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nowa
era kolagenu
Larens to należąca do polsko-szwajcarskiej firmy WellU
nowoczesna specjalistyczna marka kosmeceutyków do pielęgnacji
skóry, w szczególności nakierowanych na walkę z objawami jej
starzenia oraz problemami skórnymi.
Kosmeceutyki Larens, oprócz potwierdzonego działania anty-starzeniowego, odpowiadają na potrzeby skóry alergicznej, problematycznej, np. zmagającej się z atopowym zapaleniem skóry
czy łuszczycą, a także zniszczonej przez niekorzystne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Doskonale sprawdzają się także
w niwelowaniu blizn różnego pochodzenia.

2

chowskiego metodą, określanych mianem ,,przyszłości medycyny i kosmetologii”.

Oferta marki Larens to rezultat ponad 14 lat badań Rady
Naukowej WellU, na czele której stoi prof. n. dr hab. med.
Andrzej Frydrychowski, a w jej składzie znaleźli się naukowcy,
dermatolodzy i kosmetolodzy.

Działanie peptydów kolagenu rybiego w preparatach Larens
synergicznie uzupełniają inne, wnikliwie wyselekcjonowane
składniki aktywne. Wśród komponentów kosmeceutyków pojawiają się m.in. bioaktywny kolagen, ektoina, Syn®-Ake, Regestril®,
Pepha-tight®, Hydromanil™, srebro koloidalne, kwas hialuronowy,
aminokwasy, witaminy, ekstrakty roślinne, oleje. Ich nośnikiem jest
strukturyzowana woda Nutrivi, efektywnie transportująca składniki aktywne w głąb skóry.

Bazowym komponentem kosmeceutyków Larens jest unikatowy
Biopeptide Complex – źródło naturalnych peptydów kolagenu
rybiego, pozyskiwanych opatentowaną przez profesora Frydry-

Larens to rewolucyjne sprzężenie osiągnięć nauki i darów natury,
niosące nieinwazyjny, bezpieczny i skuteczny sposób na młody
i zdrowy wygląd.

synergia natury i nauki

odkrycia
naukowców pod
przewodnictwem
prof. dr. hab.
n. med. Andrzeja
Frydrychowskiego

„

Badania nad właściwościami peptydów
ze skór rybich rozpocząłem ponad 14 lat
temu. Pierwsze wyniki prac bazowały na
pozyskiwaniu kolagenu z cennego źródła
– skór wybranych gatunków ryb. Przy okazji otrzymaliśmy tzw. zwane resztki peptydowe i aminokwasowe. Znając ich rolę dla
organizmu, doprowadziliśmy do wyizolowania samych aminokwasów oraz krótkich
łańcuchów peptydowych i kilkukrotnego
ich zagęszczenia. Efektem tych prac było
opracowanie metody na pozyskiwanie
bioaktywnego ekstraktu, nazwanego
Biopeptide Complex.

„

Naukowcy WellU Group pod przewodnictwem prof. Frydrychowskiego jako
pierwsi na świecie odkryli metodę ekstrakcji, która pozwala pozyskiwać ze skór
wybranych gatunków ryb cały szereg
biologicznie aktywnych oligopeptydów i
polipeptydów kolagenu rybiego. Efekty
ich działania na skórę okazały się rewolucyjne i okrzyknięto je przełomem w kosmetologii i dermatologii. Kosmeceutyki
Larens są wzbogacane kompleksem tych
niezwykłych substancji. Nasze preparaty
zawierają kilkaset aktywnych biologicznie
naturalnych peptydów kolagenu rybiego,
pochodzących głównie z trzech grup białek: dekoryny, lumikanu i histonów. Są to
w znacznej ilości małe peptydy, po 7-29
aminokwasów.
Naukowcy WellU Group stworzyli jedyny
taki na świecie kompleks bioaktywnych
oligo- i polipeptydów. Metoda tzw. ‚zimnej ekstrakcji’ została objęta patentem
i pozostaje unikatowym sposobem na
pozyskiwanie i zagęszczanie peptydów
rybich w Biopeptide Complex. Kosmeceutyki Larens są jedynymi preparatami
zawierającymi tego typu koktajl peptydowy i mieszczą nawet 100-krotnie więcej
peptydów kolagenu rybiego, niż produkty
innych marek.

