
Máte na tvári nepríjemný pocit pnutia, olupuje sa Vám pokožka, veľmi skoro sa Vám začali vytvárať vrásky? Len správna 
starostlivosť Vám pomôže obnoviť funkcie kože a zabezpečiť zdravý a žiarivý vzhľad. Vyskúšajte Komplexný program „Ošetrenie 
suchej pleti“. Výnimočnosť výrobkov v komplexnom programe je v tom, že obsahujú osvedčené a overené účinné látky na 
hydratáciu pokožky, ktoré udržia v pokožke vodu a dostatočný percentuálny obsah lipidov, ktoré sa krátkodobo zabudujú do kožnej 
bariéry. Účinné zložky výrobkov - ikry lososovitých rýb, extrakt z ďateliny a malinového lístia, olej z marhuľových jadier, jojobový 
olej... zlepšujú turgor pleti, hydratujú, tonizujú, stimulujú prirodzené metabolické, ochranné a omladzujúce procesy. 
 
Objednajte si program " Ošetrenie suchej pleti“ a Vaša pleť bude svieža, hydratovaná a správne vyživená. 
Program je vhodný na jar, leto a jeseň. V zime používajte hydratačné krémy večer. Výrobky spotrebujete v priebehu 70 – 100 dní. 
 
Program je zložený z výrobkov dennej a intenzívnej starostlivosti.  
Denná starostlivosť 
Každý deň ráno a večer používame pleťové mlieko na čistenie, tonizujúcu vodu na obnovenie pH, výživný liftingový krém na okolie očí, sérum s kaviárom, denný 
hydratačný krém, nočný výživný krém, výživový doplnok stravy.  

 pleťové mlieko SAMET (kód 3002, obsah 100 ml), 

 tonizujúca voda HODVÁBNA CESTA (kód 3007, obsah 125 ml), 

 výživný krém na viečka IRIS (kód 3033, obsah 30 ml) , 

 hydratačné sérum MIRRACLE (kód 3241, obsah 30 ml) 

 hydratačný denný krém MIKRO OLIO (kód 3015, obsah 30 ml) 

 nočný výživný krém LUNA (kód 3025, obsah 50 ml) 

 MIRRA EVA biologicky aktívny doplnok stravy (kód 3236, obsah 50 
tabletiek) alebo MIRRASET biokomplex zinku 

 
Intenzívna starostlivosť raz týždenne 

 KRÉM SKRAB    (kód 3061, obsah 50 ml) 

 MIRRA TOP olejové sérum s kaviárom lososovitých rýb (kód 3091, 
obsah 5 ml) 

 

 KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb (kód 3214, obsah 50 ml) 

 NONA s kyselinou hyalurónovou (kód 3069, obsah  50 ml)  
KRÉM MASKA s kaviárom je výživná maska, Balzam NONA je hydratačná 
maska. Používajú sa striedavo 1x týždenne – večer výživa, ráno hydratácia. 
V zimnom období sa hydratačná maska používa večer a výživná maska ráno. 

 
Upozornenie: Nepoužívajte na umývanie pleti mydlo, vodu z vodovodu, iba prevarenú alebo filtrovanú vodu! Chlór a tvrdá voda veľmi nepriaznivo vplývajú na 
pleť. 
 

VÝROBKY MIRRA a ÚČINOK POUŽITIE 

ČISTENIE 

SAMET  
Čistiace pleťové mlieko na suchú a normálnu pleť s malinou a ďatelinou. Účinne 
odstraňuje nečistoty a zvyšky dekoratívnej kozmetiky. 

Aplikujte ráno a večer na vlhkú pokožku tváre, krku a dekoltu, potom opláchnite 
prevarenou teplou vodou. Odporúčame použiť navlhčený tampón, na ktorý kvapneme 4 

kvapky (cca 0,8 ml) mlieka 

TONIZOVANIE 

HODVÁBNA CESTA  
Tonizujúca voda na suchú a normálnu pleť s peptidmi hodvábu a ženšenu Čistí, 
tonizuje, uchováva vlhkosť, zlepšuje dýchanie tkaniva, dodáva pleti svieži, zdravý 
vzhľad.  

Aplikujte niekoľko kvapiek ráno a večer na vyčistenú pleť a krk. Môžete použiť vatový 
tampón alebo aplikujte ľahkým vklepávaním do pokožky. 

Približná spotreba na jedno použitie je 0,7 ml.  
Výhodou použitia tonizujúcej vody okrem zdravia pleti je aj nižšia spotreba krémov. 

OŠETRENIE OKOLIA OČÍ 

IRIS  
Výživný, liftingový krém na okolie očí, spoľahlivá obnova ochranných funkcií 
pokožky. Zvyšuje pružnosť a pevnosť pokožky, vhodný je aj na veľmi citlivú pleť. 
 

