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Ādas pārbaude: vai jums ir kāda no šīm problēmām?

Šīs pazīmes brīdina, ka āda ir stipri atūdeņota.
Ja nepieņemt mērus, ar laiku tās stāvoklis tikai pasliktināsies!
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Vai Tu zināji?

“Starptautiskā ādas kopšanas 
pētījumu centrs” ziņo  

sieviešu ir sausa āda. 

Jebkurā vecumā mitruma 
līmenis ietekmē sejas ādas

toni.
Mitruma iztvaiko 
caur mūsu ādas 

virsmu

Sievietēm ir problēmas 
ar ādas raupjumu, 

pigmentācijas 
plankumiem un 

palielinātām porām

Sievietes meklē 
efektīvus 

mitrinošus 
produktus.



HialuronskābeRauga fermentācijaTalasoterapija

M&Y HYDRA

M&Y HYDRA ir japāņu pētniecības un attīstības centra izstrādāta produktu līnija, un 

tas ir dabisku sastāvdaļu un progresīvas biotehnoloģijas apvienojums, kurā izmantoti 

jūras zāļu un rauga ekstrakti un 8 veidu aminoskābes. Šī jaunā mitrinošā kosmētikas 

sērija mitrina mūsu ādu no iekšpuses.



Okeāna 
ūdens

Aļģes

Jūras 
dzīve

Talasoterapija

Šī senā ārstēšana bija radusies Egejas jūrā
Grieķijā, kas izrādījās izcila medicīniskā terapija,
ko atklāja zinātnieks Hipokrāts 500 gadus pirms
mūsu ēras.

1867. gadā ievērojams franču praktiķis
Dr. Ričards Rasels to nosauca par
“Talasoterapiju”.



Jūras ūdens Asins plazma

Talasoterapija

Jūras ūdenī ir komponenti, kas atbilst šūnu sastāvam, un tam ir tāds pats sastāvs kā asins plazmai.

Jūras ūdeņos ir daudz minerālu ar dažādu ķīmisko sastāvu, kas satur lielu daudzumu minerālsāls, organisko 
savienojumu, izšķīdinātu gāzi un svarīgus mikroelementus

70 dažādas barības 

vielas organismam



Talasoterapija

Terapeitiskajiem jūras ūdens produktam 
rūpīgi tika izvēlēti trīs spēcīgākie aģenti, kas 
ietver franču jūras sāli, Fukusa ekstraktu un 

jūras kolagēnu.

Jūras kalogēns

Fucus Vesiculosus

Franču Jūras sāls



Franču jūras sāls

Bieži vien franču jūras sāls, kas pazīstams arī kā "sāls zieds", tiek uzskatīts par sāls Rolls-Royce. 50 g sāls ir tūkstošiem
dolāru vērts, bagāts ar dažādiem mikroelementiem un minerālvielām, palīdz sasniegt mirdzošu, atjaunotu ādu.

The color of water in the salt fields of the 
Camargue, south France, is magically rosy.
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Franču jūras sāls

8 jūras sāls priekšrocības:

Attīrīšana

Baktericīds & 
pretiekaisuma

iedarbība

Novērš tumšos 
plankumus

Novērš smakas

Taukainības
kontrole

Novērš tūsku
Anti-Stresa 
iedarbība

Pīlings



Fucus Vesiculosus ekstrakts

Salīdzinot ar brūnaļģēm, Fucus ir augstāka vitalitāte, un to plaši izmanto visa veida talasoterapijā
Eiropā. Tās ne tikai baro ādu, bet arī stiprina poru metabolismu un konverģenci.

