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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY
to kosmeceutyk o unikatowym składzie, którego bazą jest opatentowany kompleks
bioaktywnych peptydów kolagenu rybiego – Biopeptide Complex oraz strukturyzowana
heksagonalna woda Nutrivi.
Multifunkcyjny i kompleksowy, co wynika zarówno z różnorodności zastosowania, jak i spektrum działania. W poręcznej,
uniwersalnej formie zamknięto preparat stworzony z myślą o pielęgnacji skóry twarzy, ciała oraz włosów, o tak skomponownym
zestawie składników aktywnych, by preparat funkcjonował wielotorowo:

REGENERUJE

NAWILŻA

ODŻYWIA

CHRONI

Biopeptide Complex, który jest fundamentem Serum Face, Hair & Body Repair Spray to zbiór aktywnych oligo- i polipeptydów
kolagenu rybiego. Rewolucyjny koktajl białkowy, pozyskiwany unikatową, opatentowaną metodą ze skór wyselekcjonowanych
gatunków ryb uznano za przyszłość kosmetologii i medycyny na polu anti-ageing. Peptydy funkcjonują na trzy sposoby: sygnałowe
– dają impuls i pobudzają fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, rozkurczające – nazwane ,,żelazkiem do zmarszczek”, rozluźniają mięśnie, których napięcie skutkuje zmarszczkami mimicznymi, transportujące – przenoszą składniki aktywne serum w głąb
skóry, dzięki czemu regeneracja, odżywienie i ochrona zaczynają się od postaw.
Woda Nutrivi – aby dodatkowo wzmocnić dobroczynne działanie serum, kosmeceutyk oparto na wyjątkowym nośniku składników
aktywnych, opracowanej na wyłączność producenta wodzie o heksagonalnej strukturze, która wspomaga transport składników
odżywczych w głąb komórek, ale i nawilża oraz oczyszcza je z metali ciężkich.
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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY

BOGACTWO SKŁADNIKÓW
Ideą powstania serum była chęć stworzenia produktu do kompletnej pielęgnacji
odpowiadającej potrzebom skóry XXI wieku.
Stąd prócz Biopeptide Complex obecność tak istotnej witaminy C, która dotlenia i ujednolica koloryt skóry. Srebro koloidalne
wzmacnia działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, Hydromanil™ podkręca właściwości nawilżające serum, a biotyna dba
o kondycję paznokci i włosów, wzmacniając je i zapobiegając wypadaniu.

Badania wykazały, że Biopeptide Complex zawiera
m.in. całą rodzinę aminokwasów i peptydów.
Najczęściej występujące łańcuchy peptydowe
(7-29 aminokwasów), pochodzące z białek:

Aminokwasy w Biopeptide Complex:

kolagen I α 1

prokolagen VIII α 2

kwas asparaginowy

treonina

cysteina

kolagen I α 2

dekoryna

kwas glutaminowy

alanina

izoleucyna

kolagen I α 3

lumikan

seryna

prolina

leucyna

kolagen IV α 1

histony H2A

glicyna

tyrozyna

fenyloalanina

kolagen VI α 3

histony H2B

histydyna

walina

lizyna

kolagen VII

histony H4

arginina

metionina

BOGACTWO SKŁADNIKÓW

3

JAK DZIAŁA
SERUM?
Ochrona przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi

Złagodzone objawy trądziku,
niedoskonałości skóry

Złagodzone podrażnienia,
objawy AZS, alergii skórnych

Szybsze gojenie się drobnych
ran i uszkodzeń skóry

Wzrost produkcji
kolagenu i elastyny
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Wzmocnione, lśniące włosy

Rozjaśnione przebarwienia skórne

Długotrwałe nawilżenie skóry

Płytsze zmarszczki,
większa elastyczność skóry

Mocne, piękne paznokcie

JAK DZIAŁA SERUM?