Ráno a večer aplikujte niekoľko kvapiek krému na okolie očí približne tak veľké, ako 
zakryjú slnečné okuliare. Pod oči nanášajte ľahkými dotykmi bez naťahovania kože, 

vklepávajte bruškami prstov. Večer by sme ho mali aplikovať asi hodinu, až poldruha 
hodiny pred spaním. Ráno najmenej dvadsať minút pred líčením. 

Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,3 ml  

OŠETRENIE PLETI 

MIRRACLE 
Unikátne, vo svete bezkonkurenčné hydratačné sérum s koloidným roztokom 
kaviárovej soli obsahuje vysokú koncentráciu a rovnováhu aminokyselín, 
minerálne látky, vitamíny, aktivuje základné funkcie kože. 

Ráno aplikujte končekmi prstov a ľahkými pohybmi na čistú pleť – NIE na viečka.  
Po 5 - 10 minútach použite denný krém MIKRO OLIO.  

Minimálna doba používania, po ktorej sa prejaví účinok, sú 3 týždne. 
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,5 ml 

MIKRO OLIO 
Denný ľahký hydratačný krém chráni pokožku pred nadmerným odparovaním 
vody, zbavuje pleť vnútorného napätia, zvyšuje jej elasticitu, dodáva jej hebkosť 
a svieži vzhľad, má upokojujúci účinok. 

Ráno po vsiaknutí séra MIRRACLE aplikujte malé množstvo krému na vyčistenú 
a tonizovanú pokožku tváre, krku a dekoltu. Rozotrite ľahkými masážnymi pohybmi v 

smere masážnych línií. Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,6 ml 
 

LUNA 
Nočný výživný krém, ideálny na aktívnu výživu a upokojenie pleti, zvýšenie 
elastickosti a pružnosti. 

Večer naneste na čistú a tonizovanú pokožku tváre a krku. Večer by ste ho mali aplikovať 
asi hodinu, až poldruha hodiny pred spaním.  

Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,8 ml 

INTENZÍVNE OŠETRENIE PLETI 

KRÉM SKRAB  
Jemný peeling na čistenie suchej pleti a dekoltu. Po aplikácii peelingu získava 
pleť opäť zdravú farbu a pestovaný vzhľad. 

1 x týždenne naneste vrstvu krému na vyčistenú pleť (vynechajte oblasť okolia očí) 
a jemne masírujte, potom opláchnite prevarenou vlažnou vodou.  

Spotreba na jedno ošetrenie je cca 3 ml. 
Na čistú pleť aplikujte Krém masku s kaviárom lososovitých rýb.   

MIRRA TOP, olejové sérum s kaviárom lososovitých rýb 
Elixír na intenzívnu starostlivosť o očné okolie. Bráni poklesu horného viečka, 
odstraňuje únavu, zjemňuje a vyhladzuje pleť v okolí očí. 

1-3 kvapky prípravku aplikujte na okolie očí približne tak veľké, ako zakryjú slnečné 
okuliare. Pod oči nanášajte ľahkými dotykmi bez naťahovania kože, vklepávajte bruškami 

prstov. Večer aplikujte dve hodiny pred spaním. 

KRÉM MASKA s kaviárom lososovitých rýb alebo  
Balzam NONA  s kyselinou hyalurónovou 
Dokonale vyvážené zloženie významne zlepšuje stav kože, zvyšuje jej pružnosť, 
vyhladzuje plytké vrásky, dodáva žiarivý a pestovaný vzhľad. 

Striedajte masky s kaviárom a s kyselinou hyalurónovou. 
Nanášajte na čistú, tonizovanú pokožku 1-2x týždenne. Nezabudnite na krk a dekolt. 

Približná spotreba na jedno ošetrenie je 2 ml  
Maska vsiakne do pokožky, nezmýva sa! 

BIOLOGICKY AKTÍVNY DOPLNOK STRAVY 

MIRRA EVA 
Biokomplex pre ženy, zdroj kyseliny listovej, vitamíny B1, B2, B6, PP, izoflavóny 

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula dvakrát denne s jedlom. Poskytuje dennú potrebu 
izoflavónov na 75% a vitamíny B1, B2, B6, PP a kyselinu listovú od 90 do 150%. Dĺžka kúry - 

25 dní. 

MIRRASET 
Biokomplex zinku a prírodných polysacharidov urýchľuje regeneračné procesy v 
bunkách, čím podporuje zdravý vzhľad kože, vlasov a nechtov, posilňuje 
imunitný systém. Zinok je pri citlivej pleti nevyhnutný doplnok.  

Odporúčané dávkovanie: 1 kapsula 2x denne s jedlom. Odporúčané denné dávkovanie (2 
kapsle) zabezpečuje pokrytie dennej potreby zinku (100%). Dĺžka kúry 2-3 týždne. Po 

týždňovej prestávke sa môže kúra opakovať. 

 


