„Soha nem elégszünk meg
a tegnap technológiájával.
Egy receptúrán addig kell
dolgozni, míg új termék
nem születik minden cseppet
különbözore kell készíteni.”

Alapító & igazgató, Le Mieux Cosmetics, Inc.

A LEGJOBB.
A Le MIEUX Janel Luu által megálmodott termék. Kiváló tudósokkal,
orvosokkal, kozmetikai vegyészekkel karöltve áttörést értek el a bőrápolási
technológiában. Kidolgozták a legjobb öregedésgátló formulát a
személyre szabható bőrápolási piacon.

HATÉKONY MEGOLDÁSOK
A társaság elnyerte a Szérum Hatóság elismerését a tudományosan
kidolgozott szérumok sokoldalúságáért, azok tökéletes összhangjáért
a Le Mieux tisztítók, hámlasztók, krémek, speciális kezelések pontosan
célzó, hatékony, a számtalan különböző bőr feltéteinek megfelelő
hatékonyságáért.

A MESTER MOLEKULA
Ellentétben a hagyományos víz alapú bőrápoló termékekkel, a Le Mieux
készítmények jellemzője a Mester Molekula - ami hyaluron savat tartalmaz.
A Le Mieux az első cég, aki használja ezt az egyedülálló technológiát.
A hyaluronsav intenzív hidratáló tulajdonságai előnyösek a bőr
felszínén, valamint a kötőszöveti sejtek közötti állományban, ahol
közvetlen illetve hosszú távú eredményeket okoznak.

ALAKÍTSD

sorsát

BORÖD

Kollagén Peptid szérum
növeli
a kollagén
szintézist

növeli

Emel & Feszesít
Legjobb: megereszkedett bőrre
Bőrtípus: száraz, normál, érzékeny
koncentrált, peptidben gazdag
megemeli és feszesíti a megereszkedett bőrt
dupla kapszulával, időszabályozó technológiával

a hidratáltságot

előtte

utána

(1 kezelés)

Csodálatos
eredmények
a Le Mieux
Szuper-igényes
apoláris folyadék
a Bio-Retinol
Complex®

Retinol szérum

Tökéletesít & Átváltoztat
Legjobb: ráncokra, barázdákra
Bőrtípus: száraz, normál, kombinált
peptidben gazdag, 0,5 % Retinollal, krémes szérum
javítja a bőr textúráját
eltünteti a barázdákat sejtjavító Teprenone-nal

előtte
(1 kezelés)

utána

SZÉRUM HÁRMAS

Ragyogás szérum
növeli
a ragyogást

Sugároz & Finomít
Legjobb: hiperpigmentációra
Bőrtípus: száraz, normál, kombinált

fejlett
élénkítő
összetevő

8 ragyogást fokozó szer és 4 potenciális peptid
minimalizálja a hiperpigmentációt
ragyogóvá varázsol, feléleszti a fáradt bőrt

klinikai eredmények alapján

HATÉKONY
megoldások
Rx Complex szérum

Fiatalít & Helyreállít
Legjobb: fáradt, öregedő bőrre
Bőrtípus: száraz, normál, kombinált
peptidekben gazdag minden egyben
ﬁatalító szérum
eltűnteti a barázdákat,
csökkenti a ráncokat
kiegyensúlyozza az egyenletlen bőrt és
visszaadja a bőr ragyogását

C-vitamin szérum

Tiszt & Újjáéleszt
Legjobb: fakó, fáradt bőrre
Bőrtípus: száraz, normál
Glutathion, c vitamin (MAP) B3, B5
visszaállítja az egészséges ragyogást
tisztít , kiegyenlíti az egyenletlen bőrfelszínt
védi a bőrt a környezeti károktól

GYORS TIPP
Készítsd elő a bőrödet a Vita C
bőrtisztító koronggal mielőtt
felviszed a szérumot, a ragyogó
hatás érdekében!

