
PURIFYING REGULATING FLUID
Fluid oil-free o działaniu oczyszczającym i regulującym niedoskonałości, przeznaczony specjalnie do pie-
lęgnacji skóry tłustej i ze skłonnościami do trądziku. Przywraca naturalną równowagę skórze, minimalizuje 
niedoskonałości i zmniejsza rozmiary porów. Skóra odzyskuje nawilżenie, jest wolna od połysku przez 24 h 
i chroniona przed środowiskiem miejskim dzięki tarczy przeciwko zanieczyszczeniom. 
Pojemność: 50 ml

ANTI-BLEMISH STICK
Korektor w sztyfcie, który pielęgnuje i koryguje w sposób szczególny niedoskonałości skórne o pocho-
dzeniu trądzikowym. 
Pojemność: 4 g 

ANTI-AGE BALANCING EMULSION
Emulsja przywracająca równowagę, o działaniu przeciwstarzeniowym, przeznaczona do pielęgnacji skóry 
tłustej dojrzałej z niedoskonałościami i oznakami starzenia. Przywraca naturalną równowagę skóry, pie-
lęgnuje niedoskonałości, zmniejsza rozmiar porów i opóźnia pojawianie się oznak starzenia, utrzymując 
gładkość i elastyczność skórną. Skóra jest wolna od połysku, jest młodsza i chroniona przed środowiskiem 
miejskim dzięki tarczy przeciwko zanieczyszczeniom. 
Pojemność 50 ml

PRODUKTY  
DO KONTYNUOWANIA
PIELĘGNACJI W DOMU

SKÓRA WOLNA OD NIEDOSKONAŁOŚCI
W KAŻDYM WIEKU



REEQUILIBRIUM  
PIELĘGNACJA  
STOP IMPURITY 
ZMNIEJSZAJĄCA  
ZANIECZYSZCZENIA

Czas zabiegu: 50 min

Częstotliwość: pielęgnacja uderzeniowa 6 sesji: 1 sesja tygodniowo.

MONTIBELLO prezentuje nową linię – REEQUILI-
BRIUM – przeznaczoną do przywrócenia homeostazy 
skórze tłustej i skłonnej do niedoskonałości niezależnie 
od wieku.

Homeostaza to naturalny proces, który reguluje funk-
cjonowanie komórek skórnych, by osiągnąć zdrową, 
zrównoważoną i wolną od niedoskonałości skórę.

Zawarta w linii REEQUILIBRIUM technologia PU-
RE-STASIS SOLUTION reguluje ten proces, podcho-
dząc całościowo do zmian skórnych skóry tłustej, zarów-
no młodej, jak i dojrzałej.

PIELĘGNACJA REEQUILIBRIUM
Profesjonalna i ekskluzywna pielęgnacja twarzy, która przywra-
ca równowagę ekosystemu skóry, normalizując skórę łojotokową  
i z tendencją do trądziku. 

Połączenie specjalistycznych produktów w celu przeprowadzenia głę-
bokiego oczyszczenia skóry, składającego się z fazy czyszczenia dzięki 
zastosowaniu aktywnego tlenu, by zwalczać namnażanie się bakterii,  
a także i fazy równowagi, by wyregulować nadmierne wydzielanie sebum. 
To wszystko w połączeniu z masażem detoksykującym.

Efektem jest, świetlista skóra bez niedoskonałości czy połysku.

DZIAŁANIA I REZULTATY
· Zrównoważenie ekosystemu skóry
· Regulacja produkcji sebum
· Zmniejszenie niedoskonałości skórnych
· Zapobieganie powstawaniu nowych niedoskonałości
· Równowaga flory skórnej
· Naprawa powierzchni skóry
· Zmniejszenie nadwrażliwości
· Ochrona przed zanieczyszczeniami

HOMEOSTAZA 
=

RÓWNOWAGA

DZIAŁANIE 
OCZYSZCZAJĄCE

Równowaga  
flory skórnej

DZIAŁANIE 
MATUJĄCE
Regulacja 

wydzielania 
sebum

DZIAŁANIE 
NAPRAWCZE

Naprawa struktury 
powierzchni skóry

DZIAŁANIE KOJĄCE
Redukcja 

uwrażliwień

DZIAŁANIE PRZECIW 
ZANIECZYSZCZENIOM

Ochrona przed 
zanieczyszczeniami