Prof. dr hab. n. med. A. Frydrychowski
– szef Rady Naukowej WellU. Wybitny polski
naukowiec, absolwent Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca
oraz kierownik Zakładu Fizjologii Człowieka
na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Autor pięciu
patentów, za które był wielokrotnie nagradzany
w kraju i za granicą.
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Uznanie
na rynkach Europy
Preparaty stworzone przez WellU Group
cenione są nie tylko przez grono konsumentów, ale i wyróżniane szeregiem
nagród w kategorii innowacyjności, ekskluzywności i doceniane za oferowanie
niepowtarzalnego asortymentu o szerokim spektrum działania.
Spośród wielu wyróżnień, jakie otrzymaliśmy, jednym z najbardziej znaczących
jest srebrny medal na 55. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS
EUREKA 2006. Jest to nagroda, którą
otrzymują wyłącznie przełomowe odkrycia w dziedzinie nauki na skalę światową!
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Biopeptide Complex
– aktywna biologicznie
„bomba” naturalnych
peptydów kolagenu rybiego
Peptydy to organiczne związki chemiczne,
powstające przez połączenie cząsteczek
aminokwasów wiązaniem peptydowym.
• oligopeptydy – to krótkie łańcuchy,
złożone z kilku aminokwasów
• polipeptydy – to dłuższe łańcuchy,
złożone z kilkunastu aminokwasów
Oligo- i polipeptydy mają silne działanie przeciwstarzeniowe, ponieważ odpowiadają m.in.
za regulację procesów komórkowych oraz
komunikację międzykomórkową, co wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie skóry.

Jak
działają peptydy?
• peptydy sygnałowe, stymulują
aktywność fibroblastów do produkcji
włókien podporowych skóry – kolagenu
i elastyny, przyczyniając się do spłycania
zmarszczek
• peptydy rozkurczające, inhibitory
neurotransmiterów, tzw. neuropeptydy
– blokują impulsy nerwowe i rozkurczają
mięśnie odpowiadające za powstawanie
zmarszczek mimicznych („żelazko
na zmarszczki”, efekt ‚botox like’)
• peptydy transportujące – docierają do
miejsc aktywności biologicznej, łącząc
się z innymi substancjami transportują
je do głębokich warstw skóry

synergia natury i nauki

Parametrem odpowiedzialnym za
terapeutyczne działanie biopeptydów jest
ich budowa, aktywność biologiczna, ale
i odpowiednia zawartość w recepturze
i to jest ogromny atut produktów Larens.
Peptydy stosuje się także w terapii chorób
dermatologicznych, wykorzystując takie ich
właściwości, jak stymulowanie syntezy białek
skóry. Peptydy, w odróżnieniu od wielkocząsteczkowych białek, jak np. kolagen, mogą
pokonać barierę skórną i przenikać do głębszych warstw skóry dzięki znacznie mniejszym cząsteczkom, zbudowanym z kilku do
kilkunastu aminokwasów.

Peptydy stymulują określone
procesy w skórze:
• zwiększają grubość skóry właściwej
i naskórka
• podnoszą spoistość, elastyczność skóry
• transportują składniki aktywne w głąb skóry
• pobudzają komórki skóry do produkcji
kolagenu i elastyny (właściwości
energetyzujące), przyspieszają regenerację
zniszczonych, nadwątlonych tkanek skóry
• spłycają zmarszczki, redukują
nierówności, blizny
• niwelują niedoskonałości spowodowane
fotostarzeniem, np. przebarwienia skóry

Woda Nutrivi
– genialny nośnik
Wszystkie preparaty Larens bazują na
wodzie Nutrivi, uporządkowanej dzięki
specjalnym generatorom w heksagonalne
struktury. Woda Nutrivi w preparatach Larens daje przykład idealnej synergii z pozostałymi składnikami, w tym Biopeptide
Complex. Jako doskonały nośnik, pozwala
skórze niemal całkowicie wchłonąć substancje aktywne i odżywcze zawarte w kosmeceutykach, wzmacniając i pielęgnując
skórę z nieporównywalnie lepszym skutkiem. Ma ogromną zdolność przenikania
do każdej, nawet uszkodzonej komórki
skóry. Intensywnie nawilża, stymuluje
regenerację zniszczonych struktur,
wzmacnia naturalne mechanizmy
obronne oraz łagodzi podrażnienia.
Wytwarzana dzięki generatorom,
będącym niezwykłym
wynalazkiem pozwalającym
zmieniać strukturę
wody.

