
LIFTING - MIRRA BIOTECHNOLOGY 
Sérum na lifting pokožky. 

Kód 3363 
Obsah 30 ml

Sérum 
- stimuluje syntézu šiestich základných komponentov 
kožného matrixu, 
- vyrovnáva kožný reliéf, 
- vyhladzuje vrásky, 
- obnovuje pokožku a ochranné funkcie kože, 
- zlepšuje látkovú výmenu lipidov. 

Liftingový účinok séra je dosiahnutý jeho komplexným vplyvom na procesy 
starnutia  pokožky.  Komplex  peptidov  Матrixyl®  Synthe'6  ™  vyrovnáva 
kožný reliéf  a vyhladzuje vrásky "zvnútra", obnovou kože v miestach ich 
poškodenia. Jeho pôsobenie sa podobá účinku matrikinov, čo sú regulačné 
molekuly, ktoré sa uvoľňujú pri poškodení medzibunkového matrixu tkanív 
(vrátane  pokožky)  a  stimulujú  regeneračné  procesy.  Sérum  stimuluje 
syntézu  6  základných  komponentov  kožného  matrixu  (kolagén  I,  III,  IV, 
fibronektín,  kyselina  hyaluronová,  laminín  5).  Vďaka  tomu  sa  redukujú 
vrásky.  Koncentrovaná  zmes  rôznych  druhov  ceramidov,  cholesterolu, 
mastných kyselín a fytosfingozínu má veľkolepý reparačný a regeneračný 
účinok:  stimuluje  obnovu  buniek,  podporuje  tvorbu  lipidov  na  posilnenie 
kožnej bariéry,  aktivuje vlastný systém hydratácie v pokožke. Synergický 
komplex antioxidantov (vitamín E, antioxidant Rona Care AP s kaskádovým 
účinkom, extrakt zrniek z hrozna) zabraňuje škodlivému pôsobeniu voľných 
radikálov a predčasnému starnutiu kože.

Použitie: Naneste malé množstvo séra na pokožku tváre, krku a dekoltu. 
Sérum je vhodné pre mužov aj ženy. Môže sa používať samostatne alebo v 
kombinácii s ľubovoľným krémom MIRRA BIOTECHNOLOGY podľa typu 
pleti. (KOMFORT - hydratačný krém,  EXPERT - výživný krém)

Na zosilnenie účinku aplikujte sérum pod nočný krém. (EXPERT, ZLATÝ 
BALZAM INTENZIV,  LUNA,  MINERAL NOC,  MUMIO,  KRÉM MASKA s 
kaviárom lososovitých rýb, BETAKRIN, BYSTOL, GALATEA, LUXOR), 

Do  35  rokov  sa  odporúča  používať  sérum  iba  ako  mesačnú  alebo 
dvojmesačnú kúru 1-4x ročne.

Aktívne látky: Voda, peptidový komplex Матrixyl® Synthe ' 6 ™ (glycerín, 
voda,  hydroxyprolín,  cyklodextrín,  palmitoil,  tripeptid-38),  komplex 
ceramidov, vysoko hydratačná kombinácia sacharidov rastlinného pôvodu 
(L-fukóza, L-galaktózy a kyselina galakturónová) , olej kamélie sasankovej 

a ryžových otrúb, izoamylkokoát (prírodné zmäkčovadlo z cukrovej repy a 
kokosového oleja), rastlinné emulgátory, niacinamid (vitamín PP), glycerín, 
komplex aminokyselín (betaín, pyrolidon karboxylát sodný, sorbitol, serín, 
glycín, kyselina glutámová, alanín , lyzín, arginín, treonín, prolín), emulzný 
vosk,  zmäkčovadlo  rastlinného  pôvodu,  vitamín  E,  fermentovaný  olej 
zeleného čaju,  antioxidant Rona Care AP s kaskádovým účinkom, CO2-
koncentrát  pagaštanu  konského,  L-arginín,  sodná  soľ  kyseliny 
hyalurónovej,  extrakt  zrniek  hrozna  a  rozchodnice  ružovej,  xantanová 
guma, Phenonip XB.
Ingredients: Aqua, Glycerin, Isoamyl Cocoate, Ceramide NP, Ceramide AP, 
Ceramide EOP, Pfytosphingosine,  Cholesterol,  Sodium Lauroyl  Lactylate, 
Carbomer, Xanthan Gum, Oryza Sativa Bran Oil,  Camelia Sasanqua Oil, 
Glycerin-Water-Hydroxypropyl  Cyclodextrin-Palmitoyl-Tripeptide-38,  Water 
and  Polysaccharide  (L-fucose,  L-galactose,  Galacturonic  acid)  and 
Phenoxyethanol, Cetearl Glucoside and Cetearyl Alcohol, Cetearyl Alcohol 
and  Potassium  Cetyl  Phosphate,  Diisopropyl  Dimer  Dilinoleate, 
Niacinamide,  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  Methylparaben  and  Propylparaben, 
Phenonip XB, Dimethyl Sulfone, Tocopherol, Xanthan Gum, Bis-Ethylhexyl 
Hydroxydimethoxy  Benzylmalonate,  Pseudozyma  Epicola/Camellia 
Sinensis Oil/Glucose/Glycine Soja Meal/Malt Extract Yeast Extract Ferment 
Filtrate,  Arginine,  SC-CO2  Aesculus  Hyppocastanum  Extract,  Sodium 
Hyaluronate, Vitis vinifera Seed Extract, Rhodiola Rosea Dry Extract.

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!


