EXPRES OŠETŘENÍ
Plánujete důležitou schůzku nebo romantické setkání a už vám nezbývá čas na
návštěvu kosmetického salonu? Vyzkoušejte alginátové masky MIRRA, které okamžitě
kůži vypínají, zpevňují, snižují intenzitu pigmentových skvrn a vyrovnávají barevný tón
pokožky.

FORMING
MODELOVACÍ MASKY

MIRRAFORM spirulina
modelovací maska, omlazující s kryogenním efektem

(Пластифицирующая омолаживающая криогенная маска)
3124 / 20 g
Zlepšuje antioxidační ochranu a procesy regenerace v kůži. Zvyšuje
elasticitu a pevnost, stahuje rozšířené póry, vyhlazuje vrásky. Vyrovnává
reliéf i barvu kůže. Tonizuje a omlazuje.
Kč

MIRRAFORM anýz a skořice
modelovací maska, aromatická, omlazující

168

(Пластифицирующая омолаживающая ароматическая маска)
3123 / 20 g
Uvolňuje a zklidňuje pokožku, vykazuje lehký lifting a vyrovnává mělké
vrásky. Hydratuje a tonizuje. Dokonce zlepšuje náladu, dodává skutečně
blažený pocit rajského potěšení. Přenese vás na okamžik do čarovných
krajin dálného východu. Maska je vhodná pro mastnou pleť.

MIRRAFORM borůvka
modelovací maska, omlazující

168

(Пластифицирующая омолаживающая маска)
3122 / 20 g
Maska s výtažky borůvek a zeleného čaje výrazně podporuje obnovu
kolagenní struktury kůže, vykazuje silný liftingový účinek, efektivně
vyhlazuje vrásky, zlepšuje barvu obličeje. Antioxidanty z borůvek a
zeleného čaje zamezují předčasnému stárnutí a ochabování pokožky.
Maska je vhodná i pro pleť s rozšířenými cévkami.

168

Kč

Kč

41

H AIR
PÉČE O VLASY
HYGIENA

JANTAR D
šampon pro každodenní použití
s obilnými proteiny a kamélií japonskou

Jedle
sibiřská

(Шампунь для ежедневного использования)
3134 / 150 ml
Šetrně čistí vlasy i pokožku hlavy, nenarušuje
činnost mazových žláz, vyživuje a hydratuje.
Šampon vlasům dodává sílu a lesk.

399

Kamélie
japonská

Kč

JANTAR M
šampon na mastné vlasy s obilnými
proteiny a výtažky jedle sibiřské

(Шампунь для жирных волос)
3135 / 150 ml
Darujte svým vlasům lehkost a křišťálovou čistotu.
Vyvážený šampon s obilnými proteiny, výtažky jedle
sibiřské, propolisu a řebříčku lékařského zklidňuje
podráždění, snižuje maštění vlasů a normalizuje
tvorbu mazotoku. Vlasy se méně špiní, neplihnou a
jsou lesklé. Získávají zdravý a pěstěný vzhled.

42

399

Kč

PĚS TĚNÉ VL AS Y = KRÁSNÉ VL AS Y
Vlasová kosmetika MIRRA na bázi proteinů a rostlinných extraktů
zajišťuje efektivní ozdravnou péči o vlasy a vlasovou pokožku hlavy.
Bohatá nabídka obsahuje speciální přípravky pro každý typ vlasů a
dokáže řešit různé problémy, které se u vlasů mohou projevit. MIRRA
navíc pamatuje i na péči zevnitř, k tomuto účelu slouží mimo jiné
např. biologicky aktivní doplněk stravy MIRRASET.

JANTAR S
šampon na suché a poškozené vlasy s obilnými
proteiny, jogurtem a růžovým ibiškem

(Шампунь для сухих и поврежденных волос)
3136 / 150 ml
Dopřejte si ten krásný pocit ze svých zdravých a lesklých
vlasů! Výživný šampon s obilnými proteiny, jogurtem a
výtažky růžového ibišku jemně a šetrně čistí vlasy a doslova
je naplňuje životní silou. Předchází jejich lámavosti. Vlasy
jsou „poslušné" a zdravě lesklé.
Kč

Aloe vera

399

JANTAR J
šampon na jemné a poškozené vlasy s obilnými
proteiny a aminokyselinami

(Шампунь для тонких и окрашенных волос)
3140 / 150 ml
Pečlivě vybrané cenné komponenty šetrně čistí jemné a
poškozené vlasy. Biologicky aktivní látky zpevňují vlasové jádro,
chrání vlasy před nepříznivými vlivy okolního prostředí, brání
jejich poškození při vysoušení a česání. Šampon napomáhá udržet
vlasový pigment i při častém pobytu na slunci. Komplex vitaminů,
obilných proteinů a léčivých bylin zajišťuje plnohodnotnou výživu
vlasových kořínků.
Kč