Woda Nutrivi:
• woda heksagonalna, uporządkowana
w strukturze
• stanowi doskonały nośnik i rozpuszczalnik
dla substancji aktywnych
• przenika do większości komórek, zapewniając
nawilżenie głębokich warstw skóry
• zapewnia bardzo dużą wchłanialność
substancji aktywnych
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kultowe preparaty

Beauty
Intensive duo

Serum Face, Hair &
Body Repair Spray

Starannie skomponowany zestaw dwóch bestsellerowych
produktów sygnowanych przez Larens: Serum Face, Hair
& Body Repair Spray 150 ml – rewolucyjne serum peptydowe do twarzy, włosów i całego ciała oraz Syn Ake Eye
& More 15 ml – intensywne serum punktowe pod oczy i na
zmarszczki mimiczne. Preparaty synergicznie uzupełniają
się w pielęgnacji anti-ageing, efektem ich stosowania jest
młoda, odżywiona i nawilżona skóra, spłycone zmarszczki
i rozświetlone spojrzenie.

Rewolucyjne wielozadaniowe serum peptydowe do
twarzy, ciała i włosów, oparte na unikalnej recepturze
Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi. Multifunkcyjne pod
kątem różnorodności zastosowania, jak i spektrum działania. Kompozycja składników działa wielotorowo: regenerująco, łagodząco, odżywczo i ochronnie. W praktycznej
i uniwersalnej formie spray’u – serum sprawdza się na wielu polach jako kosmetyczny must have dla całej rodziny.

Zdobywca tytułu Kobieca Marka Roku 2018.

Unikatową recepturę oraz wielozadaniowość preparatu
doceniło jury konkursu Qltowy Kosmetyk 2016, przyznając
mu tytuł Qltowy Koncept 2016.
Składniki aktywne: Biopeptide Complex, Hydromanil™,
biotyna, witamina C, srebro koloidalne
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150 & 15 ml

150/250 ml

Syn Ake Eye & More
Intensywnie działające serum punktowe pod oczy oraz na
zmarszczki mimiczne. Zawiera kompleks bioaktywnych
peptydów kolagenu rybiego oraz SYN®-AKE – neuropeptyd naśladujący działanie toksyny z jadu żmii (Temple
Viper), który rozluźnia i hamuje skurcze mięśniowe, poskramiając zmarszczki mimiczne. Bogata kompozycja
składników aktywnych preparatu odmładza i pielęgnuje
delikatną skórę wokół oczu, zapewnia wysoki poziom nawilżenia, rozjaśnia cienie i niweluje obrzęki.
Składniki aktywne: Biopeptide Complex, Syn®-Ake,
RonaCare® VTA, Pepha-Tight®, Eyeseryl®, kolagen,
Centella Asiatica, D-Panthenol, Zemea® (propanediol)

15 ml

linia intensive – intensywna kuracja

synergia natury i nauki

GLA Face Cream

Hyaluron Serum

Enzymatic Peeling

Intensywnie regenerujący i ujędrniający krem z kompleksem naturalnych peptydów kolagenu rybiego i GLA-Complex. Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery,
w szczególności wrażliwej i wymagającej, przesuszonej,
z naruszoną barierą hydro-lipidową. Dzięki bogatej formule produkt wyróżnia się działaniem silnie nawilżającym,
odżywczym i regenerującym. Polecany do stosowania dla
skóry dojrzałej czy w potrzebie intensywnej kuracji naprawczej.

Serum o konsystencji lekkiego krem-żelu. Prócz Biopeptide Complex zawiera kwas hialuronowy nisko- oraz wysokocząsteczkowy, który doskonale nawilżając, chroni przed
procesami starzenia się skóry. Serum wiąże wodę już
w głębszych warstwach skóry oraz tworzy naturalny film,
wzmacniający barierę hydrolipidową skóry. Zapobiega
przezskórnej utracie wody. Wygładza, ujędrnia, wyrównuje koloryt skóry. Dedykowane do pielęgnacji każdego typu
skóry, w szczególności pozbawionej jędrności i zmęczonej, polecany jako intensywna kuracja nawilżająca.

