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Bőrteszt: Valamelyik elváltozás észlelhető a bőrödön?



0.5L 81% 95%

Tudtad?

International Skin Care 
Research Center

A nők 
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-nak száraz a bőre.
Életkortól függetlenül az 
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a megfelelő hidratáltság.
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vágynak



HyaluronsavRizs fermentációThalasso therápia

M&Y HYDRA

- A Japan R&D Center innovatív biotechnológiai megoldásai által kidolgozva

- Természetes  összetevők kombinálása: tengeri sók és algák, valamint  8 féle aminosav 

- Új, innovatív hidratáló sorozat, amely képes több rétegben is hidratálni bőrünket. 



Tengervíz
Algák

Tengeri 
élővilág

Thalasso terápia

Ez az ősi kezelés az Égei tengerből, a görögtől
származik/ Hippocrates (Kr.e 460-377) írásaiban
említ meg az ichiasz és a reuma kezelésére.
Majd egyházi befolyásra a fürdőzést kerülték…
1760-ban londoni orvos megállapítása
1867-ben, a kiemelkedő francia orvos,

Dr. Richard Russel v. Bonnadiere
“Thalasso-terápiának” nevezte el a tengeri vízzel
való gyógyítást.
Thalasso- tengeri ; therapiea – gondoskodás
„tengeri gondoskodás”



Tengervíz Vérplazma

Thalasso terápia

A tengervíz olyan komponenseket tartalmaz, amelyek megfelelnek a sejtek és a vérplazma összetételének:
ásványi anyagot, sókat, organikus  és kémiai összetevőket, gázokat és fontos nyomelemeket  

70 féle tápanyag a test 

számára



Thalasso terápia
A 3 leghatékonyabb eleme a tengervíz terápiának

Marine collagen

Fucus Vesiculosus

French Sea Salt

Hólyagmoszat: polifenolokban, 

poliszaharidokban, ásványi anyagokban 
gazdag barna tengeri alga -
sejtanyagcserét és a keringést serkenti, 
erőteljes feszesítő és pórusösszehúzó
(adstringens)  

Hidarlizált kollagén – erőteljesen 

képes a bőrt hidratálni, sejtmembrán 
felépítése; bőr ellenálló képessége, 
bőröregedés lassítása, ránctalanítás

Francia tengeri só - ásványi anyagok, 

nyomelemek (Mg, Ca, Fe); frissítő hatása 
élénkíti a bőrt, eltávolítja a száraz, elhalt 
felhámot. Nyugtatja a száraz és érzékeny 
bőrt, antibakteriális hatású.



Francia tengeri só

Gyakran tekintik a francia tengeri sót a sók Rolls-Royce-nak, vagy a „a sók virágaként“ emlegetik. A francia tengeri só 
50 g több, mint ezer dollárba kerül, amely számos nyomelemet és ásványi anyagot tartalmazva életre kelti, 
„revitalizálja” az öregedő bőrt.  

The color of water in the salt fields of the 
Camargue, south France, is magically rosy.
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Francia tengeri só

8 pozitív hatást fejt ki a bőrre:

Tisztít
Baktérium &

Gyulladás-ellenes

Halványítja a
pigment foltokat

Szag-elfedés

Zsír-kontroll

Ödéma 
csökkentés Anti-Stress

Bőrradír



Fucus Vesiculosus extract 

A barnamoszatot (alga) magas vitalizáló hatása miatt minden Thalasso terápia alapeleme Európa 
szerte. Ez nem csak táplálja a bőrt, hanem erősíti azt, csökkenti a pórusait és fokozza az anyagcseréjét.

