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Nahatest: Kas teil on mõni järgnevatest nahaprobleemidest?
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Kas teadsid?

Rahvusvahelise
nahahooldusuuringute
keskuse tööd näitavad: 

98% naistest on 

kuivusele kalduv nahk. 
Niiskustase mõjutab naha

väljanägemist igas vanuses.

Uurimistööd näitavad:

niiskust kaob iga 
päev nahapinnalt

naistest on 
probleemiks kare 

nahk, pigmendilaigud 
ja laienenud poorid

naistest soovivad 
väga tõhusaid 

niisutavaid 
tooteid.



HüaluroonhapeFermenditud pärmThalassoteraapia

M&Y HYDRA

Jaapani uurimiskeskuses loodud sari ühendab looduslikud toimeained ja uuendusliku 

biotehnoloogia, kasutades mere-ekstrakte ja pärmi ning 8 eri liiki aminohappeid. Uus niisutav 

sari toimib sügavuti.



Ookeani-
vesi

Vetikad

Mere-
elustik

Thalassoteraapia

See antiikne teraapia on pärit Egeuse mere äärest
Kreekast ning selle tõhusa ravimeetodi mõtles välja
umbes 500 eKr elanud teadlane Hippokrates.

1867. aastal andis tunnustatud Prantsuse meedik
Dr Richard Russel teraapiale nimetuse
Thalassoteraapia.



Mineraalid

Orgaanilised ühendid

Lahustunud gaas

Mikroelemendid

Merevesi Vereplasma

Thalassoteraapia

Merevesi sisaldab vereplasma rakkude koostisega ühtivaid komponente.

Merevees leidub rohkesti erineva keemilise koostsega mineraale, mitmeid mineraalsooli, orgaanilisi ühendeid, 
lahustunud gaase ning olulisi mikroelemente.

70 erinevat kehale 

vajalikku toitainet



Thalassoteraapia

Kolm tugevat toimeainet - Prantsuse 
meresool, põisadruekstrakt ja merekollageen 

- on teraapiliste mereveetoodete jaoks 
hoolikalt välja valitud.

Merekollageen

Põisadru

Prantsuse 
meresool



Prantsuse meresool

Tihti soolade Rolls-Royce’iks kutsutavat Prantsuse meresoola nimetatakse ka “soolalilleks”. 50 g seda soola on väärt 
tuhandeid eurosid ning see sisaldab külluslikult nahale säravat ja elujõulist välimust andvaid mikroelemente ja 
mineraale.

Lõuna-Prantsusmaal Camargue’is paiknevad 
soolaväljad on imelist roosat tooni.



6

1 2

5

3 4

7 8

Prantsuse meresool

Prantsuse meresoola kaheksa kasulikku omadust:

Puhastava
toimega

Bakterite- ja 
põletikevastane

Vähendab
pigmendilaike

Kaotab
ebameeldiva lõhna

Reguleerib
rasueritust

alandab turseid Stressivastane

Koorib



Põisadruekstrakt

Muude vetikatega võrreldes on põisadru palju mõjusam ning seda kasutatakse Euroopas kõiksugustes 
Thalassoteraapia vormides. See toidab nahka, soodustab ainevahetust ning ahendab poore.

Bretagne, 
Prantsusmaa



Merekollageen

Molekulaarmass on vaid 
1/1000 tavalise 

kollageeni omast.

Merest kogutud veeslahustuv kollageen tõmbab ligi veemolekule ning on tänu sellele tugeva 
niisutava toimega. Uuringud näitavad nahapinna tunduvat tihenemist - see tõhustab niisutavat 
toimet veelgi, kuna aitab niiskusel kauem nahas püsida.



Fermenditud pärm 

Pärmi lugu:
Teadlased sattusid kord juhuslikult
õlletehasesse, kus töötajate näod olid
kortsulised, kuid käed väga pehmed ja siledad
- seda tänu fermenditud riisipärmile. Nad
viisid läbi mitmeid uuringuid ning tootsid
lõpuks kvaliteetse toimeaine, mis on väga
kasulik naha taastamisel ning sedavõrd hea
keemilise tasakaaluga, mida ei saa kunstlikult
saavutada.
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Kaunis jume

Elujõud

Arginiin

Taastamine
Fermenditud pärm
Looduse ja biotehnoloogia kombineerimise 
tulemusel sama särav ja klaar jume kui 
vastsündinul.

Äärmiselt sarnane koostis

Looduslikud niisutavad faktorid
Veega saab küllastada naha kõige pindmist kihti.
Naha pindmine kiht lukustab väga tõhusalt vett, nii
et nahk näib loomulikult ja sügavuti niisutatud.



18%

Fermenditud pärm

Fibroblastid:
Uuringud on näidanud, et fermenditud pärm võib aktiveerida fibroblaste, soodustades nii naha enda 
võimet sünteesida hüaluroonhapet, kollageeni, elastiini ning muid nahakomponente. Nahk muutub 
kumavamaks ja elastsemaks.

Fibroblastide rakkude uuenemise andmed

Fermenditud pärmi kontsentratsioon（%）
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Nr 3

Hüaluroonhape

1 g hüaluroonhapet võib siduda 6 l niiskust. See on väga
suure veesisaldusega komponent. Vanuse kasvades
väheneb hüaluroonhappe kogus nahas ning seda
seostatakse kortsude tekke, naha lõtvumise ning muude
naha vananemismärkide tekkimisega.