Peeling enzymatyczny do twarzy, szyi i dekoltu. Dzięki obecności synergicznie działających składników aktywnych kosmeceutyk działa kompleksowo: delikatnie
złuszcza martwy naskórek, odsłaniając wygładzoną twarz
z wyrównanym kolorytem, łagodzi podrażnienia, nawilża
i poprawia ukrwienie skóry, przygotowując ją do kolejnych
zabiegów pielęgnacyjnych.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, GLA Complex,
kolagen, olej z ogórecznika, witamina E, D-Panthenol,
olej z awokado, olej z kiełków pszenicy, ekstrakt
z ginkgo biloba, kwas hialuronowy

50 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, Peelmoist,
L-Arginina, oczar wirginijski

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kwas
hialuronowy, retinol, witamina E, alantoina, witamina C,
kolagen, squalan

50 ml

50 ml
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Żele kolagenowo-peptydowe – podstawa pielęgnacji z Larensem
Preparaty z oznaczeniem ORGANIC PLUS – pozbawione
parabenów, PEG-ów, posiadają tylko bezpieczne
konserwanty, są wolne od olejów mineralnych,
sztucznych barwników i zapachów.

Face Gel

Silver Face Gel

Repair Gel

Żel kolagenowo-peptydowy o działaniu liftingującym
i przeciwzmarszczkowym. Bogaty w bioaktywne substancje, m.in. kompleks kilkuset bioaktywnych peptydów, pochodzących z wybranych gatunków ryb słodkowodnych,
których nośnikiem jest strukturyzowana woda Nutrivi.
Składniki stymulują odbudowę naturalnego kolagenu,
nawilżają, odżywiają i łagodzą podrażnienia, redukują
widoczne objawy starzenia. Preparat wygładza, lekko napina, uelastycznia skórę, wzmacnia jej naturalne mechanizmy obronne.

Żel kolagenowo-peptydowy, zawierający wysokie stężenie
Biopeptide Complex oraz srebra koloidalnego. Antybakteryjnie i przeciwzapalnie nanocząsteczki srebra to skuteczny oręż w walce z trądzikiem, wypryskami, również
skóry dojrzałej. Pozostałe składniki preparatu stymulują
odbudowę naturalnego kolagenu, odżywiają i łagodzą
podrażnienia, redukują widoczne objawy starzenia. Dzięki wyjątkowemu nośnikowi, jakim jest strukturyzowana
woda Nutrivi, żel rozpoczyna działanie w najgłębszych
strukturach skóry.

Zdobywca tytułu Kobieca Marka Roku 2018.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
srebro koloidalne, witamina C, kwas mlekowy

Multifunkcyjny żel kolagenowo-peptydowy do ciała. Oparty na recepturze Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi, które wraz z pozostałymi składnikami stymulują regenerację
zniszczonych struktur skóry, włosów, paznokci, odbudowują naturalny kolagen i elastynę, odżywiają, łagodzą podrażnienia, wzmacniają naturalne mechanizmy obronne, zapobiegają wiotczeniu skóry, nawilżają. Idealny do pielęgnacji
skóry problematycznej – z AZS, łuszczycą, podrażnionej,
po intensywnym opalaniu, przesuszonej oraz jako preparat
wspomagający przy leczeniu kontuzji, urazów stawów. Skuteczny w niwelowaniu cellulitu, rozstępów i blizn.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
krzem, witamina C
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30 ml

30 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
biotyna, witamina C, kwas mlekowy

200 ml

Codzienna pielęgnacja cery

synergia natury i nauki

Hydro Balance
Face Cream

Lifting Face Cream

Revital Men
Face Cream Gel

Ekskluzywny krem przeciwzmarszczkowy i ujędrniający
z kompleksem naturalnych peptydów kolagenu rybiego
i zestawem wyjątkowo efektywnie działających składników
aktywnych. Przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej,
wymagającej ujędrnienia, podniesienia elastyczności. Przynosi efekt natychmiastowego liftingu, wygładzenia i nawilżenia skóry. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi: promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami. Pozostawia nietłusty,
komfortowy film, stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