Brittany, France



Marine Collagen

A normál kollagénhez 
viszonyítva a

hidralizált-kollagén 
molekulasúlya  1/1000 

A tengervízből kivont hidralizált-kollagén képes magához vonzani több vízmolekulát

- hidratáltabb, rugalmasabb, egyenletesebb bőrfelszín - csökkentve a ráncok számát és mélységét
- ellenállóbb hidrofil-lipid réteg = bőrérzékenység csökken, baktériumok és allergénekkel szemben is ellenállóbbá válik
- bőranyagcsere javul = egészségesebb, ragyogóbb, fiatalabb bőr

fokozott hidratálás 



Rizs élesztős fermentációja

Sztori:
A tudósok véletlenszerűen figyeltek fel arra, hogy 
egy sörgyárban dolgozó embereknek miért csak az 
arcuk ráncosodik, a kezük pedig nem. Majd 
rájöttek, hogy ez a „rizs élesztős erjedése” miatt 
alakulhatott így. Továbbiakban szigorú kutatást 
végeztek olyan kiváló minőségű összetevő 
felhasználásával, amely rendkívül előnyös a bőr 
regenerációjára, és a tökéletes egyensúlyt, 
amelyet mesterségesen nem lehet elérni.

Az erjedés /erjesztés/ fermentálás / fermentáció olyan kémiai 
folyamat, amelyben valamilyen szerves anyagot egy enzim 
(pl. élesztő) hatásának teszünk ki. Erjesztéssel állítjuk elő a 
sört, a bort és az antibiotikumokat is.

Szénhidrátok lebontását jelenti, 
amelyet mikororganizmusok (élesztők, penészgombák, bakté
riumok) végeznek, hogy saját élettevékenységükhöz energiát 
termeljenek

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9nhidr%C3%A1t
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89leszt%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9szgomba
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bakt%C3%A9riumok
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Glutamic acid

Hidratáltság

Arcszín
Revitalizálása

Arginine

megőrzése
Élesztős erjesztés
Kombinálva a természetes erjedés folyamatát 
biotechnológiai módszerekkel= egészségesen, 
fiatalosan, üdén sugárzó arcbőr

Natural Moisturizing Factors/ NMF
Természetes hidratáló faktor
Az epidermis a bőr legkülső rétege, amelynek
víztartalma alapvetően meghatározza a hámréteg
újraképződését, rejuvenálódását, a bőrfelszín
fiatalosan hirdatált és ragyogó, egyenletes
pigmenteloszlást



18%

Élesztős Fermentáció

Fibroblast - az irha kocsonyás részében; GAG (glükóz-amino-glikán):
A vizsgálat igazolta, hogy az élesztős fermentáció képes aktiválni a fibroblasztokat, amelyek által 
fokozódott bőr hyaluronsav, kollagén és elasztin és egyéb sejtes-rostos elem képződése

Cell proliferation data of fibroblasts

Concentration of yeast fermentation （%）
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Hyaluronic Acid

1 g hyaluronsav képes magába zárni 6 l
vizet.
Az évek múlásával fokozatos csökken a
bőr hyaluronsav tartalma, amelynek
következtében a felszínes ráncok száma
megnő, majd megjelennek a mély ráncok
és a bőr lógása.

Data : China Leprosy Dermatology Journal, June 26, 2010

Életkor/ Bőr hyaluronsav tart. (mg/g) 



Hyaluronsav 

Marine & Yeast Hydra termékcsalád hármas Hyaluronsav-komplexe hatékonyan hidratál a bőr 
felszínén és a mélyebb rétegekben is

Makromolekula HA formula -
hidratáló filmréteg a felhámon

Kis molekulasúlyú HA formula – a
hám mélyebb részébe is képes
bejutni

Hidralizált HA formula – segít a
hidro-lipid réteg egyensúlyának
fenntartásában és biztosítja a bőr
egészséges,fiatalosan üde ragyogását



Inspirálta az óceánok 
végtelensége  

Színátmenetek Elegant Details 

Csomagolás



此处添加产品海报

Extract Hydra
Cleanser

Extract Hydra
Petal Lotion

M&Y HYDRA

Moisturizes 
Eye Essence

Moisturizes 
Facial Essence

Extract 
Hydra Emulsion

Extract Hydra 
All-In-One Cream



Tisztít, feltölt

01
M&Y Extract Hydra Cleanser
Inspirálva az ősi japán bőrápolásnál használt 
rizsvíz, melyből készült krémesen selymes habja  
természetes élesztőkivonatot tartalmaz, ami 
tökéletesen eltávolítja a szennyeződéseket és a 
sminkmaradványt. Az eredmény: egy fényesebb, 
nyugodtabb és hihetetlenül puha, selymes bőr.  