399

Růžový ibišek
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H AIR
PÉČE O VLASY
HYGIENA

PÉČE O VLASY
PROFYLAXE

BOREJ
šampon proti lupům
se zinkem a fytoextrakty

(Шампунь от перхоти)
3133 / 150 ml
Mimořádně účinný přípravek proti
lupům. Šampon obohacený oxidem
zinku a fytoextrakty důkladně čistí
vlasy a pokožku hlavy, normalizuje
složení sekretu mazových žláz.
Zabezpečuje dlouhodobou ochranu
proti lupům.
Kč

499

SILNÉ A ZDRAVÉ –
OD KOŘÍNKU
KE KONEČKŮM

KONDICIONÉR
pro zvětšení objemu vlasů

(Кондиционер с эффектом увеличения
объема прически)
3131 / 125 ml
Nový kondicionér dokáže s vaším účesem hotový
zázrak! Vlasy se po použití kondicionéru stávají
hedvábnými a lesklými, dobře se rozčesávají a
„neběhají za hřebenem". Slabé a jemné vlasy
jsou pevné a nabývají na hustotě.

490

44

Kč

KONDICIONÉR
pro poškozené a barvené vlasy
s ochranou před UV zářením

(Кондиционер для поврежденных
и окрашенных волос с солнцезащитным
эффектом)
3130 / 125 ml
Darujte svým vlasům zdravý a zářivý vzhled,
jasnou barvu! Něžný kondicionér krémové
konzistence na bázi obilných proteinů a
léčivých bylin neobyčejně dobře pečuje
o barvené a poškozené vlasy. Přípravek
chrání vlasy před nadměrným přesušením
horkým fénem, zamezuje vyblednutí barvy,
zjednodušuje rozčesávání. Dodává vlasům
lesk, zvýrazňuje a zjasňuje barvu.

490

Kč

• spolehlivá ochrana vlasů před poškozením
• obnova struktury vlasů
• snadné rozčesávání vlasů
• nádherný lesk
45

H AIR
PÉČE O VLASY
PROFYLAXE
STYL
výživný balzám na vlasy s meruňkovým olejem
a výtažky kořene lopuchu

(Бальзам для волос питательный)
3126 / 125 ml
Rozmazlujte své vlasy bohatým výživným koktejlem! Aktivní
vitaminový balzám zásobuje vlasové kořínky plnohodnotnou
výživou, prokrvuje pokožku hlavy, účinně zklidňuje podrážděnou
pokožku. Slouží jako vynikající maska pro suché vlasy.

399

Kč

MIRT
speciální přípravek proti vypadávání
a pro stimulaci růstu vlasů
(Маска для стимуляции роста
и восстановления волос)
3129 / 125 ml
Padají vám vlasy nebo se ztenčuje jejich
struktura? Vyzkoušejte výborný přípravek na
bázi rostlinných výtažků myrty a chmelu pro
aktivní výživu a zpevnění vlasových cibulek.
Při pravidelném používání napomáhá růstu
vlasů a předchází jejich vypadávání. Vlasy jsou
dokonale hladké a lesklé. Nejlepší profylaxe
plešatění.
46

599

Kč

Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

MIRRAVITAL
gel-tonik zpevňující na suché a
poškozené vlasy s fytoextrakty
a jojobovým olejem

(Гель-тоник укрепляющий для сухих
волос)
3127 / 75 ml
Unikátní profylaktický přípravek pro
výživu, obnovu a hydrataci suchých
vlasů. Aktivní komponenty gelu zlepšují
strukturu vlasů, jojobový olej dodává
objem. Již po první aplikaci se vlasy
snadno rozčesávají a lehce se modelují
do požadovaného účesu.
Kč

Bergamot

Bazalka

390

Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

MIRRAVITAL
gel-tonik zpevňující na mastné
vlasy s fytoextrakty
a hydrolyzátem mušlí

(Гель-тоник укрепляющий для
жирных волос)
3128 / 75 ml
Unikátní profylaktický přípravek pro
normalizaci činnosti mazových žláz.
Fytoextrakty a autolyzát droždí dodávají
vlasům objem a hedvábný lesk. Vlasy
jsou hustější a lehce se rozčesávají. Gel
je vysoce účinný při vypadávání vlasů po
prožitém stresu nebo po delším pobytu
na slunci.
Kč

390

Levandule
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H AIR
PÉČE O VLASY
MODELACE ÚČESU
AQUAFIX
ultralehký aquafixátor pro modelaci
účesu s dekorativním efektem

(Аква-фиксатор для моделирования
прически)
3125 / 50 ml
Častěji experimentujte a měňte styl účesu
podle svého vkusu! Aquafixátor pro modelaci
účesu poskytuje dlouhodobou a zároveň
pružnou fixaci účesu. Originální kombinace ve
vodě rozpustného polymeru a dispergovaných
pigmentů vytváří magický třpyt, dodává
vlasům elegantní a svůdný barevný odstín.
Obilné proteiny a polysacharidy podbělu
lékařského aktivně vyživují vlasy i pokožku
hlavy.