KLASSZIKUS SZÉRUMOK

Hyaluron szérum

Hidratál & Simít
Legjobb: enyhe szárazságra
Bőrtípus: minden bőrtípus
mélyhidratálás, pórusok eltömődése nélkül
kondicionál, simít, lágyítja a bőrt
ideális a pattanásos bőrre

Hyaluron szérum

Nyugtat & Táplál
Legjobb: extra szárazságra
Bőrtípus: száraz, normál, érzékeny
13 egzotikus olajat tartalmaz, beleértve
argán, kukui olajat
esszenciális lipidekkel, melyek mélyen hidratálják
és nyugtatják a dehidratált bőr
ideális, hámlasztás után, lézer, IPL,
mikrodermabrázió alkalmazása esetén

NÖVEKEDÉSI
FAKTOROK?

MIÉRT

Segítik a
sejtregenerálódást.
Elősegítik a kollagénés elasztintermelést.

EGF-DNA szérum

TGF-ß szérum

Hidratál & Helyreállít

Feszesít & Gyorsít

Legjobb: sérült, ráncosodó
Bőrtípus: normál, érzékeny,
száraz, kombinált

Legjobb: barázdák, ráncok, ﬁnom vonalak
Bőrtípus: normál, érzékeny,
száraz, kombinált

Orvos választása: saját
epidermális faktor (EGF).
Segíti a sejt regenerálódást
és kollagénszintézist.
Feszesít, emel, energizálja
az irritált, ráncos bőrt.

Segíti a feszességet és a rugalmasságot
Eltűnteti a ráncokat, egészséges
ragyogást ad
Meggyorsítja más Le Mieux
kozmetikai termékek hatását

Miért használjuk a

LE MIEUX SZÉRUMOKAT?
A két dimenziós hyaluron sav feltölt
12 forradalmi peptid helyreállít és regenerál
Dupla kapszulás Le Mieux Hydro Bio Technológia
Glutathion, C-vitamin, SOD javítja az oxidatív károkat
Hármas szállítórendszer, célzottan segíti a felszívódást

Miért van szükséged

A SZÉRUMOK VÁLTOGATÁSÁRA?
Hármas szállítórendszer
célzottan segíti a felszívódást.
A bőrnek előnyére válik, ha változtatunk a rutinon.
Az a tapasztalat, hogy a bőrápolási rutin változtatása jobb eredményeket hoz.
A szérumok energizálják a sejteket és növelik a bőrápolás hatékonyságát.

Ha változik a környezeted, változik a bőröd.
Gazdagabb szérum kell a szárazabb évszakban
vagy ha szárazabb helyen élsz.

ADJ BORÖDNEK

egy új KEZDETET
Peptides habzó tisztító

Feszesít & Feltölt
Legjobb: sminkeltávolításra, öregedés jeleire
Bőrtípus: száraz, normál, érzékeny
luxus, peptidekben gazdag könnyű tisztító
mangómag vajjal, piros algával, ginsenggyökér kivonattal
eltávolítja a sminket és a szennyeződéseket

AZ ÖREGEDÉSGÁTLÁS
találkozása a TISZTÍTÁSSAL
A peptidekben gazdag tisztító hab ránctalanító
előnyökkel rendelkezik, eltávolítja a sminket,
a felszíni szennyeződéseket.

TISZTÍTÓK & TONIKOK

A TENGERBŐL
A hidratáló összetevők
tengeri alga kivonattal
feltöltik és kondicionálják
a bőrt.