Bretaņa, Francija



Jūras kalogēns

Molekulmasa ir tikai 
1/1000 no normālā 

kolagēna

No jūras ekstrahētais ūdenī šķīstošais kolagēns var sasaistīt ūdens molekulas, ar spēcīgu 
mitrinošu efektu, kas ievērojami sabiezina ādas virsmu un vēl vairāk uzlabo mitrināšanas spēku, 
lai saglabātu ādu mitrinātu ilgāku laiku



Rauga fermentācija

Stāsts:
Nejauši zinātnieki uzgāja alus darītavu un
atklāja, ka alus darītavā strādājošajiem sejās
bija grumbas, bet rokas joprojām bija maigas
un bez grumbām, pateicoties “Rīsu rauga
fermentācijai”. Viņi veica rūpīgu pētījumu,
izmantojot augstas kvalitātes komponentu,
kas ir labvēlīgi ietekmē ādas atjaunošanu,
nodrošina ideālu līdzsvaru, ko nevar panākt
mākslīgi.
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Mitrina

Kompleksē

Atdzīvina

Arginīns

Saudzē
Rauga fermentācija

Dabas un biotehnoloģijas apvienojums, lai 
radītu tīru, mirdzošu ādu, kā 
jaundzimušajam.

Dabiski mitrinošie faktori
Tas atrodas visdziļākajā epidermas slānī, ko var 
sajaukt ar ūdeni. Tam ir lieliska ūdens bloķēšanas 
un mitrināšanas funkcija, āda dabiski izskatās 
mitrināta.
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Rauga fermentācija

Fibroblasti:
Pētījumi ir parādījuši, ka rauga fermentācija var aktivizēt fibroblastus, uzlabojot ādas pašas 
hialuronskābes, kolagēna, elastīna un citu sastāvdaļu ražošanu, un āda kļūst caurspīdīga un elastīga.

Fibroblastu šūnu proliferācijas dati

Rauga fermentācijas koncentrācija （%）
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Hialuronskābe

1 g hialuronskābes var pārklāt 6L mitrumu. Tā ir augsta
ūdens satura komponente. Ar vecumu hialuronskābes
ādā samazinās, kas izraisa grumbu veidošanos,
nogurumu un citas novecošanās problēmas.

Dati : China Leprosy Dermatology Journal, June 26, 2010



Hialuronskābe

Marine & Yeast Hydra sērijas satur trīskāršā stipruma hialuronskābes kompleksu, pilienu slāpju
remdēšanai un saglabā apjomu.

Hialuronskābes
makromolekulas veido
mitrinošu plēvi uz ādas virsmas

Hialuronskābes mazās
molekulas ir vieglāk absorbēt
un dziļi papildināt

Hidrolizēts hialuronskābe
palīdz ādai līdzsvarot eļļu un
saglabāt ādu maigu un spīdīgu.



Iedvesmojoties no 
okeāna plašumiem

Gradientu līniju
prezentācija

Elegantas detaļas

Iepakojuma stāsts



此处添加产品海报



Attīrīšana
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M&Y Extract Hydra tīrīšanas līdzeklis
Iedvesmojoties no senajām japāņu ādas kopšanas 
tradīcijām, izmantojot rīsu klijas, šis bagātīgais, 
krēmveida un zīdainā dabiskā rauga ekstrakts 
maigi noņem visas piemaisījumu un kosmētikas 
pēdas. Rezultāts ir gaišāka, atvieglotāka, neticami 
maiga un samtaina āda.
Lietošana:  Uzklājiet uz mitras ādas. Viegli 
iemasējot apļveida kustībāms, lai izveidotos 
bagātīgas putas. Rūpīgi noskalojiet ar siltu ūdeni. 
Pēc tam lietojot ziedlapiņu losjonu katru rītu un 
vakaru.
Neto svars: 100 ml



Mitrināšana
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M & Y Extract Hydra ziedlapu losjons
Šis ir viegls un mitrinošs losjons, kas ar zīdainu 
pieskārienu manāmi uzlabo ādas toni un 
struktūru. Tas ir bagāts ar dabīgo rauga ekstraktu 
un jūras kolagēna molekulām, kas papildina ādas 
svaigumu, mitrumu un gludumu.
Lietošana: Pēc tīrīšanas losjona uzklāšanai
izmantojiet vates spilventiņu. Uzklājiet,
noslaukot T zonu. Noslaukiet U zonu, veicot
kustības uz āru no centra uz vaigiem un žokļa
līniju. Pēc tam uzklājiet no kakla apakšas uz
augšu līdz zodam. Izvairieties no acu zonas.

