
VITAMÍNOVÁ BOMBA - jarná starostlivosť o všetky typy pleti 
 

Vráťte sa v čase vďaka ošetreniu, s ktorým bude Vaša pleť opäť pružná, hydratovaná a jemná.  
So sviežosťou vo Vašej tvári potom rozžiarite všetko vôkol vás. 

 
Jar je náročným obdobím pre zdravie organizmu a krásu pokožky. Mnoho stresujúcich faktorov – zmeny teploty, suchý vzduch v miestnosti, menej 
vitamínov spôsobia, že pleť je dehydrovaná, suchá, podráždená, šedá, unavená... 
Odporúčame Vám program starostlivosti o pleť, ktorý Vám rýchlo pomôže regenerovať pleť po tuhej zime. 
 
Program Vitamínová bomba obsahuje výrobky na každodennú, ale aj intenzívnu starostlivosť. 
Aktívne komponenty výrobkov (extrakt kokónu priadky morušovej a sladkého drievka, silica klinčeka a levandule...)  

 hydratujú, vyživujú, upokojujú, spevňujú pleť, 

 starostlivo, jemne a hlboko čistia, 

 obnovujú ochrannú lipidovú bariéru, 

 aktivujú metabolizmus, 

 zlepšujú tón a pružnosť pleti, 

 dopĺňajú nedostatok bioaktívnych látok 
 
Denná starostlivosť                 Intenzívna starostlivosť raz týždenne   
 čistiaci gél MIRRASOFT (kód 3005, obsah 100 ml), cena 14 € 

 tonizujúca voda HODVÁBNA CESTA (kód 3007, obsah 125 ml), cena 18 € 

 výživný krém na viečka IRIS (kód 3033, obsah 30 ml) , cena 23 € 

 hydratačné sérum MIRRACLE (kód 3241, obsah 30 ml), cena 27 € 

 vitamínový balzam BETAKRIN (3097, obsah 30 ml), cena 15 € 

 Balzam NONA (kód 3069, obsah 50 ml), cena 23 € 

 peeling KRÉM SKRAB   (kód 3061, obsah 50 ml), cena 18 € 

 hydratačná maska Balzam NONA  

 vitamínová maska  -  MIRRACLE + BETAKRIN + IRIS 
 
Hydratačnú a vitamínovú masku striedame.   

 
Výrobky spotrebujete v priebehu 70 – 100 dní. Celková cena za výrobky je 138 €. AKCIA 110 €. (Akcia má obmedzenú platnosť) 

Je výhodné investovať na jeden deň ošetrenia 1 – 2 € na kvalitnú kozmetiku, 
ktorá Vám prinesie viditeľné výsledky, osvieži a omladí? 

 
VÝROBKY MIRRA a ÚČINOK  POUŽITIE 

ČISTENIE  

MIRRASOFT - Čistiaci gél účinne odstraňuje 
nečistoty a zvyšky dekoratívnej kozmetiky. 

 Ráno a večer aplikujte kvapku gélu na vlhkú pokožku tváre a krku, masážnymi 
pohybmi vytvorte penu a čistite pleť, potom opláchnite prevarenou teplou vodou.  

TONIZOVANIE  

HODVÁBNA CESTA - Tonizujúca voda na suchú a 
normálnu pleť s peptidmi hodvábu a ženšenu Čistí, 
tonizuje, dodáva pleti svieži, zdravý vzhľad.  

 Ráno a večer  aplikujte niekoľko kvapiek na vyčistenú pleť a krk.  
Môžete použiť vatový tampón alebo aplikujte ľahkým vklepávaním do pokožky. 
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 kvapku krému na okolie očí približne tak veľké,  
ako zakryjú slnečné okuliare. Pod oči nanášajte ľahkými dotykmi bez naťahovania 
kože, vklepávajte bruškami prstov. Večer aplikujte asi hodinu, až poldruha hodiny 
pred spaním. Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,3 ml 

 ŠETRENIE PLETI  

MIRRACLE - Unikátne hydratačné sérum s 
koloidným roztokom kaviárovej soli obsahuje 
vysokú koncentráciu a rovnováhu aminokyselín, 
minerálne látky, vitamíny... 

 Ráno a večer aplikujte 5 - 6 kvapiek končekmi prstov a ľahkými pohybmi na čistú pleť 
– NIE na viečka. Po 5 - 10 minútach použite balzam. 
Minimálna doba používania, po ktorej sa prejaví účinok, sú 3 týždne. Ak sa používa 
počas dvoch mesiacov, účinok trvá približne 6 - 7 mesiacov.   

Balzam NONA - koncentrovaný balzam s kyselinou 
hyalurónovou hydratuje, zabraňuje nadmernému 
odparovaniu vlhkosti z kože, osviežuje pleť  

 Ráno po vsiaknutí séra MIRRACLE aplikujte malé množstvo balzamu 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 

Balzam BETAKRIN - Unikátny polyvitamínový 
balzam vyživuje a chráni pokožku, zlepšuje krvnú 
mikrocirkuláciu a štruktúru pleti. 

 Večer po vsiaknutí séra MIRRACLE aplikujte malé množstvo balzamu na vyčistenú a 
tonizovanú pokožku tváre, krku a dekoltu. Rozotrite ľahkými masážnymi pohybmi v 
smere masážnych línií. Približná spotreba na jedno ošetrenie je 0,3 ml 

INTENZÍVNE OŠETRENIE PLETI  

KRÉM SKRAB  
Jemný peeling na čistenie 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 hydratačnú masku Balzam NONA.   

HYDRATAČNÁ MASKA  

NONA, koncentrovaný balzam s kyselinou 
hyalurónovou hydratuje, zvyšuje tonus, dodáva 
pleti svieži vzhľad. 

 Nanášajte na čistú, tonizovanú pokožku 1x týždenne. Nezabudnite na krk a dekolt. 
Približná spotreba na jedno ošetrenie je 2 ml  
Maska vsiakne do pokožky, nezmýva sa! 

VITAMÍNOVÁ MASKA  

 MIRRACLE + BETAKRIN + IRIS 

 Kombinácia výrobkov s výborným výsledkom 

 Po peelingu umyjeme a tonizujeme pleťovou vodou Hodvábna cesta, aplikujeme 

MIRRACLE, po vsiaknutí BETAKRIN, po 10 minútach krém IRIS – a relaxujeme. 

 