Tengeri-növényi tisztító tej

Hidratál & Lágyít
Legjobb: szárazságra
Bőrtípus: száraz, normál, érzékeny
krém alapú tengeri növényi keverék
eltávolítja a felületi szennyeződéseket
tengeri kollagén lágyít és kondicionál

Tápláló növényi tisztító gél

Tiszt & Táplál
Legjobb: zsíros, tisztátatlan bőrre
Bőrtípus: normál, zsíros, kombinált
Bretagne-i a parti alga kivonattal
és 12 növényi kivonattal
mélyen tisztítja a pórusokat,
eltávolítja a felületi szennyeződéseket
miközben javítja a bőr textúráját
kondicionál, nyugtat, lágyít

TISZTÍTÓK & TONIKOK

Hámlasztó tisztító gél

Tiszt & Nyugtat
Legjobb: eltömődött pórusok, foltok
Bőrtípus: kombinált, zsíros bőr
2% szalicilsav segít a foltok vissza szorításában
tisztítja és minimalizálja az eltömődött pórusokat
és megelőzi a pattanásokat
13 növényi kivonat megnyugtatja és kiegyensúlyozza a bőrt

Hámlasztó tisztító gél

Hidratál & Revitalizál
Legjobb: dehidratált
Bőrtípus: minden bőrtípus
öregedésgátló szérumban gazdag formula
francia, Bretange-i alga kivonattal növeli a hidratációt
bioaktív peptidekkel segít a ráncok, halvány
vonalak eltűntetését

KEZDJÜK A

helyes ALAPOKKAL

Bőrtisztító korong

C vitaminos tisztító korong

Újjáépít & Kiegyensúlyoz

Újjáépít & Élénkít

Legjobb: eltömődött pórusok, akne
Bőrtípus: kombinált, zsíros

Legjobb: fáradt, egyenetlen
Bőrtípus: száraz, normál, kevert-zsíros

papaya enzim, szalicil, tejsav,
tatracid, mandulasav*
tisztítja a pórusokat,
pattanásokat
csökkenti a bőrirritációt

természetes citrom, tartanic,
tejsav, glikol
simítja a ﬁnom vonalakat,
összehúzza a pórusokat
kezeli az öregedés jeleit

* Dió, mogyoró allergiánál nem alkalmazzuk!

HÁMLASZTÓK

MIÉRT
HÁMLASSZUNK?
A hámlasztó összehúzza
a pórusokat, óvatosan
távolítja el az elhalt hámsejteket, így biztosítja a
szérumok jobb felszívódását,
hidratál és üde fényt
kölcsönöz a bőrnek.

5%-os Glikol-polimer oldat

Újjáépít & Finomít
Legjobb: apró barázdák, ráncok
Bőrtípus: minden bőrtípus
ﬁnomítja a bőr texturáját,
minimalizálja a pórusokat
csökkenti az apró barázdák,
ráncok kialakulását
elősegíti az egészséges sima
arcbőr elérését

CÉLZOTT
kezelések
O² Nyugtató zselé

Hidratál & Nyugtat
Legjobb: Közepes bőrirritáció, foltok, rosacea
Bőrtípus: minden bőrtípus
mélyhidratáló zselé 18 növényi
kivonattal
azonnali megkönnyebbülés a
közepesen irritált bőrnek, égés,
csípés, pirosság és rosacea esetén
tökéletes borotválkozás utáni gél

Sejtregeneráló oldat

Táplál & Nyugtat
Legjobb: dehidratált, irritált, aknés,
rosaceás, öregedő bőrre
Bőrtípus: minden bőrtípus
egyedülálló „mentő „ spray 8
ásványi anyaggal és 8 aminosavval
azonnali nyugtatás, táplálás, hidratálás
a stresszes bőrre
megnyugtatja a viszkető rovarcsípte és
napégette bőrt

SPECIÁLIS KEZELÉSEK

Hűsítő revitalizáló maszk

Tiszt & Energizál
Legjobb: eltömödött pórusok, foltok
Bőrtípus: normál, kombinált, zsíros
az anyag maszk, megnyitja a pórusokat,
méregtelenít
ginzeng, sacha inchi, aloe kivonat
megnyugtatja az enyhe irritációt
az amazoniai fehér agyag megszünteti a
felesleges faggyútermelést és pórusösszehúzó