299

48

Kč

PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU
HYGIENA

DENT

KRÁSNÝ ÚSMĚV
Krásné zuby - to není jen dokonale bělostná sklovina, ale i zdravé
dásně! Pravidelná každodenní péče o chrup s přípravky MIRRA zajistí na
dlouhou dobu bezbolestnou návštěvu u zubního lékaře a ochrání svěží
dech. Zoubky jako perličky i ve zralém věku s báječnými produkty MIRRA,
bez obsahu fluoru!

ZUBNÍ PASTA ZPEVŇUJÍCÍ
pěnivá s dikalciumfosfátem

(Зубная паста укрепляющая)
3151 / 75 ml
Optimální péče a ochrana vašich zubů. Dikalciumfosfát
a výtažky kopřivy dvoudomé a růže šípkové vykazují dokonalý
komplexní čistící a ozdravný účinek na zuby a dásně. Chrání
před tvorbou zubního kamene, eliminují poškození zubní
skloviny, jemně bělí zuby.

ZUBNÍ PASTA ZPEVŇUJÍCÍ A OSVĚŽUJÍCÍ
pěnivá s dikalciumfosfátem
Jemná a plastická struktura speciálního
čistícího komponentu (dikalciumfosfát)
pěnivých zubních past šetrně odstraňuje
zubní plak, aniž by poškozovala zubní
sklovinu.

179

(Зубная паста укрепляющая, освежающая)
3153 / 75 ml
Osvěžující zubní pasta s čarovnou mátovou vůní! Díky
vysokému obsahu dikalciumfosfátu výborně pečuje o zuby
a chrání zubní sklovinu. Extrakty máty peprné mají výborný
deodorační účinek.

199

Kč

Kč
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DE NT
PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU
PROFYLAXE
DENTOFAM
nepěnivá zubní pasta
s bakteriofágy

(Гелевая паста-аппликатор)
3148 / 50 ml
Vynikající gelová pasta s koncentrátem
bakteriofágů normalizuje mikroflóru
ústní dutiny, přičemž výrazně snižuje
obsah patogenních bakterií. Pasta
je nenahraditelná při problémech s
gingivitidou (zánět dásní), parodontózou,
stomatitidou i při částečné nebo celkové
zubní protéze. Stimuluje lokální imunitu.
Je bezpečná i pro děti a může se dokonce
i polykat.

499

Kč

JEDLOVÝ ELIXÍR
ústní voda s výtažky
jedle a šalvějí

(Эликсир для полости рта)
3149 / 100 ml
Dokonalý doplněk zubních
past. Éterické oleje máty
peprné a šalvěje muškátové
a výtažky jedle sibiřské
zpevňují dásně, výrazně
urychlují hojení jakýchkoli
zánětlivých procesů v ústní
dutině a příjemně osvěžují
dech.

299

DENTONIK
ústní gel-sprej s mátou a šalvějí

50

Kč

(Гель-тоник для полости рта)
3147 / 30 ml
Pečujte o své zuby a dásně v průběhu celého dne! Tonizující gel-sprej
v praktickém obalu zvyšuje lokální imunitu, odstraňuje zánět v dutině
ústní, osvěžuje dech. Výtažky ostropeřce mariánského a lékořice lysé
a šťáva z aloe snižují krvácivost dásní. Gel-sprej účinně předchází
onemocnění v dutině ústní.
Kč

359

B A BY

PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU

Z D R AV Í N AŠ I C H D Ě T Í M Á M E
V E S V ÝC H R U K O U
Všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti byly zdravé. Pro péči o zdravé zoubky, vlásky
a kůži těch nejmenších je MIRRA tím pravým pomocníkem. Dokáže zklidnit podrážděnou
kůži, zahojit zánět, působí profylakticky a je naprosto bezpečná i pro jemnou dětskou
kůži a vlasy.

MIROŠKA
dětský krém s obilnými klíčky
a bílým leknínem

(Крем детский)
3154 / 75 ml
Naprosto dokonalá péče o dětskou pokožku. Krém
s olejem z pšeničných klíčků ji výborně vyživuje,
zabraňuje jejímu podráždění a chrání ji před
zhrubnutím vlivem nepříznivého počasí.

259

Kč

MIMI
dětský krém-gel s oxidem zinku
a měsíčkem lékařským

(Крем-гель под подгузники)
3155 / 75 ml
Krém-gel výborně osvěžuje dětskou pokožku a
zvyšuje její ochranné vlastnosti. Výtažky měsíčku
lékařského a oxid zinku chrání před opruzeninami
a podrážděním, výborná prevence potniček.
Při používání gelu MIMI bude pokožka vašeho
miminka opravdu spokojená!