Neto svars: 120 ml



Elastīgums
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M & Y Moisturizes esence ādai ap acīm
Bagātināta ar rauga ekstraktu, šķīstošo kolagēnu
un 8 veidu aminoskābēm, palīdz mitrināt un
atjaunot acu zonu. Stresa un noguruma pazīmes
izzūd.
Lietošana: Paņemiet pērles izmēra pilienu uz
pirkstu galiem. Vienmērīgi uzklājiet ap aci un
viegli iemasējiet visu zonu, ieskaitot plakstiņus.
Masāža ar apļveida kustībām, stimulēšanai
izmantojot rādītājpirkstu. Pēc tam uzklājiet sejas
krēmu.
Neto svars: 15 ml



Nostiprināšana
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M & Y Moisturizes esence sejai
Bagātināta ar rauga ekstraktu, rīsu olbaltumvielām
un 8 veidu aminoskābēm, palīdz barot un saglabāt
ādas mitrumu ilgstošai mitrināšanai, veicina ādas
elastību un tvirtumu.

Lietošana: Paņemiet nelielu daudzumu uz
plaukstas. Vienmērīgi uzklājiet uz sejas, iemasējo
pulsējošām kustībām uz pieres, vaigiem un zoda.
Pievienojiet papildus dažus pilienus problēmu
zonām un viegli iemasējiet ādā, sākot no centra,
virzoties uz āru.

Neto svars: 30 ml



Aizsardzība

05

M&Y Extract Hydra emuslija
Jūras minerālu un rauga ekstrakta kombinācija
šajā emulsijā nodrošina mitruma barjeru, kas
satur 8 veidu aminoskābes, uzlabojot ādas
mitrināšanu un aizsardzību. Tas uztur gludāku,
tvirtāku un mirdzošāku ādas izskatu.

Lietošana: uzklājiet katru dienu no rīta un vakarā.
Ielieciet 1-2 pilienus uz delnas, pēc tam uzklājiet
uz sejas un kakla. Uzklājiet papildus vietās, kurās
ir nepieciešama papildus kupšana un viegli
iemasējiet ādā.

Neto svars: 50 g



Barošana
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M&Y Extract Hydra multifunkcionāls krēms

Šis greznais “viss vienā” krēms, kas tiek ražots no
spēcīgām dabiskām sastāvdaļām un novatorisko
biotehnoloģiju koncentrāciju, kurā tīra ūdens vietā
izmanto fermentētu rauga šķīdumu, kas bagātināts ar E
vitamīnu, skvalānu, 8 veidu mitrinošām aminoskābēm un
hialuronskābi. jūras un rauga ekstraktu. Tas pārveido ādas
struktūru, uzlabo elastību un veicina ādas virsmas
atjaunošanos.

Lietošana: Paņemiet atbilstošu krēma daudzumu un
vienmērīgi uzklājiet seju un kaklu. Viegli iemasējiet, lai
uzlabotu absorbcijas efektu. Lietot katru dienu no rīta
un vakarā.

Neto svars: 50g



Ierīce*1 somiņa *1    Uzlādes stacija*1    Fiksācijas gredzens*1    Lietošanas instrukcija*1

5 intensīvi 
līmeņi

Ūdensizturīgs

Automātiska
izslēgšanās
pēc 15 
minūtēm

Inteliģenta 
laika kontole

Bezvadu 
uzlāde

Pārnēsājams

Gudrs skaistums



ŠĪ VEBINĀRA DALĪBNIEKIEM!
Tīrīšanas līdzeklis, losjons un sejas esence ar atlaidi
Pērciet visus kopā vai atsevišķi.
Sūtiet pasūtījumus uz info@tiens.lv
līdz 27. septembrim ieskaitot.

Tīrīšanas 
līdzeklis Losjons

Essence sejai

Līdz 
27.09
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ŠĪ VEBINĀRA DALĪBNIEKIEM!

Sūtiet pasūtījumus uz info@tiens.lv
līdz 27. septembrim ieskaitot.

Tīrīšanas 
līdzeklis

Losjons

Essence sejai

Līdz 
27.09

Essence ādai ap 
acīm

Sejas krēms

Emulsija



PALDIES!

Par produktu iegādi interesēties:

tel. +371 28443378

www.tiens.lv

FB:TIENS Latvija - oficiālā pārstāvniecība

IG:tiens_latvia

info@tiens.lv