ZA CO KOCHAMY SERUM?
Za multifunkcyjność! Jeden kosmeceutyk, który z powodzeniem zastępuje
wiele różnych kosmetyków – nawilża, odżywia, koi, regeneruje
Za unikatową kompozycję i bogactwo składników aktywnych – wyjątkowa
receptura sprawia, że serum nie ma sobie równych!
Za formułę sprayu – łatwość i przyjemność z aplikacji, która niesie dodatkowe
korzyści – nie wymaga wcierania w podrażnione miejsca, odświeża, do użycia
od stóp, po czubek głowy!
Za to, że podkręca działanie każdego innego kosmetyku – dzięki właściwościom
bioaktywnych peptydów kolagenu rybiego!
Za to, że może z niego korzystać cała rodzina! Sprawdzi się zarówno w pielęgnacji
skóry niemowlaka, dzieci, nastolatków, dorosłych i u seniorów, wychodzi naprzeciw
konkretnym potrzebom danej grupy wiekowej
Za kompaktowość! Z powodzeniem mieści się w damskiej torebce – nie trzeba się
z nim rozstawać wychodząc z domu i można używać tak często, jak istnieje potrzeba!
Za piękny orzeźwiający zapach trawy cytrynowej!

ZA CO KOCHAMY SERUM?
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BLOGERKI O SERUM
„Największe wrażenie serum zrobiło na mnie pod kątem mojego AZS a dokładniej ran. Już po tygodniu stosowania (po ranie)
została mi maleńka blizna, która też już znika. Dodatkowo już od bardzo dawna nie odczuwałam żadnego świądu ani nie mam
podrażnień na skórze co udowadnia tezę zapobiegania nawrotom choroby”.

Patrycja Sobolewska, Gabrysiowa mama
„Zauważyłam, że moje blizny po trądziku na twarzy są mniej widoczne […]. Jeśli chodzi o włosy to kilkakrotnie w ciągu dnia
,,psikając" włosy nie powodowało to przetłuszczenia. Włosy były nawilżone, gładkie, lśniące a dodatkowo zabezpieczone przed
promieniami. Jeśli chodzi o wypadanie to również pomógł”.

Magda, Świat MyLady
„Z przyjemnością wpisuję Serum Face, Hair & Body Repair Spray marki Larens na moją Listę Kosmetycznych Znakomitości, czyli
idealnych kosmetyków dla osób wymagających. Za jego działanie, skład i wielofunkcyjność… tym samym ten kosmeceutyk jest
kandydatem do tytułu Kosmetyczne Brylanty 2017”.

Renata Zielezińska, Trusted Cosmetics
„Moja cera stała się bardziej elastyczna i błyszcząca. Dokuczliwe wypryski też przestały się pojawiać, a suche i nieestetyczne
skórki całkiem zniknęły. Według mnie poprawa jest ogromna, bo sam krem nie dawał takich fajnych rezultatów. Jeśli chodzi
o ciało, czasami spryskiwałam suche łokcie i kolana oraz miejsca podrażnione po goleniu. Tutaj też się nie zawiodłam, bo skóra
dość szybko się zregenerowała. W przypadku podrażnień, efekt był już na drugi dzień (gdyż serum ma działanie antybakteryjne
i odkażające)”.

Anna Racis, Tylko sprawdzone – Blog testerski
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BLOGERKI O SERUM

NAGRODY
Biopeptide Complex, kluczowy składnik SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY
to innowacyjne rozwiązanie, doceniane i wyróżniane w Polsce i na świecie.

NAGRODY
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Wybierz piękno i odkryj

Doskonała synergia natury i nauki. Siła innowacyjnych
peptydów kolagenu rybiego skierowana na walkę
z niedoskonałościami skóry.
Rewolucja w walce z upływem czasu. Optymalne,
niezwykle starannie skomponowane połączenie
dwóch niezrównanych kosmeceutyków marki Larens:
SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 150 ml
SYN AKE EYE & MORE 15 ml