259

Kč

• Obilné klíčky, extrakty bílého
leknínu a květů lípy - zklidňují a hojí
podrážděnou kůži.
• Kakaové máslo, olej z peciček
hroznového vína, oliv a ostropeřce
mariánského - zjemňuje, vyživuje a
hydratuje kůži.

• Antibakteriální komplex složený
z CO2- výtažku měsíčku lékařského,
koloidní síry a oxidu zinku vykazuje antiseptický účinek a
vysušuje místa, kde pokožka mokvá.
• Za studena lisované cenné rostlinné
oleje, lecitin a speciální komplex
vitaminů (A, C, E a F) - předcházejí
vzniku a hojí opruzeniny a potničky.
51

BABY
PÉČE O DĚTSKOU POKOŽKU
DĚTSKÝ ŠAMPON
se šťávou aloe a heřmánkem

(Шампунь детский)
3226 / 100 ml
Pro citlivou dětskou pokožku byl vybrán ideální čistící komplex
na bázi měkkých povrchově aktivních látek. Šťáva z aloe a výtažky
heřmánku zajišťují výživu a zlepšují stav vlasů i kůže hlavy.
Heboučká obilná pěna nedráždí oči.

299

Kč

• Komplex měkkých, speciálních
povrchově aktivních látek (na bázi
glukózy, kyseliny glutamové, jantarové,
oleinové a stearové) - efektivně čistí vlasy,
vytváří hebkou pěnu a nedráždí oči.
• Glycerin - posiluje a chrání lipidní kožní
bariéru děťátka.
• Hydrolyzát obilných proteinů - posiluje
vlasy, zabraňuje jejich „zacuchání" a
usnadňuje tak jejich rozčesávání.
• Výtažky heřmánku lékařského, šťáva
aloe, vitaminy A, E - vynikající výživa pro
vlasy i pokožku hlavy, působí antisepticky
a zklidňují podrážděnou pokožku.
52

DĚTSKÁ GELOVÁ ZUBNÍ PASTA
s papainem a aminofluoridem

(Детская гелевая зубная паста)
3229 / 75 ml
Kouzelná třpytivá zubní pasta s ovocnou příchutí a
vůní pomáhá dětem naučit se správně si čistit zuby.
Pasta je vytvořena speciálně pro péči o mléčné zuby,
neobsahuje abrazivní částice, které neprospívají
rozvoji zubní skloviny, a je bezpečná i při náhodném
spolknutí. Komplex pečlivě vybraných aktivních látek
(čistící enzym papain, rostlinné výtažky a organicky
vázaný fluor) předchází rozvoji zubního kazu a
krvácení dásní, zklidňuje sliznici dutiny ústní a působí
protizánětlivě. Obsah fluoru: 0,025 %.

149

Kč

DĚTSKÁ ZUBNÍ PASTA
s dikalciumfosfátem a lékořicí

(Детская зубная паста)
3225 / 75 ml
Speciálně vytvořená formule zajišťuje účinnou
profylaktickou péči o mléčné zuby i správný vývoj
dospělého chrupu. Jemné abrazivní částice a enzymy
papáji šetrně čistí zubní sklovinu. Komplex organického
a minerálního vápníku, fosforu a bioaktivních látek
kořene lékořice lysé zpevňuje a aktivně chrání dětskou
zubní sklovinu před zubním kazem. Kompozice
éterických olejů a výtažků listů maliny působí
protizánětlivě a osvěžuje dech. Pravidelná péče a
očista ústní dutiny v dětství je zárukou zdraví a krásy
zubů v dospělosti.

149

Novinka 2009

Kč
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P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Léčebné balzámy
Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

REVENTON
balzám proti křečovým žilám
Sezamová semínka

(Бальзам РЕВЕНТОН)
3160 / 50 ml
Snímá únavu a pocit tíhy v končetinách.
Zpevňuje cévy a snižuje otoky. Profylaxe
křečových žil a „kapilární síťky".

469

Kč

Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

Majoránka zahradní

ALLERON
antialergický balzám

54

(Бальзам АЛЛЕРОН)
3162 / 50 ml
Normalizuje ochranné funkce kůže. Zklidňuje
záněty a alergické reakce. Profylaxe pro citlivou
a alergickou pokožku.

399

Kč

EFEKTIVNĚ A BEZPEČNĚ
Balzámy „léčitelé" a biologicky aktivní doplňky stravy MIRRA - to jsou
přípravky s výrazným ozdravným účinkem. Jedinečnost balzámů „léčitelů"
spočívá v jejich kladném působení současně na kůži i vnitřní orgány. Doplňky
stravy harmonizují činnost všech orgánů v organismu. Vzájemná kombinace
produktů této řady garantuje skutečně velkolepý účinek.
Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

Nejvyšší ocenění
„Modrá planeta"
na INTERBEAUTY
v Bratislavě

TAINA
gel-balzám reparační

(Гель-бальзам РЕПАРИРУЮЩИЙ)
3167 / 50 ml
Hojí omrzliny a sluneční popáleniny, povrchová poranění kůže.
Zbavuje nepříjemného pocitu suchosti, hydratuje a ozdravuje
kůži. Stimuluje procesy regenerace poškozené kůže. Silné přírodní
antioxidanty deltostim a tomatol spolehlivě oddalují projevy
stárnutí a uvadání pokožky. Vynikající gel-balzám pro všechny typy
pleti, profylaxe stárnutí kůže.

