
VITALITY BY m nova urbana linija, usmerjena v moderni in modni koncept.
Z enim preprostim ciljem: preprečiti videz utrujene kože! 

Linija je bila dizajnirana namensko za aktivne in dinamične mlajše uporabnike, da bi zadovoljila vsa njihova pričakovanja. 
Koktejl formul bogatih z vitaminom C in multivitaminskim ekstraktom Goji jagod zagotavlja koži energijo, bleščeč videz, 
vitalnost ter svežino. Efekt dobrega počutja je zagotovljen preko celega dneva!

• Vitamin C je koži najboljši zaveznik, pomaga omiliti 
škodljive učinke prostih radikalov na celice.
Izenači teksturo in obarvanost kože. Razstruplja 
tkivo. Vsakodnevna uporaba proizvoda, ki vsebuje 
C vitamin pomaga zaščititi in obnoviti kožo. 

• Goji berries , znane tudi kot “sadje nasmeha” 
so bogate z vitaminom C in B, amino kislinami in 
anti-oksidanti. Te majhne, užitne jagode rastejo 
na grmičevju v Himalaji. Goji jagode so ključna 
sestavina v vzhodni tradicionalni medicini. Pripravek 
v obliki tonika za telo se uporablja za preprečevanje 
okužb in izboljšanje mikrocirkulacije. Po kitajski 
legendi je to jagodičje odkrila zeliščarka, ki je živela 
več kot 200 let po zaslugi svojega dnevnega 
zaužitja teh jagod.

Dve dinamični sestavini sta osnova 
formul linije VITALITY BY m.

VITAMIN C  IN GOJI JAGODE
Poživita in izboljšata tonus kože

VITALITY BY m : 
zabavna, enostavna in usmerjena linija

Vitalnost, zaščita, prečiščevanje
• VitaminiC Cream – krema za vsak dan
• Miscellar Water 3 in 1 – ekspresni odstranjevalec ličil 3 v 1
• Net & Gom 7/7 – čistilni piling - luščilo
• VitaminiC Mask – maska za obraz

Bleščeč videz, vitalnost, energija …
to je tisto, kar si mladi želijo danes!



Odkrijte svežino in bleščeč videz
VitaminiC Cream
Energetska krema z zaščito pred 
onesnaženostjo v okolju, za lepo, svežo in ne-
govano kožo

Prijetna in sveža tekstura kreme, ki vlaži in 
vrača energijo koži, hkrati pa jo zaščiti pred 
onesnaženostjo v ozračju. Vitamin C, oligo-ele-
menti, aktivne anti-pollution sestavine in anti-oxi-
danti, ekstrakt Goji jagod delujejo kot spodbuda 
za bleščeč videz in svežino na vaši koži.

Nanašajte zjutraj in zvečer na popolnoma 
očiščeno kožo obraza in vratu.

Opažanja mlajših 
uporabnikov*
* rezultati pridobljeni iz samoocenjevanja 
po dermatološkem testiranju po 4 ted-
nih uporabe po dveh nanosih dnevno 
(20 žensk 21-40 let, povprečna starost 
28.6 let, normalna, suha ali mešana 
koža).
** vlaženje zgornjih plasti povrhnjice

 

Express make-up removal 
Miscellar Water 3 in 1
Idealen čistilec make-upa za hitro čiščenje 3 
v 1
 

Formula proizvoda očisti prisotne nečistoče na 
površini kože  (sebum, make-up in delčke polu-
cije)

Idealno čistilo make-upa v enem proizvodu:
  1 - obraz
  2 - oči
  3 - ustnice
 Ni potrebno izpirati. Koža je očiščena in osvežena.
 
Uporabljajte zjutraj in zvečer. Praktično pakiranje 

na potisk za idealno količino potrebnega proizvoda.

Uporabnikom 
zelo všeč*
* rezultati pridobljeni na podlagi samoo-
cene pridobljene po dermatoloških in 
oftamoloških testih po 3 tednih uporabe (20 
žensk starih 20-40 let).

Koža je sveža
in bolj bleščeča : 

85 %
Ličila lahko nanesemo

takoj po uporabi : 

75 %

Koža je bleščeča
in osvežena : 

90%
Stimulirana koža daje videz

poln življenja : 

75%

Očisti in osveži
Net & Gom 7/7
Proizvod 2 v 1, nežen, dnevni čistilni piling. 
Poslovite se od puste, nečiste kože

Peneč proizvod, nežne teksture, ki pomaga 
očistiti nečistoče in odlušči odmrle celice, ki so 
prisotne na površini kože. 
 
Uporabljajte vsak dan, zjutraj in/ali zvečer.

Opažanja mlajših 
uporabnikov*
* * rezultati pridobljeni na podlagi samoo-
cene pridobljene po dermatoloških in 
oftamoloških testih po 3 tednih uporabe 
(23 žensk 20-40 let, 65% starosti 20-30 
let, ob uporabi proizvoda enkrat dnevno).

Relaksacija in stimulacija
Relaxing boost VitaminiC Mask
Lahka, sveža maska za spodbujanje naravno 
bleščeče polti

Posebna tekstura maske, kot sorbet, sveža in 
lahkotna- VitaminiC Maska ustvari svež in zdrav 
videz v samo 10 minutah delovanja!

Ob uporabi 1-2 krat tedensko, bo vaša koža 
ponovno bolj bleščeča.

Uporabnikom 
zelo všeč*
* rezultati pridobljeni iz samoocenje-
vanja po dermatološkem testiranju po 
4 tednih uporabe po dveh nanosih 
tedensko (19 žensk 21-38 let, 68% 
med njimi 20-30 let).

Odkrijte vso energijo linije VITALITY BY m v kozmetičnih 
salonih z novo nego Flash Beauty Treatment. 
Ekspresna nega bogata z vitaminom C vzpodbudi zdrav izgled, napolni 
kožo z energijo in učinkovito izboljša videz vaše kože! Preiskusite še 
danes! V kolikor ste potrti, vaša koža pa je utrujena, pomislite na 
VITALITY by m. Poživljajoča nega v vašem salonu v samo 30 
minutah.

Koža je nežno
oluščena : 

96 %
Tekstura kože je 

bolj gladka : 

96 %

Nanos je 
osvežujoč : 

100%
Proizvod nudi takojšen

bleščeč videz 

79 %
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