AKNE megoldásod
Tisztítás-Méregtelenítés: Icy Revitalizing Mask

M I N D E N A

SZEMEKBEN
van
Szemránc korrektor

Feszesít & Ragyogtat
Legjobb: szemkörnyéki vonalakra,
puffadásra, sötét karikákra
Bőrtípus: minden bőrtípus
7 hatásos peptid megemeli és
ﬁnomítja a szemkontúrt
csökkenti a ráncokat a puffadást
és a sötét foltokat
üdévé, ﬁatalabbá teszi a bőrt

előtte

utána

(1 kezelés)

GYORS TIPP
Gyengéd mozdulatokkal megérintve
a bőrt, vigye fel a krémet a kényes
szem alatti területekre!

SZEMÁPOLÁS

Szem- és szájkrém

Hidratál & Simít
Legjobb: extrém dehidratált bőr, mély ráncok
Bőrtípus: nagyon száraz, nagyon érzékeny bőr
peptidekben gazdag szérum,
intenzíven hidratál
rugalmasságot kölcsönöz
csökkenti a ráncokat, mély vonalakat

Miért kell a

SZEMKRÁNCKRÉM?
A szem körüli bőr 10-szer vékonyabb,
mint az arc bőre. A szemránckrémek
koncentrált szérumokat tartalmaznak,
amelyekkel a stressz, a fáradtság és az
öregedés jeleit, a ráncokat kezelhetjük.

GYORSÍTSUK MEG

a HIDRATÁLÁST
Bio sejtmegújító krém

Hidratál & Simít
Legjobb: barázdákra, ráncokra
Bőrtípus: száraz, normál, érzékeny
luxus formula 3 hatékony peptiddel
és 5 exotikus olajjal
csökkenti a ráncok, ﬁnom vonalak megjelenését
hidratálja a száraz bőrt, simít, megemeli a bőrt

24 órás időmegállító krém

Feszesít & Megerősít
Legjobb: rugalmatlan bőr
Bőrtípus: száraz, extra száraz, normál, érzékeny
5 peptid és 3 feltöltő, hidratáló vaj
javítja a rugalmasságot
enyhíti az irritációt és a szárazságot
rendkívül hatékony a nyaki területen

Vége a

RÁNCOKNAK!

Az időmegállító peptidek és a tudományosan
kifejlesztett szállítórendszerek megállítják
a kollagén és az elasztin lebomlását,
minimalizálják az öregedés jeleit.

MASZKOK

Nedvességben gazdag hidratáló maszk

TGF-ß szemránc maszk

Hidratál & Nyugtat

Feszesít & Megemel

Legjobb: dehidratált, irritált bőr
Bőrtípus: minden bőrtípus

Legjobb: sötét karikák , ﬁnom barázdák
Bőrtípus: érzékeny, száraz, normál,
kombinált
elősegíti a rugalmasságot
minimalizálja a puffadást és
a sötét karikákat
3 peptiddel, hyaluronsavval
csökkenti a ráncokat

szérummal átitatott maszk,
nyugtatja és hidratálja az irritált bőrt
3 ránctalanító peptiddel, ami serkenti
a kollagénszintézist
visszaállítja a ragyogást a fakó bőrön

Hyaluron shea maszk

Nyugtat & Hidratál
Legjobb: száraz, egyenetlen bőr
Bőrtípus: nagyon száraz, normál,
száraz, érzékeny
krém maszk mély hidratálással
shea vajjal kondicionálja, nyugtatja
a száraz bőrt
nyugtató olajok táplálják, rugalmassá
teszik a bőrt

Hűsítő revitalizáló maszk

Tiszt & Energizál
Legjobb: eltömődött pórusok, foltok
Bőrtípus: normál, kombinált, zsíros
anyag maszk, tisztítja a pórusokat,
méregtelenít
ginzeng, sacha, inchi, aloe kivonat
nyugtat, csökkenti az irritációt,
amazoniai fehér agyag megszünteti
a felesleges faggyútermelést
és pórusösszehúzó
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