LARGO
balzám pro problematickou pleť

459

(Бальзам ОБЕРЕГ)
3169 / 50 ml
Vykazuje silné baktericidní a protizánětlivé účinky. Zužuje
rozšířené póry, hojí akné. Při pravidelném používání výrazně
zlepšuje barvu obličeje. Pokožka tak získává přitažlivý matový
vzhled.

499

Kč

Kč

Srdečník
obecný

Tomatol
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P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Léčebné balzámy
Čestný diplom
„Moskevská
kvalita"

MIRRALGIN
balzám

(Бальзам МИРРАЛГИН)
3158 / 50 ml
Odstraňuje bolesti zad, svalů, kloubů,
zubů a snižuje nepříjemné pocity při
masáži. Rychle a efektivně obnovuje kůži
a měkké tkáně po úrazech a pohmoždění.
Napomáhá vstřebání hematomů. Profylaxe
artrózy a artritidy.
Kč

BIFIRON
balzám

56

559

(Бальзам БИФИРОН)
3172 / 50 ml
Snižuje projevy hyperkeratózy (nadměrné
rohovatění kůže), předchází rozvoji akné.
Výborně vyživuje a zjemňuje zhrublou
pokožku, odstraňuje příčiny nepříjemného
„šupinkovatění". Jedinečným způsobem
vyrovnává kožní reliéf po akné. Filtrát
kultury bifidobakterií normalizuje
mikroflóru na kůži i sliznicích.
Kč

459

STIMUL
balzám pro zvýšení imunity

(Бальзам БИОБАЛАНС)
3164 / 50 ml
Zabezpečuje optimální výživu a dýchání kožní tkáně,
zlepšuje výměnné a regenerační procesy. Zvyšuje
ochranné funkce kůže a odolnost před nepříznivými
vlivy okolního prostředí (virózy, chladné počasí, ...).
Profylaxe snížené lokální imunity, zvýšené citlivosti
kůže, kožní vyrážky.
Kč

469

Daurský
modřín

MIRRAFAG
protizánětlivý gel-balzám s bakteriofágy
pro problematickou pleť

(Гель-бальзам с бактериофагами)
3170 / 30 ml
Vysoce efektivní přípravek pro odstranění
patogenních bakterií, které jsou příčinou zánětů.
Vyhlazuje pokožku, vyrovnává její reliéf. Zesvětluje
zčervenalá místa a odstraňuje pocit „svědění".
Profylaxe zánětů a hnisavých procesů na kůži,
akné. Pomoc při výskytu kuperózy (rozšířené cévky,
metličky).
Kč

499

ŠISEJKAN
masážní vitaminový balzám s kafrem
a propolisem

(Бальзам разогревающий)
3110 / 50 ml
Máte rádi sport a aktivní odpočinek? Masážní balzám
na bázi kafru z daurského modřínu výborně prohřívá
svaly před tréninkem, uvolňuje namožené svaly po
tréninku, ochraňuje před prochlazením. Vykazuje
celkový ozdravný účinek.

499

Kč

Propolis

Leuzea - maralí
kořen
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P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Léčebné balzámy
LORIOL
gel-sprej

(Бальзам ЛОРИОЛ)
3165 / 50 ml
Zvlhčuje a tonizuje sliznici měkkého patra a horní cesty
dýchací. Nepostradatelný pro všechny, kteří namáhají
hlasivky. Při pravidelném používání zlepšuje dýchání a
potlačuje chrápání. Profylaxe laryngitidy (zánět hrtanu) a
faryngitidy (zánět hltanu), chrápání.

LABIO
balzám na rty

359

Kč

(Бальзам для губ)
3213 / 15 ml
Poskytněte svým rtům tu nejlepší péči! Balzám LABIO je
dokonalou profylaxí herpes (opary) a jiných zánětlivých
procesů, působí virostaticky a hojí popraskané a vysušené
rty. Posiluje lokální imunitu.
Kč

459

58

• Éterické oleje zavinutky podvojné, šalvěje, bergamotu - virostatický účinek.
• Šikonin - biotechnologický produkt, přírodní antiseptikum a antioxidant.
• Komplex síry, zinku a oleje ostropeřce mariánského - působí protizánětlivě a
vysušuje.
• Lecitin a vitaminy A, E, P - regenerační a zjemňující účinek.

Novinka

ANGIO
balzám

(Бальзам АНГИО)
3238 / 50 ml
Zlepšuje elasticitu a pevnost kapilární stěny.
Vynikající profylaxe křečových žil a kuperózy
(metličky, rozšířené cévky).