Használat:  Nedves bőrfelszínre borsónyi 
mennyiséget felkenni, majd gyengéd, körkörös 
masszázzsal eloszlatni. Langyos vízzel alaposan 
lemosni, majd Petal Lotion-os vattakoronggal 
áttörölni az arcot és nyakat.

Nettó mennyiség: 100 ml



Hidratál
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M & Y Extract Hydra Petal Lotion
Az álomszerű virágszirmokkal dúsított könnyed 
arclemosó hidratál, amely látványosan javítja a 
bőr tónusát és textúráját selymessé teszi. A 
természetes élesztőkivonatot és tengeri kollagént  
tartalmazó tonik élettel és vízzel tölti fel a sápadt, 
fáradt, dehidratált bőrt.

Használat: A tisztító krémhab/ cleanser után
vattakorongot átitatva alaposan áttöröljük vele az
arcot, különösen a T-zónára ügyelve, majd az
orcától és a fültőtől haladva az állig, majd a nyakat
is gyengéden áttöröljük. A szemkörnyékét
óvatosan törlünk.

Kiszerelés: 120 ml



Rágalmasít
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M & Y Moisturizes Eye Essence
Ez egy speciális szemkörnyék szérum, gazdagon
élesztő kivonattal, hidralizált kollagénnel és 8 féle
aminosavval, amely mélyen hidratálja és
regenerálja az érzékeny, vékony bőrt a szem körül.
A stressz és a fáradtság jelei eltűnnek.

Használat: Apró gyöngy mennyiséget nyomjunk az
ujjbegyünkre, majd oszlassuk el a szemkörnyékén
és a felső szemhéjakon. A gyűrűs ujjunkkal
alkalmazhatunk masszázst vagy apró, gyengéd
ütögető mozdulatukat is alkalmazhatunk.

Kiszerelés: 15 ml



Feszesít
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M & Y Moisturizes Facial Essence
Speciális szérum, gazdagon élesztő kivonattal, rizs
proteinekkel és 8 aminosavval, amely táplálja a
bőrt és hosszasan megőrzi annak nedvesség
tartalmát. Támogatja a bőr feszességét és
támaszát adó rostok képződését.

Használat: 1-1 puffnyi mennyiséget nyomjunk a
középső és a gyűrűs ujjbegyünkre, majd oszlassuk
el a szérumot az orcától a homlokig és az állig. A
ráncosabb, problémásabb bőrterületet +1 puffnyi
mennyiséggel masszírozzuk át.

Kiszerelés: 30 ml



Védelmez
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M&Y Extract Hydra Emulsion
Gazdag kombinációja a tengeri ásványoknak,
nyomelemeknek, a 8 féle aminosavnak és az
élesztő kivonatnak, amelye táplálják, hidratálják a
bőr védelméért felelős hidrofil lipid réteget, a
bőrbarriert. Hatására a bőr egyenletesebb,
simább, selymesebb és rugalmasabb lesz.

Használat: Alkalmazza reggel és este a szérum
után 2 puffnyit eloszlatva az arc, homlok és az áll,
nyak területén. A problémásabb területre extra
mennyiséget is használhat.

Kiszerelés: 100 ml



Ápol
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M&Y Extract Hydra All-In-One Cream
A természetes forrású anyagok biotechnológia
eljárásokkal való kombinálása biztosítja a koncentrált
hatást és a luxus bőrtáplálást az All-In-One krém
használata során. A fermentáló élesztős krém a tiszta víz
helyett gazdagon E vitaminnal, Szkvalénnal, 8 féle
hidratáló aminosavval, és a Hyaluronsav közvetíti a
tengeri kivonat és az élesztő erejét. Átformálja a bőr
textúráját, fokozza rugalmasságát és támogatja a
megújulását.

Használat: Kis mennyiségű krémet oszlassunk el a teljes
arc és nyak felületén, majd enyhe nyomó mozdulatokkal
fokozzuk a felszívódás mértékét. Alkalmazza minden
reggel és este.

Nettó súly: 50 g



M&Y HYDRA Fragrance



Szépüljön, fiatalodjon 
a természet és a biotechnológia segítségével!
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