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Kosmetyki laboratorium MSE
Koenzym Q10- podstawowa cegiełka życia.
Stworzona przez MSE seria produktów do codziennej
i medycznej pielęgnacji skóry oparta  jest na najnowocześniejszych odkryciach badawczych w dziedzinie kosmetologii. Główną    substancją czynną wszystkich produktów
MSE jest koenzym Q10. Jest on  multifunkcjonalną,  esencjonalną substancją dostarczającą komórkom energii witalnej oraz najbardziej efektywnym antyutleniaczem.

Fantastyczna różnorodność naszej skóry
Skóra – fenomen naszego ciała- organ multifunkcjonalny oraz biologiczny strażnik organizmu.
Nie każdy wie, że nasza skóra ma powierzchnię 1,5 – 2 m²
oraz stanowi 16% ciężaru naszego ciała. Jest naszym największym i najcięższym organem.
Skóra składa się z wielu warstw i rozmaitych, bogatych
w mitochondria typów komórek. Wyposażona w tysiące
zakończeń nerwowych, receptorów zmysłów, komórek
immunologicznych, gruczołów potowych i łojowych,
spełnia następujące funkcje:

• jako mechaniczna i chemiczna bariera chroni nasz

organizm przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi takimi jak upał, zimno, promienie słoneczne,
zanieczyszczenie środowiska.



• reguluje temperaturę naszego ciała i gospodarkę
wodną organizmu poprzez zwężanie lub rozszerzanie naczyń krwionośnych i wydzielanie potu.

• „oddycha” poprzez wymianę gazów i wydalanie toksyn.

• jest największym organem zmysłu. Poprzez skórę

odbieramy bodźce termiczne, ból i każdego rodzaju
dotyk.

• posiada

rozległy system immunologiczny i jako
,,biologiczny strażnik” chroni nas przed zarazkami,
wirusami i bakteriami.

• jest

emocjonującym organem komunikacyjnym:
podajemy sobie dłoń, dotykamy się, czerwienimy
lub bladniemy na twarzy.

• jest ogromnym magazynem wody, tłuszczów, soli
i dużej liczby składników odżywczych.

Skóra – zwierciadło duszy i zdrowia.
Kto nie zna powiedzenia:
„To widać po twojej twarzy”
Skóra jest zwierciadłem naszej duszy i stanu naszego
zdrowia. Gdy tracimy naszą duchową równowagę, lub
gdy jesteśmy obciążeni stresem psychicznym i fizycznym
pierwsze oznaki tego stanu zobaczymy na skórze. Nasza skóra cierpi razem z nami. Czynników wywołujących
chroniczno-  zapalne choroby skóry należy szukać w głębi
organizmu.



Odporność i starzenie się skóry.
Kiedy odporność naszej skóry zostanie mocno nadwyrężona i z czasem osłabiona, może dojść do powstawania
chorób.
Złe odżywianie, długotrwałe przebywanie na słońcu, palenie, alkohol, suche i klimatyzowane powietrze, częsty
kontakt ze środkami czystości, fizyczny i psychiczny stres
ekstremalnie obciążają skórę.
Oddziaływanie poszczególnych faktorów stresu na komórki skóry jest zawsze takie samo: wzmożona produkcja
wolnych rodników powodujących nieodwracalne uszkodzenia.
Jeżeli nie zostaną one w porę „wymiecione” z komórek,
może dojść do powstania tzw. deficytów bioenergetycznych.
Zmarszczki, sucha i zniszczona skóra lub różnorodne choroby skóry są tego następstwem.
Także w normalnym przebiegu procesu starzenia skóra
ulega zmianom. Z biegiem lat słabnie- zgodna z naszym
naturalnym programem genetycznym- odnowa komórek. Nasza skóra traci elastyczność i staje się coraz cieńsza
i wrażliwsza.



TARCZA OCHRONNA SKÓRY: KOENZYM Q10
Koenzym Q10- uniwersalna substancja organizmu.
Od kiedy na ziemi istnieje tlen, istnieje także Koenzym
Q10 (Ubichinon) -   prasubstancja życia.   Każda ludzka
komórka potrzebuje go, by móc oddychać i produkować energię w mitochondriach („elektrownie” naszych
komórek). Koenzym Q10 jest esencjonalną częścią składową wszystkich tkanek ludzkiego organizmu. Zwłaszcza
w skórze, organie o wysokiej wydajności przemiany materii, należy utrzymywać dostateczną ilość koenzymu Q10.  
Substancja ta jest odpowiedzialna za produkcję energii
w komórkach, stabilizuje ich membrany, a jako jedyny,
endogenny, rozpuszczalny w tłuszczach antyoksydant
„wymiata” z komórek wolne rodniki.
Koenzym Q10 zapewnia komórkom i mitochondriom
ochronę przed atakami wolnych rodników i długotrwale
utrzymuje ich prawidłowe funkcjonowanie.
W przypadku silnych obciążeń skóry np. działania promieni słonecznych lub podczas procesu starzenia zawartość koenzymu Q10 w organizmie jest niewystarczająca.  
Dostarczenie koenzymu Q10 z zewnątrz i od wewnątrz
organizmu pozwala uzupełnić deficyty i opóźnić procesy
starzenia.



