRA
� PROBIOTICPURITY sérum (3-6 kapi) – pro suchou, citlivou a zralou pleť
Koncentrované sérumsprobiotiky,niacinamidemakyselinouhyaluronovouvmasírujte jemnědopokožkyobličeje.Nechte sérumvstřebat.

AKTIVNÍ ÚČINEKPROBIOTIK -OCHRANA, ZKLIDNĚNÍ A HYDRATACEPODOBU72HODIN
� PROBIOTICPURITYkrém (1-2ml)
Lehký, vysoce hydratační krém s probiotiky, niacinamidem, kyselinou hyaluronovou, obsahuje i Hydroviton Plus (zajišťuje dlouhotrvající
hydrataci až po dobu 72 hodin) a peptidy, které přispějí k aktivní syntéze kolagenu.

PROTOKOL OŠETŘENÍ PROBIOTIC PURITY
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PROBIOTIC PURITY čistící mléko 500ml MP-01

PROBIOTIC PURITY peelingová maska 250ml MP-04

PURITY BLACK PEEL OFF maska* 150g MP-05

PROBIOTIC PURITY sérum* 20ml MP-02

PROBIOTIC PURITY krém* 80ml MP-03

PROBIOTIC PURITY AKTIVNÍ OŠETŘENÍ MT-05 set *
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* POČETOŠETŘENÍ závisí na stavu a kvalitě pleti klienta.

www.mesmerie.cz
beauty_akademie Beauty Akademie


