
SENSITIVE MOISTURISING CREAM
Nawilżający żel-krem o lekkiej konsystencji, wskazany do skóry wrażliwej i skłonnej do uczu leń. Sformułowany na 
bazie NEURO-TOLERANCE COMPLEX. Optymalizuje poziom nawilżenia skó ry, działa łagodząco na zaczer-
wienienia i delikat ne naczynka, zapewniając skórze natychmiasto we wrażenie odprężenia i komfortu. 
Pojemność: 50 ml

SENSITIVE NOURISHING CREAM
Odżywczy i zmiękczający krem, wskazany do skó ry wrażliwej i skłonnej do uczuleń. Opracowany na bazie 
NEURO-TOLERANCE COMPLEX. Zwiększa poziom odżywienia skóry, a jedno cześnie ją łagodzi, zmniej-
szając zaczerwienienie i zwiększając jej poziom tolerancji. Zapewnia na tychmiastowe poczucie odprężenia  
i komfortu. 
Pojemność: 50 ml

SENSITIVE INTENSIVE SERUM 
Intensywne serum wskazane do skóry wrażliwej i skłonnej do uczuleń. Zwalcza reakcje typowe dla skóry wrażli-
wej (zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie itp.), stymulując produkcję endor fin, co powoduje poczucie komfortu  
i wygody. Poprawia odporność i wytrzymałość skóry na zewnętrzne agresywne czynniki. 
Pojemność: 30 ml

PRODUKTY  
DO KONTYNUOWANIA
PIELĘGNACJI W DOMU

NEUROKOSMETYKI
DO PIELĘGNACJI NAJBARDZIEJ 

WRAŻLIWYCH TYPÓW SKÓRY



NEUROSENS
– KOI I CHRONI 
NAWET NAJBARDZIEJ 
WRAŻLIWĄ SKÓRĘ
Linia NEUROSENS marki MONTIBELLO oferuje najnowocześniejsze 
osiągnięcia kosmetologii: neurokosmetyki. Są to produkty kosmetyczne, 
których formułę tworzą m.in. składniki aktywne działające na układ nerwo-
wy i rozwiązujące problemy natury estetycznej.

Formuła NEUROSENS zawiera innowacyjny NEURO-TOLERANCE 
COMPLEX, który zapobiega uwalnianiu neuroprzekaźników odpowie-
dzialnych za typowe reakcje skóry wrażliwej, a równocześnie pobudza 
wytwarzanie endorfin, dając wrażenie komfortu i dobrego samopoczu-
cia dzięki synergicznemu działaniu ekstraktów roślinnych z punarnavy, lilii 
wodnej i Tephrosia purpurea.

PIELĘGNACJA NEUROSENS
Rytauł NEURO-SPHERE SENSITIVE

Niezwykły rytuał MONTIBELLO dedykowany najbardziej wrażliwej 
skórze, wykorzystuje dalekowschodnie kule Baoding, które wraz z ucisko-
wym masażem na punktach neuro-naczyniowych twarzy i specjalnymi 

kosmetykami z linii NEUROSENS dają skórze prawdziwe ukojenie już po 
pierwszym zabiegu. Ponadto każdy zabieg MONTIBELLO rozpoczyna 
się i kończy specjalnymi technikami Cleansing & Relax oraz Finish & Relax, 
które wprowadzają w stan prawdziwego relaksu i odprężenia. 

DZIAŁANIA I REZULTATY:
⋅ Ukojenie
⋅ Odbudowa
⋅ Ochrona

Czas zabiegu: 1 h

Częstotliwość: terapia szokowa: 4 zabiegi w 4 tygodnie.