Andmed: Hiina dermatoloogiažurnaal, 26. juuni 2010



Hüaluroonhape

Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav sari sisaldab kolmekordse tugevusega 
hüaluroonhappekompleksi, mille tilgake kustutab naha janu ning muudab naha pringiks.

Hüaluroonhappe makromolekulid 
moodustavad nahapinnale niisutava 
kihi.

Hüaluroonhappe mikromolekulid
imenduvad kergesti ja niisutavad
nahka sügavuti.

Hüdrolüüsitud hüaluroonhape aitab
rasust nahka tasakaalustada ning
muudab naha siidiseks ja kumavaks.



Inspireeritud ookeani 
lõpmatusest

Pakendil on püütud kujutada 
ookeani kihilisust

Elegantsete 
detailidega 

Tootepakendid
on loonud

Prantsuse disainerid



此处添加产品海报



Kosutab

01

Mere- ja pärmiekstraktiga puhastuskreem
Iidsest Jaapani riisiklii kotiga tehtavast 
nahahooldusest inspireeritud kreemi saab 
hõõruda rikkalikuks, kreemjaks ja siidiseks vahuks, 
et looduslik pärmiekstrakt eemaldaks õrnalt kõik 
mustuse ja meigi jäljed. Tulemuseks on kirkam, 
lõdvestunud, imeliselt pehme ja sametine nahk.
Kasutamine: kanna niiskele nahale. Masseeri 
õrnade ringjate liigutustega rikkalikuks vahuks. 
Loputa põhjalikult sooja veega. Seejärel kasuta 
igal hommikul ja õhtul õielehe emulsiooni.

Netokaal: 100 ml



Niisutab

02
Mere- ja vetikaekstraktiga niisutav õielehe 
emulsioon
Uneleva aroomiga kerge ja niisutav emulsioon 
parandab nähtavalt naha tooni ja tekstuuri, annab 
siidise tunde. Sisaldab rikkalikult pärmiekstrakti ja 
merekollageeni molekule, mis kosutavad, 
värskendavad, niisutavad ja siluvad nahka.

Kasutamine: kanna pärast näo puhastamist
vatipadjakesega nahale. Silu T-piirkonnale.
Kanna ka U-piirkonnale - põskede keskosast
väljapoole ning lõuajoonele. Pärast seda Kanna
kaelale alt üles lõua suunas. Väldi
silmaümbruspiirkonda.

Netokaal: 120 ml



Vastupidavus
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Mere- ja vetikaekstraktiga niisutav silmaessents
See eriline silmaessents sisaldab pärmiekstrakti, 
lahustuvat kollageeni ning 8 eri liiki 
aminohappeid, mis niisutavad ja turgutavad 
silmaümbruse nahka. Stressi ja väsimuse märgid 
taanduvad.

Kasutamine: võta pärlisuurune kogus
sõrmeotstsele. Tupsuta ettevaatlikult silmade
ümber, sh laugudele. Masseeri ringjate
liigutustega naha sisse, kasutades neljanda
sõrme otsa. Pärast seda kasuta näokreemi.

Netokaal: 15 ml



Pinguldamine
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Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav näoessents
Seda erilist essentsi on rikastatud pärmiekstrakti,
riisivalgu ning 8 eri liiki aminohapetega. Toode
aitab nahka toita ning niiskust nahas hoida, et
nahk püsiks kaua seestpoolt niisutatuna ning
oleks elastne ja pingul.

Kasutamine: võta väike kogus peopesale. Kanna
ühtlaselt tupsutades otsimikule, põskedele ja
lõuale. Kanna mõned lisatilgakesed
probleemsetele piirkondadele ning masseeri
õrnalt naha sisse, alustades näo keskelt ning
liikudes väljapoole.
Netokaal: 30 ml



Kaitse
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Mere- ja pärmiekstraktiga niisutav emulsioon
Selles ekstraktis sisalduv meremineraalide ja
pärmiekstrakti kombinatsioon loob niiskust
hoidva kihi. Kaheksat eri liiki aminohapped
aitavad nahka niisutada ja kaitsta. Nahk näeb välja
siledam, enam pingul ja säravam.

Kasutamine: kasuta hommikul ja õhtul pärast
näosessentsi. Tilguta 1-2 tilka peopesale ning
kanna siis näole ja kaelale. Lisa vajalikesse
piirkondadesse veel mõne tilga jagu emulsiooni
ja masseeri õrnalt naha sisse.

Netokaal: 50 g



Toitmine
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Mere- ja pärmiesktraktiga niisutav kõik-ühes kreem
Tugevatoimeliste looduslike toimeainete ja uuendusliku
biotehnoloogia kooslusega rikkalik kõik-ühes kreem
sisaldab puhta vee asemel fermenditud pärmi ekstrakti,
samuti E-vitamiini, skvalaani, 8 eri liiki niisutavaid
aminohappeid ning hüaluroonhapet. Mere- ja
pärmiekstrakti kooslus on tõelised tõhus. Kreem
parandab nahatekstuuri, muudab naha elastsemaks ning
aitab naha pindmist kihti uuendada.

Kasutamine: võta sobiv kogus kreemi ning kanna
ühtlaselt näole ja kaelale. Niisutava Paremaks
imendumiseks tupsuta õrnalt. Kasuta igapäevaselt
hommikul ja õhtul.
Netokaal: 50 g
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