Do wewnętrznego stosowania polecamy (zobacz str.: 17)

• SANOMIT®

Q10, SINAMIT® Q10, Q10-Komb, Quinomit Q10 fluid (płynny ubichinon q10 i ubichinol
q10)

Do zewnętrznego stosowania polecamy ( zobacz str.: 9)

• mythoSKIN® seria do pielęgnacji skóry
Koenzym Q10 zapewnia skórze energię, elastyczność
i ochronę.
Koenzym Q10 jest odpowiedzialny za gładkość skóry i za
zaopatrywanie w energię membran   naszych komórek.
Wspomaga regulację kanałów jonowych i wodnych i dba
o prawidłową gospodarkę wodną skóry.
Długotrwałe stosowanie koenzymu Q10 znacznie opóźnia procesy starzenia: Q10 zapobiega utracie wilgotności
i elastyczności skóry. Skóra odzyskuje fizjologiczną równowagę, regeneruje się i podnosi swoją odporność.
Koenzym Q10 stymuluje system immunologiczny skóry,  dyspozycyjność energii w układzie nerwowym skóry
i wspiera międzykomórkową wymianę materii i informacji. Zapobiega uszkodzeniom DNA spowodowanym promieniami UV i redukuje fotostarzenie się.



mythoSKIN®- seria kosmetyków
do pielęgnacji skóry
Tworząc serię kosmetyków do pielęgnacji skóry mythoSKIN® osiągnęliśmy cel, jakim jest pielęgnacja i ochrona
skóry na najwyższym poziomie.
Pielęgnacja skóry oznacza utrzymanie jej gładkiej oraz
aktywnej oddechowo. Szczególnie ważna przy tym jest
jej ochrona przed groźnymi czynnikami zewnętrznymi.
Nadzwyczaj dobra tolerancja produktów z serii mythoSKIN®, potwierdziła pielęgnacyjne i lecznicze działanie
w przypadku rozmaitych obciążeń skóry. Efekt ten gwarantują wysokogatunkowe i wysokowartościowe składniki produktów, na których najwyższej czystości skupiona
została cała uwaga.
Aby wykluczyć ryzyko alergii zrezygnowano z zastosowania substancji konserwujących i zapachowych.
Najwyższa jakość produktów z serii mythoSKIN® gwarantowana jest dzięki regularnym kontrolom jakości.
Wszystkie produkty z serii mythoSKIN® mają zabarwienie żółto-pomarańczowe, spowodowane obecnością w
nich UBICHINONU Q10. Kolor preparatu oznacza wysoką
jego zawartość w produkcie.
Wskazówka:
Wszystkie produkty z serii mythoSKIN® powinny zostać
nałożone na odpowiednie partie skóry dopiero po jej
gruntownym oczyszczeniu. W zależności od zastosowanego kosmetyku po 10-30 min. można użyć pozostałych
kosmetyków.



