
EXPERT - MIRRA BIOTECHNOLOGY 
Nočný výživný a upokojujúci krém, vhodný pre ženy, aj mužov

Obsah 50 ml
Kód 3362

Krém 
-  podporuje  prirodzený  mechanizmus  obnovy 
buniek,
- normalizuje metabolizmus kože,
- zvyšuje odolnosť proti stresu, imunitný a adaptibilný potenciál,
- znižuje reaktivitu pokožky, má upokojujúci účinok,
- zlepšuje reliéf pokožky,

Balzam  podporuje  obnovu  kožných  buniek,  normalizuje  metabolizmus  kože, 
posilňuje  imunitu  a  odolnosť  kože  voči  stresu.  Upokojuje  podráždenú  pokožku, 
zlepšuje kožný reliéf. Zameriava sa na aktívne pôsobenie počas spánku. Môžeme 
ho označiť  ako "záchranný kruh" pre pokožku,  pretože harmonizuje metabolické 
procesy v pokožke a posilňuje jej adaptačný potenciál. 
Stres je prirodzenou reakciou organizmu na ataky okolitého prostredia. Ovšem stres 
nepôsobí iba na telo ako na celok, ale aj na každú jednotlivú bunku zvlášť. Na stres 
reaguje najmä koža, pretože sa na nej prejavujú nielen fyziologické zmeny, ktoré sa 
odohrávajú  v  celom organizme počas  stresu,  tak  aj  lokálne  podnety (prehriatie, 
podráždenie, vplyv UV žiarenia, ...). Nepretržitý stres vedie v konečnom dôsledku k 
"únave"  celého  systému  a  tým  k  starnutiu  a  "opotrebovaniu".  To  je  vidieť 
samozrejme  najviac  na  koži.  Niekedy  nemôžeme  ovplyvniť  okolité  situácie,  ale 
môžeme poskytnúť  pokožke kvalitnú  starostlivosť  a  zvýšiť  tak  ochrannú funkciu 
kože. 
Hlavné úlohy antistresovej kozmetickej starostlivosti sú: 
1. zachovať stálu zdravú obnovu kožných buniek, 
2. zvýšiť imunitu a odolnosť voči stresu, 
3. upokojiť podráždenie a znížiť precitlivené reakcie. 
Balzam EXPERT bol vyvinutý práve s dôrazom na tieto požiadavky. Všetky použité 
ingrediencie  spevňujú  ochrannú  bariéru  kože,  dôkladne  vyživujú  a  hydratujú 
pokožku  na  bunkovej  úrovni,  napomáhajú  odvodu  odpadových  látok,  inhibujú 
peroxidáciu lipidov. Aktívna antistresová pomoc pre pokožku sa následne prejavuje 
sviežim, mladým a zdravým vzhľadom.

Použitie: Naneste malé množstvo krému na tvár, krk a dekolt najneskôr 10-30 min. 
pred spaním. Krém je vhodný pre ženy, aj mužov. Môže sa používať samostatne 
alebo v kombinácii so sérom MIRRA BIOTECHNOLOGY, vybranom podľa typu pleti. 
Najprv aplikujeme sérum a za 10-15 minút krém.

Aktívne látky: Voda, olej z ryžových otrúb, izoamylkokoát (prírodné zmäkčovadlo z 
cukrovej repy a kokosového oleja), koko-kaprilát kaprát (prírodné zmäkčovadlo z 
kokosového oleja), rastlinný emulgátor, vysoko hydratačná kombinácia sacharidov 
rastlinného  pôvodu  (L-fukóza,  L-  galaktóza  a  kyselina  galakturónová),  rastlinný 

polysacharid glucomannan konjac, mastné alkoholy, Luvitol Lite, glycerín, kyselina 
stearová, niacinamid (vitamín PP), monoglyceridy palmového oleja,  bio placenta, 
komplex aminokyselín  (betaín,  pyrolidón karboxylát  sodný,  sorbitol,  serín,  glycín, 
kyselina glutámová, alanín, lyzín, arginín, treonín, prolín), D-pantenol, vitamín E a F, 
lecitín,  včelí  vosk,  fermentovaný  olej  zeleného  čaju,  alfa-bisabolol  (aktívny 
komponent éterických olejov), antioxidant Rona Care AP s kaskádovým účinkom , 
koncentrovaný extrakt ginkgo biloba, L- arginín, parfumová kompozícia, Phenonip 
XB.
Ingredients: Aqua,  Oryza  Sativa  Bran  Oil,  Isoamyl  Cocoate,  Coco-
CaprylateCaprate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glycerin, Konjac Gum, 
Hydrogenated  Polyisobutene,  Cetearyl  Alcohol,  Water  and  Polysaccharide  (L-
fucose,  L-galactose,  Galacturonic  acid)  and  Phenoxyethanol,  Stearic  Acid, 
Diisopropyl  Dimer  Dilinoleate,  Glyceryl  Stearate,  Niacinamide,  Phenonip  XB, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Panthenol, Prodew 400 (Betaine 
and  Sodium PCA and  Sorbitol  and  Serine  and  Glycine  and Glutamic  Acid  and 
Alanine and Lysine and Arginine and Threonine and Prolyne and Methylparabene 
and Propylparabene), Tocopherol, Linoleic Acid and Linolenic Acid, Lecithin, Cera 
Alba,  Bisabolol,  Bis-Ethylhexyl  Hydroxydimethoxy  Benzylmalonate,  Pseudozyma 
Epicola/Camellia Sinensis Oil/Glucose/Glycine Soja Meal/Malt Extract Yeast Extract 
Ferment Filtrate, Aroma, Disodium EDTA, Ginkgo Biloba Dry Extract, Arginine.

MIRRA BIOTECHNOLOGY -  revolúcia  v  ANTI-AGE  kozmetike  -  individuálna 
starostlivosť o každú bunku!

Nový  rad  výrobkov  obsahuje  najmodernejšie  zložky  získané  prostredníctvom 
biotechnológie:
• Fermetované oleje    - špeciálne získané vzácne oleje, ktoré  ideálne asimiluje 

koža.
• Ceramidy   - dokážu udržiavať hydratáciu a výživu v pokožke a chránia ju pred 

vonkajšími škodlivými vplyvmi.
• Peptidy    -  vrásky nielen  vyhladzujú,  ale  majú vplyv  aj  na zmenu ich typu  a 

vzhľadu, takže sa postupom času vrásky sami zmenia a dajú sa ľahšie vyhladiť
• BIO-placenta    -  komplex  5  rastových  faktorov,  obnova  procesov  omladenia 

aktiváciou vlastných zdrojov pleti.
• Matrixyl   - unikátna výplň vrások, stimuluje produkciu 6 základných zložiek kože.

Aké sú výhody aktívnych zložiek Mirra biotechnológie:
- naštartujú proces omladenia zvnútra
- prenikajú do hlbokých vrstiev pokožky
- sú identické s vlastnými komponentami kože
- presne smerujú na všetky hlavné príčiny starnutia pleti: strata elasticity, suchosť, 
vrásky.

MIRRA BIOTECHNOLOGY  obsahuje nielen tie najlepšie prírodné ingrediencie, ale 
aj najlepšie technológie prírody!

Poznámka:  Materiál  neslúži  na  propagáciu,  ale  ako  príbalový  leták  k  výrobku 
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