PROGRAM DENNÍ PÉČE
Prožijte úžasnou proměnu
vaší kůže díky unikátním
rostlinným složkám,
použitým v autorské
receptuře Master Herb!

ČIŠTĚNÍ
 Gel na mytí
 Protizánětové pleťové mléko
 Účinně zbavuje kůži nadbytečného tuku
 Reguluje vylučování tukového sekretu a
normalizuje pH kůže
 Zklidňuje pokožku, odstraňuje otoky a
zarudnutí

LÉČBA
 Při výrazně zánětlivém stavu a velkém množství
uhrů – fytokorektor a krém proti uhrům a jizvám
 Pomalu probíhající proces (chronický zánět) –
biokomplex a krém proti uhrům a jizvám
 Expresní léčba – maska proti uhrům a jizvám
 Odstranění zánětu
 Odstranění otoků a zarudnutí
 Obnovení pH pokožky

Zdravá kůže?

Mít zdravou kůži je zcela reálné a dokonce i snadné, a to díky produktové řadě Master Herb, určené k péči o problémovou kůži. Nevýrazná
uhrovitá vyrážka je poměrně často způsobena aktivní činnosti
tukových žláz (tento problém nejvíc ohrožuje osoby s mastnou
pokožkou a dorost). Uhry se občas mohou objevit u mužů i žen s
libovolným typem kůže.

 Mají hojivý a regenerující účinek

REGENERACE

ZDRAVÁ KŮŽE

 Krém proti uhrům a jizvám
 Maska proti uhrům a jizvám
 Stimulace imunity kůže
 Regenerační efekt

Program denní péče ZDRAVÁ KŮŽE vás rychle zbaví
uhrovité vyrážky a jejích následků, vaše pokožka bude
bez vady!

PROGRAM DENNÍ PÉČE

 Zúžení pórů a vyrovnání textury kůže
 Brání vzniku jizvové tkáně

Řada
Master Herb

Gel na mytí

Protizánětové pleťové mléko

Biokomplex

Krém proti uhrům a jizvám

Fytokorektor

Unikátní složení gelu na bázi Aloe vera jemně a účinně
čistí a normalizuje činnost tukových žláz odstraněním
nadbytečného kožního tuku a obnovením pH
pokožky. Má antibakteriální účinek, zklidňuje,
odstraňuje zarudnutí kůže a záněty. Vytváří měkkou
pěnu, která se snadno smývá a nevysušuje pokožku.

Protizánětové pleťové mléko se vyznačuje
dezinfekčními a svíravými účinky, normalizuje
činnost tukových žláz a současně obnovuje pH
pokožky. Rostlinné složky zklidňují, pomáhají
urychlovat ústup otoků a zarudnutí pokožky.

Vykazuje antiseptické, antibakteriální a hojivé účinky,
vysouší pokožku. Je prevencí a lékem proti akné,
odstraňuje záněty, sužuje póry a vyrovnává povrch
kůže. Stimuluje procesy regenerace buněk a obnovuje
pokožku. Nanáší se na ohniska zánětů a okolní kůži
2-3krát denně.

Vysoce účinný prostředek pro odstranění akné bez
vzniku jizev. Vyrovnává barevný odstín a mikroreliéf
pokožky, rychle odstraňuje zarudnutí a otoky,
reguluje činnost tukových žláz. Působí preventivně
proti vzniku jizev. Vyživuje a zvlhčuje pokožku.

Aktivní pleťové mléko s místním účinkem, působící
jako lék a prevence proti akné, reguluje činnost
tukových žláz, má zklidňující účinek. Brání vzniku
jizev po akné a zvyšuje odolnost kůže.

Léčivé rostlinné složky

Léčivé rostlinné složky

Šťáva z Aloe vera je přírodním antibiotikem
s antibakteriálními a antiseptickými vlastnostmi.
Obnovuje pH pokožky a aktivně ji zvlhčuje.
Výtažek z šafránu (Crocus sativus) dodává gelu díky
vysoké koncentraci karotinoidů a jiných mikroprvků
příjemný pocit hebkosti.
Výtažek z kozince blanitého (Astragalus
Membranaceus) zvyšuje odolnost pokožky vůči UV
záření, brání vzniku pigmentových skvrn, pomáhá
udržovat vodní rovnováhu a chrání pokožku před
vysycháním a loupáním.
Kód: 11319, 100 g
Cena: 274 rub.

Šťáva Aloe vera – protizánětlivý, antiseptický a
zvlhčující účinek.
Výtažek z lékořice (Licorice) má protizánětlivé a
baktericidní účinky a zvyšuje imunitu kůže.
Výtažek z heřmánku (Chamomille) tlumí
podráždění, zklidňuje pokožku a má protizánětlivé a
protialergické vlastnosti.
Kód: 11320, 60 ml
Cena: 310 rub.

Léčivé rostlinné složky

Perlové nanočástice (Pearl Nanopartides)
zbavují kůži infekcí, odstraňují stres, zvlhčují a zklidňují
pokožku.
Výtažek z kaštanu koňského (Horse Chestnut)
zpevňuje stěny krevních cév a kapilár, stimuluje krevní
oběh, zlepšuje procesy látkové výměny v kožních
buňkách a odstraňuje otoky.
Výtažek z mořských řas (Sea-Weed) vyživuje, zvlhčuje
a obnovuje poškozenou kůži.
Kód: 11321, 30 g
Cena: 305 rub.

Léčivé bylinné výtažky

Léčivé rostlinné složky

Olej z čajovníku (Tea Tree Oil) – unikátní
přírodní antiseptikum, vyznačující se baktericidním a
antivirovým účinkem.
Perlové nanočástice (Pearl Nanopartides) chrání
kůži před infekcemi, odstraňují stres, zvlhčují a
zklidňují pokožku.
Kyselina hyaluronová a kyselina kojicová zvlhčují a
obnovují reliéf, barvu a napětí kůže.
Kód: 11323, 20 g
Cena: 375 rub.

Výtažek ze šalvěje (Salvia miltiorrhiza extract)
se vyznačuje antioxidační a E-vitamínovou aktivitou.
Jedná se o baktericidní přípravek.
Výtažek ze světlice barvířské (Carthamus Tinctorius
(Safflower) Flower extract) zajišťuje bariérovou
(ochrannou) funkci pokožky.
Chryzantéma čínská (Chrysanthemum Morifolium
Flower extract) vyrovnává texturu kůže, regeneruje a
obohacuje ji živinami.
Výtažek z máty (Peppermint) působí na kůži
zklidňujícím účinkem, uvolňuje napětí a dodává pocit
svěžesti a lehkosti.

Obličejová maska
proti uhrům a jizvám
Maska účinně očišťuje povrch kůže, normalizuje
nadbytečnou sekreci tukových žláz, sužuje póry a
brání vzniku akné. Vyrovnává mikroreliéf pokožky,
reguluje pH a odstraňuje následky působení volných
radikálů. Tlumí záněty a odstraňuje zarudnutí, skvrny
a jizvy po uhrech. Doporučuje se aplikovat masku
denně po dobu 2 týdnů a následně pak 2-3krát týdně.
Kód: 11307, 1 ks
Cena: 89 rub.

Kód: 11322, 10 g
Cena: 307 rub.
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