REGENERACJA SKÓRY
MythoSKIN® liposomowy krem do skóry
i liposomowy lotion do ciała
Opatentowana
receptura:
Sekret tkwi w składzie!
Aby substancje czynne
kremu mogły spełniać
swoją rolę, muszą przedostać się do najgłębszych
partii skóry. Tam magazynują się i stopniowo
uwalniają. Jest to możliwe
dzięki harmonijnemu połączeniu specjalnej Liposomowej Formuły i naturalnych substancji powierzchniowo czynnych Lung Surfactant.
Liposomy są maleńkimi, okrągłymi strukturami w formie
pęcherzyków wypełnionych wodą i otoczonych podwójną warstwą lipidową. Z łatwością przedostają się przez
zrogowaciały naskórek w głąb skóry przenikając do membran komórek. Koenzym Q10 gromadzi się w podwójnej
warstwie lipidowej i w naturalny sposób zostaje dalej
transportowany.
Koenzym Q10 zawarty w kremie liposomowym wspomaga nasze komórki w ich bioenergetycznych procesach.
Dzięki niemu powstają rezerwy energii niezbędne systemowi immunologicznemu do obrony i ochrony skóry.
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Lung Surfactant (mieszanina fosfolipidów i powierzchniowo czynnego białka) jest powierzchniowo czynną
substancją własną organizmu i występuje po zewnętrznej stronie pęcherzyków płucnych.
Lung Surfactant pełni rolę nośnika i dba o przenikanie
Liposomów- Q10 w najgłębsze warstwy skóry. Najnowsze
wyniki badań nad kosmetykami potwierdziły, że zastosowanie tej naturalnej „mieszanki substancji” wyjątkowo
korzystnie wpływa na zdrowie skóry.
Liposomowy krem do skóry mythoSKIN® o wysokiej, 2%
zawartości koenzymu Q10  wspiera przede wszystkim terapię leczniczą skóry.
Liposomowy lotion do skóry mythoSKIN® ma zastosowanie do dużej powierzchni skóry np. jako balsam po
opalaniu, po kąpieli, czy goleniu.
Ze względu na stabilizację „mieszanki” Lung Surfactant
i Q10-Liposomów oraz ze względu na ochronę przeciwbakteryjną konieczny był dodatek alkoholu w kremie.
Skóra szczególnie wrażliwa dodatkowo wymaga zastosowania kremu nawilżającego: mythoSKIN® kremu pielęgnacyjnego.
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PIELĘGNACJA SKÓRY
mythoSKIN® krem pielęgnacyjny
W kremie pielęgnacyjnym
mythoSKIN® po raz pierwszy
umieszczono płynną formułę
Q10 (nanochinon) o zawartości
Q10 - 5% w bazie Lamellar-Creme-Concentrate-Basis (LCC).
Nanochinon zawiera Q10 w
postaci rozpuszczalnych w wodzie nanocząsteczek (maleńkie
kropelki Q10 otoczone lecytyną), które w porównaniu ze
standardowymi kosmetykami
z Q10, są bardziej wydajne i z
łatwością wnikają między warstwy skóry. Dzięki temu osiąga się wysoką efektywność ochrony i pielęgnacji skóry.
Baza LCC jest najnowocześniejszym produktem wykorzystywanym w kosmetyce. Lameralna struktura bazy LCC
odpowiada zdrowej, zewnętrznej warstwie skóry. Baza ta
szczególnie reguluje zawartość  tłuszczu i wilgoci i jest wolna od niefizjologicznych emulgatorów.
mythoSKIN® krem pielęgnacyjny zawiera wyłącznie dobrze przyswajalne składniki i niewielki dodatek substancji
zapachowych.
Kombinacja pielęgnujących i ochronnych właściwości
bazy LCC i nanochinon 10 jest gwarantem zdrowej i świeżej skóry.
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mythoSKIN® krem pielęgnacyjny do skóry nadaje się do
stosowania na dzień i na noc do skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Krem tworzy dobrą bazę pod Make -up.

PIELĘGNACJA SKÓRY
mythoSKIN® żel do skóry

mythoSKIN® żel do skóry zawiera w swoim składzie płynny nanochinon o zawartości 5% koenzymu Q10. W formie
nanocząsteczek koenzym intensywnie przenika do każdej warstwy skóry. Gwarantuje  jej ochronę, pielęgnację,
a także  reguluje  jej wilgotność i oddychanie.
Żel nie zawiera tłuszczu,  substancji zapachowych i jedynie śladowe ilości alkoholu. Zalecany jest do miejscowego stosowania na skórę wrażliwą, skórę w okolicach oczu
oraz do leczniczej pielęgnacji skóry szorstkiej i uszkodzonej. Na zranionym, zrogowaciałym naskórku tworzy kojący film, który przyspiesza gojenie się ran.
mythoSKIN® żel  został specjalnie stworzony do wrażliwej
i suchej skóry głowy, ponieważ doskonale wchłania się
w owłosione partie skóry, bez zbędnego natłuszczania.
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PIELĘGNACJA TWARZY I SKÓRY
WOKÓŁ OCZU
mythoSKIN® pady pod oczy

Podaruj swoim oczom odrobinę luksusu.
Oczy są czymś więcej niż pozostałe części ciała. Są odzwierciedleniem siły, energii i radości życiowej. Dlatego
tak bardzo ważna jest regularna pielęgnacja okalającej
ich skóry.
mythoSKIN® pady pod oczy zostały stworzone specjalnie
do tej wrażliwej partii skóry i zawierają idealnie dobrane
składniki nawilżające i regulujące wilgotność oraz nanochinon Q10. Wzmacniają i napinają  delikatną skórę pod
oczami. Chłodzące i nawilżające działanie padów jest od
razu wyczuwalne. Bezpośredni kontakt nanochinonu Q10
ze skórą pozwala  na przenikanie do jej najgłębszych partii skóry. Wspomaga on proces regeneracyjny komórek,
podnosi wilgotność skóry i redukuje zmarszczki.
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PIELĘGNACJA TWARZY I SKÓRY
WOKÓŁ OCZU
mythoSKIN® maski do twarzy