499

Jedle
sibiřská

Kč

Klinické testy ve Výzkumném laboratorním centru
CKB RAN potvrdily účinnost balzámu ANGIO již po
1 měsíci používání:
HYPEREMIE KŮŽE
(NADMĚRNÉ PŘEKRVENÍ, ZČERVENÁNÍ)
se snížila o

10 %

PROPUSTNOST CÉVNÍ STĚNY
se snížila o

30 %
KOŽNÍ RELIÉF vyrovnán o 7 %

Výzkumné laboratorní centrum CKB RAN
doporučuje při výskytu křečových žil a
viditelné cévní síťky.

B. N. Gorodničev
hlavní technolog
společnosti MIRRA-M
Vznik viditelné cévní
síťky, metliček a výrazné
zčervenání jsou stále
častějšími nežádoucími
kožními projevy. Původcem
těchto jevů je velké
množství rozšířených
kapilár. Nový produkt
balzám ANGIO zlepšuje
elasticitu a zvyšuje pevnost
kapilární stěny. Speciální
komplex bioflavonoidů,
rostlinných extraktů, olejů
a vitaminů-antioxidantů
viditelně zlepšuje barvu
kůže i její reliéf. Snižuje
viditelnost cévní kresby.

Podběl
lékařský

Jetel luční
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P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Biologicky akt ivní doplňky stravy

MEDELLA 1
biologicky aktivní doplněk stravy,
stimulace centrální nervové soustavy
(МЕДЕЛЛА-1)
3194 / 50 tob.
Mobilizuje životní síly, pomáhá překonat
únavu. Zlepšuje paměť, podporuje koncentraci
soustředění. Vynikající před a po operaci.

459
60

Kč

MEDELLA 2
biologicky aktivní doplněk stravy,
zklidnění centrální nervové soustavy

(МЕДЕЛЛА-2)
3195 / 50 tob.
Disponuje zklidňujícím účinkem, zlepšuje
usínání. Zvyšuje odolnost vůči podrážděnosti a
nepřiměřeným reakcím. Zklidňuje bolesti hlavy a
bolesti při menstruaci. Ale pozor, MEDELLA 2 není
pouze pro ženy. Napomáhá snížit vysoký tlak a
posílit spánek.
Kč

459

• Zlatý odznak kvality
III. tisíciletí
• Platinový odznak
kvality III. tisíciletí

Echinacea

Buřina srdečník

DIOVIT
biologicky aktivní doplněk
stravy, polyvitaminový komplex
pro stimulaci imunity
(МИРРА-ДИОВИТ)
3179 / 40 tbl.
Zvyšuje imunitní ochranu, snižuje
náchylnost k onemocnění, vykazuje
celkově posilující účinek.

459

MIRRADOL
biologicky aktivní doplněk
stravy, vitamino-antihypoxický
komplex

(МИРРАДОЛ)
3178 / 150 tbl.
Obnovuje optimální zásobování
organismu kyslíkem. Zvyšuje
energetický potenciál, dodává dobrou
Kč náladu.

730

Kč

MIRRAVIT
biologicky aktivní doplněk
stravy, vitamino-antioxidační
komplex

(МИРРАВИТ)
3175 / 40 tbl.
Posiluje antioxidační ochranu organismu,
normalizuje látkovou výměnu, zlepšuje
stav a vzhled kůže.

459
61

Kč

+

P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Biologicky akt ivní doplňky stravy

• Nejvyšší ocenění
„Modrá planeta"
na INTERBEAUTY
v Bratislavě

Červená řepa

Smetánka lékařská

MIRANDA 1
biologicky aktivní doplněk stravy,
jaterní drenážní komplex

62

(МИРАНДА-1)
3190 / 40 tbl.
Napomáhá očistě jater, normalizuje zažívání.
Zlepšuje činnost mazových žláz, odstraňuje
příčiny vzniku akné.

459

MIRANDA 2
biologicky aktivní doplněk stravy,
ledvinový drenážní komplex

Kč

(МИРАНДА-2)
3191 / 40 tbl.
Zlepšuje činnost močové soustavy a vodno-solné výměny,
snižuje otoky. Udržuje zdravou hydrataci a zlepšuje barvu
kůže.

459

Kč

• Nejvyšší ocenění
„Modrá planeta
na INTERBEAUTY
v Bratislavě
• Zlatý odznak kvality
III. tisíciletí
• Platinový odznak
kvality III. tisíciletí

Majoránka

Mateřídouška

MIRANDA 3
biologicky aktivní doplněk stravy,
průduškově-plicní drenážní komplex

(МИРАНДА-3)
3192 / 90 tbl.
Podporuje a zlepšuje činnost plic průdušek, napomáhá
odvádění toxických látek a hlenů z organismu, omezuje
spasma průdušek. Velmi žádoucí pro kuřáky.

