
MUSTELA 9 МЕСЕЦА



Майчинство

Време за радост  

...но и необходимост от увереност.



 Майчинство
    Тялото и кожата се преобразяват: 

Бъдещите майки търсят:

- специфични продукти за този период;

- продукти, които са ефикасни за тях и не са 
опасни за техните бебета; 

    - продукти за удоволствие.  



MUSTELA 9 месеца е пълна продуктова гама, 
специално създадена за промените в кожата 

през майчинството, бременността и след 
раждането. 

Mustela 9 месеца



 MUSTELA 9 месеца – гарантира:

Специфичност на формулите
Безопасност на продуктите
Доказана ефикасност
Удоволствие при употреба

* Formulated и тестed to minimise the risks of allergic reдействиеs. ** стрии Double 
действие, стрии Intensive действие, Specific Support Bust, Ultimate хидратация, Post-
Partum Body Restructuring Gel



Иновация в третирането на стрии



Доказана концепция…

Mustela 9 МЕСЕЦА отива даже и по-далеч в 
познанието и третирането на стриите с нова 

генерация продукти за справяне с тях.
Благодарение на иновативна композиция се 
въздейства на всички известни механизми за 

образуването на стриите чрез:
-  справяне с механичното разтягане на тъканите
- справяне с промените на кожата, дължащи се на 

хормоналното въздействие
- ограничаване на вредните ефекти от 

възпалението



Стрии 

• Реактивиране на фибробластите 
eласторегулатор и арабиногалактан
– С ускоряване на делителните способности

• Укрепване на дермата 
eласторегулатор, лупеол  и арабиногалактан
– С увеличаването на синтеза на дермалните 

макромолекули: колаген, еластин, и др.

• Ограничаване на възпалението 
арабиногалактан
– С намаляване на производството на 

възпалителните цитокини



Повече свежест и нови аромати

• Свежа цветна 
гама
– Стремеж към 

свежест през 
бременността

– Леки ухания Роза/жасмин
виолетка
циклама

лайка

Свежа 
морска 
нотка 

Зелена нотка
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Стрии - двойно действие

Крем с двойно действие 
против стрии

Стимулира превенцията 
и намаляването на стриите 

при бременност!



Свойства 

• Предотвратява появата на стрии

• Намалява образуването на стрии

• Подхранва и успокоява чувствителната кожа



Указания за употреба

 Приложение 

  Сутрин и вечер от първия месец на бременността до 
възстановяването на хормоналния баланс

Съчетава се с кърменето

Да не се прилага на белези от цезарови сечения 
като предпазна мярка.



  Стрии - интензивно действие

Крем за интензивно действие
против стрии

Помага за намаляването на 
стриите, образувани през 

бременността или след раждане! 



Свойства 

• Намалява стриите, образувани по време на 
бременността 

• Възстановява качествата на кожата

• Подхранва и успокоява чувствителната кожа



По- голяма прецизност за по-ефективно 
действие 

• Нова опаковка за крема за интензивно 
действие срещу стрии

 Туба с по-фин накрайник



Указания за употреба

Приложение:
Нанася се повърхностно с помощта на тънкия 

апликатор за максимална точност
Два пъти дневно 2 до 3 месеца

Продуктът  се втрива в кожата с нежно 
масажиране

Съвместим с кърменето
Да не се нанася върху белези от цезарово 
сечение  като предпазна мярка



 БЮСТ



Проблем

• Изменение в обема: от началото на 
бременността, увеличение в обема и след 
раждането - бързо намаляване наобема

• Напрежение: изменение на кожната микро-
циркулация и увеличение в обема на 
млечната жлеза



Специфична защита на бюста

Единствената грижа за кожата на 
бюста, посветена на проблема за 

кожата през бременността

Запазете красотата на Вашия бюст 
от първия месец на бременността!  



Свойства 

• Предотвратява отпускането на кожата и 
загубата на еластичността 

• Успокоява напрежението в гърдите

• Осигурява достатъчна хидратация



Препоръки за употреба

Приложение: 
С леко кръгообразно масажиращо 
движение: сутрин и вечер от началото на 
бременността

Може да се ползва и при кърмене (лактация, 
вариране в обема и др.)



       НАТЕЖАЛИ КРАКА



Проблем

Нарушен лимфен и венозен отток:

• намаляване на тонуса на съдовете 
• нарушение на кръвообращението: 

намаляване на скоростта му и увеличение 
на вискозитета му

Наддаване на тегло
Задържане на вода
Обем на матката



Незабавен комфорт за краката

Ефективно  третиране на краката, 
което предотвратява и облекчава 
дискомфорта по време на 
майчинството



Свойства 

• Моментално отпуска и освежава

• Осигурява трайно облекчение 

• Успокоява и възстановява 
качеството на кожата



Препоръки за употреба

Приложение:
Сутрин и вечер, с нежен масаж от петите до най-горната 
част на бедрата

1 2 3



Незабавна хидратация

Специфичен лосион за тяло, 
срещу сухота и 

отслабването на кожата 
през  майчинствотото



Свойства 

• Хидратира моментално и 
трайно

• Преструктурира кожата и се 
бори с епидермалната сухота 

• Успокоява раздразнението  



Препоръки за употреба

Приложение:
Ежедневно след душ или вана



 

 кожата се отпуска и губи тонус
 уязвимост на кожата

Невидимо увеличение на теглото

Проблем, свързан с фигурата

 хормонални нарушения



       

Възстановяващ гел за тяло след раждане

Единственият 
гел за преструктуриране на кожата на 

тялото, съвместим кърменето!



Концепция за продукта

 Помага за коригиране на първичните 
последици от бременността за фигурата

 Премахва незабележимата излишна 
мазнина и отпускането на кожата и 
нейната уязвимост

 



Свойства 

• Стяга и тонизира

• Оформя и скулптурира фигурата 

• Успокоява и възстановява качеството на 
кожата



Препоръки за употреба

Приложение:
Веднъж или два пъти дневно с леко 
масажиращо действие на засегнатите 
области поне един месец



Проблем с кърменето

Зърното е под напрежение при кърменето: 
болезнено дразене

 Хормонален дисбалас



Усещане за неприятна болка 
– Видът на напуканите зърна

• Кожата на зърната е раздразнена, суха и понякога 
напукана (бебето не захапва зърното правилно, детето е в 
неподходяща позиция, и др.)

– Запушване
• Гърдите може да са болезнени и  поради неизтичането на 

насъбралото се мляко. 

– Мастит
• Гърдите може да загрубеят (болка, зачервяване, 

локализирана топлина), с или без инфекция, която може 
да бъде придружена от температура и грипо-подобни 
симптоми. Маститът е в резултат от значително 
запушване в едната или в двете гърди, поради 
неподходяща техника на хранене. Ако подозирате 
мастит, обърнете се към лекар. 



Подхранващ балсам при кърмене

Необходима грижа за  кожата 
при кърмене за пълно 

спокойствие на съзанието

Успокояващ и дермо-коригиращ - 
напълно патентована формула за 

спокойствието и комфорта на майките, 
които кърмят.



Свойства 

• Успокоява болезненото дразнене 

• Предотвратява появата на неприятни 
симптоми

• Преструктурира увредената кожа



Препоръки за употреба

– Да се нанася на зърната, колкото често е 
необходимо и след всяко хранене.

– Няма нужда да се изплаква преди всяко 
хранене (изключително безопасна формула, 
даже и бебето да поеме от продукта)



Линия, посветена на майчинството



Да изглеждаме 
красиви по време на 

майчинството …..

 Mustela 9 МЕСЕЦА
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