Skóra twarzy tęskni za kojącym odprężeniem, witaminami i składnikami nawilżającymi. Zaopatrz swoją skórę
w kojące składniki odżywcze i energetyzujący nanochinon Q10.
mythoSKIN® maski do twarzy stosowane regularnie redukują głębokość zmarszczek, napinają i ożywiają skórę,
głęboko ją nawilżają i dotleniają komórki. Już po chwili
od nałożenia odczuwalne jest relaksujące i kojące działanie maski.
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OCHRONA DZIĘKI MITOCEUTYKOM® Z MSE
Prawidłowa pielęgnacja skóry
zaczyna się od wewnątrz.
Skóra powinna być pielęgnowana od zewnątrz, a od wewnątrz odżywiana.
W odżywianiu skóry chodzi o dostarczanie naturalnych,
antyoksydacyjnych substancji, które z jednej strony pobudzają przemianę materii, z drugiej wzmacniają jej system obronny  i wspierają produkcję energii.
Do tych substancji należą:
• Witaminy:  Witamina C i Witamina B3
• Minerały: Cynk, Selen i Chrom
• Enzymy: SOD, Gpx,  Kat
• Koenzym: ubichnion Q10 i ubichinol q10
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Płynny UBICHINON i płynny UBICHINOL

Koenzym Q10 w kroplach powinien  być, przede wszystkim, przyjmowany podczas leczniczej i pielęgnacyjnej
terapii skóry narażonej na silne działanie  wolnych rodników np. narażonej na stres lub intensywne opalanie. Aby
szybko i skutecznie zaopatrzyć organizm  w koenzym Q10
należy podać płynny ubichinon lub ubichinol SANOMIT®
Q10, SINAMIT® Q10-Komb, lub QuinoMit Q10 fluid.
We wszystkich tych 3 produktach zawarty jest Koenzym
Q10 w ultramałych nanocząsteczkach. Dzięki tej specjalnej formule, następuje szybkie wchłanianie koenzymu
Q10 i natychmiastowe pokrycie jego deficytów w organizmie.
SINAMIT® Q10-Komb jest pozbawionym alkoholu wariantem SANOMIT® Q10.
QuinoMit Q10 fluid zawiera ubichinol, aktywna formę
koenzymu Q10. Badania wykazały, że ubichinol  w porównaniu do ubichinonu, utlenionej formy koenzymu Q10-  
jest  o wiele lepiej wchłaniany. Ubichinon , przyjmowany
z pożywieniem, czy wytwarzany w procesie przemiany
materii, zostaje przekształcony w naszym organizmie
w ubichinol. Poprzez bezpośrednie przyjmowanie ubichinolu proces przekształcania staje się zbędny.  
17

TRIAMIT-B® MSE

(Niacynamid, Witamina B3)
Kapsułki TRIAMIT-u B zawierają niacynamid, który w naturze ściśle współpracuje z koenzymem Q10 w komórce.
Niacynamid podnosi efektywność oddechową komórki, wzmacnia funkcje systemu immunologicznego, jako
cegiełka koenzymu Q10 bierze udział w wielu reakcjach
przemiany tłuszczów, węglowodanów i białka. Dzięki
czemu następuje przyspieszony proces odnowy skóry
i lepsze jej ukrwienie.  

Cynk MSE połączony ze SPIRULINĄ platensis
Niedobór cynku może być przyczyną wielu problemów
ze skórą. Cynk chroni przed promieniowaniem UV,  przyspiesza gojenie i wzmacnia system immunologiczny. Jest
18

jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych i jako
„Cofaktor” bierze udział w 200   procesach enzymatycznych ważnych dla ludzkiego organizmu. Niezwykle istotny jest również  dla enzymu  Dysmutazy ponadtlenkowej
(SOD), która stoi na czele systemu obronnego organizmu.
Cynk MSE połączono z ubogą w jod mikroalgą Spiruliną
platensis,  ponieważ minerały wchłaniają się lepiej w formie biologicznej,  połączonej z białkiem.

Witamina C MSE matrix
Witamina C jest jednym z najważniejszych, rozpuszczalnych w wodzie antyoksydantów naszego organizmu.
„Wymiata” wolne rodniki, chroni   membrany i proteiny
naszych komórek. Jest niezbędna w produkcji kolagenu
i dlatego tak ważna dla struktury i funkcji skóry, kości
i tkanki łącznej. Witamina C wspomaga leczenie ran i oparzeń, wspiera komórki nerwowe i jest konieczna w produkcji i aktywacji całej gamy hormonów naszego organizmu m. in. również tych zawartych w skórze.
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