520

Kč

MIRANDA 4
biologicky aktivní doplněk stravy,
střevní drenážní komplex

(МИРАНДА-4)
3193 / 80 tbl.
Zlepšuje činnost trávicího traktu, podporuje
vstřebatelnost vitaminů a mikroelementů. Zlepšuje
stav i vzhled kůže.

520

Kč

63
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P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Biologicky akt ivní doplňky stravy

Ostropestřec

Cedr

Chmel

64

MIRRASIL 1
biologicky aktivní doplněk stravy,
očista, ochrana a regenerace jater
na bázi olejů ostropeřce a cedru +
vitaminu E
(МИРРАСИЛ-1)
3187 / 60 tob.
Posiluje ochranné funkce jater, zlepšuje
stav i vzhled kůže, vlasů a nehtů.

459

Kč

MIRRASIL 2
biologicky aktivní doplněk stravy, ozdravení
trávicího traktu a kardiovaskulární soustavy
na bázi olejů ostropeřce a šípku + lykopenu
(МИРРАСИЛ-2)
3188 / 60 tob.
Zlepšuje mikrocirkulaci v pokožce, předchází vzniku
„rozšířených žilek". Podporuje činnost jater.

459

Kč

MIRRA OKO
biologicky aktivní doplněk
stravy, antioxidační biokomplex
pro zdravé oči
(МИРРА-ОКО)
3235 / 50 tob.
Doplňující zdroj zinku, luteinu,
antokyanů borůvky a beta-karotenu
odstraňuje únavu očí a navrací ostré
vidění. Neutralizuje volné radikály
nahromaděné v oční tkáni, chrání oční
sítnici před nepříznivými účinky ostrého
světla.

790

Kč

MIRRA EVA
biologicky aktivní doplněk
stravy, biokomplex pro ženy

MIRRASIL 3
biologicky aktivní doplněk stravy,
fytokomplex s výtažky hlohu a chmelu
(МИРРАСИЛ-3)
3189 / 60 tob.
Působí blahodárně na srdečně cévní systém
i játra. Zlepšuje stav a vzhled kůže, zvyšuje
její ochranné a reparační vlastnosti. Účinná
pomoc v komplexní terapii při obezitě a při
rekonvalescenci po nervovém a fyzickém
přetížení.

489

(МИРРА-ЕВА)
3236 / 50 tob.
Doplňující zdroj kyseliny listové,
vitaminů B1, B2, B6, PP a isoflavonoidů.
Doporučuje se při emocionální
labilitě, podráždění, poruchách
spánku. Napomáhá normalizaci funkce
reprodukčního systému. Doporučuje
se ženám při nedostatku vápníku a
vitaminů skupiny B v organismu. Působí
profylakticky v období klimakteria a při
předčasném stárnutí.

520

Kč

65

Kč

+

P R O PHYL AC T I C
PROFYLAKTICKÉ PŘÍPRAVKY
Biologicky akt ivní doplňky stravy
MIRRAKALCIUM
biologicky aktivní doplněk stravy, biokomplex
vápníku a vitaminů s mikroelementy

(МИРРА-КАЛЬЦИЙ)
3183 / 150 tbl.
Zabezpečuje dostatek vápníku. Zlepšuje stavbu kostní tkáně
a mineralizaci zubů. Přispívá ke stabilizaci srdeční činnosti.
Zvyšuje imunitu a působí podpůrně při alergických stavech.
Je doporučen pro všechny věkové kategorie a je vhodný
zejména pro kuřáky/kuřačky.
Kč

730

FERRUM
biologicky aktivní doplněk
stravy, biokomplex železa
s vitaminy
(МИРРА-ФЕРРУМ)
3184 / 40 tbl.
Doplňuje nedostatek železa,
vitaminu C a vitaminů skupiny B.
Zlepšuje energetickou výměnu,
zvyšuje imunitu organismu,
předchází rozvoji anémie.
66

459

Kč

MIRRASELEN
biologicky aktivní doplněk
stravy, biokomplex selenu
a oleje z laskavce

(МИРРА-СЕЛЕН)
3216 / 60 tob.
Předchází nedostatku selenu a
vyrovnává jeho deficit. Zajišťuje
efektivní antioxidační ochranu,
posiluje obranyschopnost a odvádí
z organismu těžké kovy a toxiny.
Je nezbytný pro zdravý růst dětí,
pro uchování zdravé struktury
vlasů a nehtů, pro plnohodnotnou
činnost jater.

559

MIRRASET
biologicky aktivní doplněk
stravy, biokomplex zinku
(МИРРА-ЦИНК)
3182 / 50 tob.
Předchází nedostatku zinku
a vyrovnává jeho deficit.
Normalizuje trávení, látkovou
výměnu, funkci pohlavních žláz a
enzymatický systém. Zlepšuje stav
kůže, vlasů a nehtů.

489

Kč

Kč

LAMINARIA
biologicky aktivní doplněk
stravy, biosorbent-komplex
s jódem a vitaminy
(МИРРА-ЙОД)
3186 / 100 tbl.
Doplňuje nedostatek jódu a
důležitých vitaminů. Normalizuje
látkovou výměnu, čistí trávicí
trakt, je vhodný při redukci
nadváhy.

489
67

Kč

I NTIM
INTIMNÍ KOSMETIKA
SEX KOMFORT

Nová receptura

MIRRA LVICE
sex-krém pro ženy se santalem
a ylang-ylangem

A. S. Golubkov
hlavní technolog
společnosti MIRRA-M

(Лубрикант эмульсионный)
3198 / 50 ml
Pečlivě vybraný komplex afrodiziakálních
éterických olejů zvyšuje práh citlivosti,
napomáhá prožít neopakovatelné pocity.
Dokonalý profylaktický přípravek frigidity.
Éterické oleje levandule a šalvěje vytváří
spolehlivou baktericidní ochranu.

399

MIRRA EVA
aromakompozice pro ženy

(Аромакомпозиция для женщин)
3199 / 5 ml
Kouzelná kompozice éterických
olejů vytváří atmosféru touhy.
Podtrhává přirozenou vůni těla,
rozpouští napětí při intimním styku.
Harmonizuje vztah s opačným
pohlavím.
Kč
68

330

Novinka

Kč

GEL-LUBRIKANT
hydratační, tonizující
a profylaktický

(Гель-лубрикант увлажняющий
с тонизирующим и профилактическим
действием)
3200 / 50 ml
Unikátní přípravek s trojím účinkem - hydratuje,
tonizuje a chrání před patogenní mikroflórou.
Zvyšuje pevnost a elasticitu tkání pohlavního
ústrojí, posiluje pohlavní touhu a vzrušení,
poskytuje komfort při pohlavním styku.

359

Kč

GEL-LUBRIKANT
hydratační, tonizující
a profylaktický
Do nové formule
jsme zařadili
osvědčené lubrikanty
s profylaktickým a
tonizujícím účinkem.
Aminokyselina arginin
zde slouží svými
cennými vlastnostmi:
tonizuje, hojí drobná
poranění, obnovuje
povrch sliznic.
Komplex bakteriofágů
normalizuje
mikroflóru pohlavního
ústrojí, selektivně
hubí patogenní
mikroorganismy.

PEČUJTE O SEBE
K tomu, aby sex přinášel pouze příjemné pocity, je třeba pečovat o sebe i o svého
partnera. Speciální řada MIRRA zajišťuje efektivní a zároveň delikátní hygienu, snímá
stres, poskytuje komfort při pohlavním styku.

FABELLO
tělové mléko s afrodiziaky

(Молочко для тела)
3217 / 125 ml
Originální tělové mléko s dvojím efektem: zjemňuje a hydratuje kůži, dodává žádoucí
vůni santalu a tropického ovoce. Jemné aroma éterických olejů zvyšuje erotickou
přitažlivost, povzbuzuje fantazii a posiluje sexuální touhu. Speciální antioxidační
komplex zpevňuje cévní stěny a působí jako profylaxe křečových žil a jiných cévních
onemocnění. Lehounké mléko výborně vyživuje kůži, zvyšuje její elasticitu, obnovuje
ochrannou hydrolipidní bariéru narušenou mýdlem a tvrdou vodou.

415

TROPICKÝ ŠUM
sprchový gel s afrodiziaky
a bílým leknínem

Kč

ZDOKONALENÁ FORMULE

(Гель для душа)
3218 / 150 ml
Jemný gel výborně čistí kůži, poskytuje
dlouhodobý pocit čistoty a komfortu.
Alantoin a bioaktivní látky bílého leknínu
zklidňují podrážděnou a přecitlivělou
pokožku. Neodolatelná vůně afrodiziak
(hřebíček, skořice, zázvor, nové koření,
muškátový oříšek, rozmarýn, paprika roční)
přináší jedinečný pocit přitažlivosti a
dokáže proměnit každodenní proceduru
v kouzelné potěšení smyslů.
Kč

399

Speciální komplex
harmonicky
vyvážených
afrodiziak dokonale
lahodí našim
smyslům. Díky nové
exkluzivní formě
beta-karotenu
získal gel sytější
„slunečný" odstín.

RUKAVIČKA
NA PEELING
930001

90Kč

69

I NTIM
INTIMNÍ KOSMETIKA
HYGIENA

INTIM
gel pro intimní hygienu
s heřmánkem a kadidlem

(Пенка для интимной гигиены)
3206 / 100 ml
Obklopujte se svěžestí a pocitem
čistoty každý den, ve všech
okamžicích svého života. Gel
s výtažky heřmánku a kadidlovníku
jemně čistí intimní partie ženy,
dodává pocit komfortu po celý
den.
Kč

399

70