Lekki krem-żel przeznaczony do codziennej pielęgnacji
wymagającej skóry męskiej, w szczególności pozbawionej
jędrności i zmęczonej. Kompleksowo nawilża, regeneruje
skórę, pobudza odnowę komórkową i skutecznie wygładza zmarszczki. Wspiera funkcje bariery ochronnej skóry,
koi podrażnienia, mikrouszkodzenia i niweluje zaczerwienienia naskórka – idealnie sprawdzi się również po goleniu.
Nietłusta, lekka konsystencja sprawia, iż preparat wchłania
się szybko, natychmiast przywracając komfort naskórka.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
kwas hialuronowy, Regestril®, Pepha-tight®,
witamina E, RonaFlair LDP®

Zdobywca tytułu Qltowy Kosmetyk 2017.

50 ml

50 ml

Ultranawilżający krem z kompleksem naturalnych peptydów kolagenu rybiego oraz szeregiem składników o działaniu nawilżającym. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery. Intensywnie nawilża,
regeneruje, hamuje proces starzenia, łagodzi podrażnienia. Dzięki lekkiej konsystencji po aplikacji pozostawia
komfortowy, nietłusty film, przynosząc natychmiastowy
efekt wygładzenia. Skóra zachowuje optymalny poziom
nawilżenia przez cały dzień, odzyskuje równowagę, staje
się elastyczna, gładka i promienna.
Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
kwas hialuronowy, Hydromanil™, srebro koloidalne,
witamina C, squalan, alantoina

50 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, Calmosensine,
Matrixyl 3000®, ekstrakt z Hamammelis virginiana, kolagen,
kwas hialuronowy, witamina E, alantoina, squalan
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Linia Dermo – skóra wymagająca specjalnego traktowania
Preparaty z oznaczeniem ORGANIC PLUS – pozbawione
parabenów, PEG-ów, posiadają tylko bezpieczne
konserwanty, są wolne od olejów mineralnych,
sztucznych barwników i zapachów.
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Dermo Face Cream

Dermo Wash
Face & Body

Rewolucyjny krem z Biopeptide Complex i ektoiną, przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej, podrażnionej, przesuszonej, ale i narażonej na szkodliwy
wpływ czynników zewnętrznych. Idealnie sprawdza się
w kuracji cery problematycznej, skłonnej do alergii, z atopowym zapaleniem skóry bądź łuszczycą. Zapewnia wysoki poziom długotrwałego nawilżenia, reguluje pracę
gruczołów łojowych, łagodzi stany zapalne, świąd, koi
objawy oraz wspiera leczenie problemów skórnych. Pomocny w pielęgnacji delikatnej skóry dziecięcej.

Preparat do mycia twarzy i ciała. Receptura oparta na
Biopeptide Complex, strukturyzowanej wodzie Nutrivi
oraz bogatej kompozycji składników aktywnych (m.in.
ektoiny). Myjąc, pielęgnuje, nawilża, łagodzi podrażnienia
i zaczerwienienia. Preparat ma działanie seboregulacyjne,
chroni komórki przed oddziaływaniem szkodliwych czynników. Przeznaczony do codziennego stosowania, szczególnie polecany dla skóry skłonnej do zmian trądzikowych, z problemami alergii i wrażliwej, również do mycia
delikatnej skóry dzieci. Genialny do demakijażu.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, ektoina,
witamina E, alantoina, ginkgo biloba, kwas hialuronowy,
Hydromanil™, Calmosensine, kolagen, olej jojoba, squalan

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, ektoina,
alantoina, olej arganowy, ekstrakt z aloesu

50 ml

250 ml

dermo Serum*
Przełomowe serum peptydowe, oparte na unikatowej recepturze Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi. Wzbogacone o ektoinę, co czyni je multifunkcyjnym preparatem
o wyjątkowych właściwościach regenerujących i odżywczych. Przynosi skórze długotrwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Koi oraz reguluje pracę gruczołów
łojowych skóry. Przyspiesza naturalne procesy naprawcze
naskórka. Składniki aktywne serum odczuwalnie i długotrwale zwiększają poziom nawilżenia i ujędrnienia skóry.
Składniki aktywne: Biopeptide Complex, ektoina,
alantoina, witamina C, biotyna, srebro koloidalne,
kolagen
* Produkt znany wcześniej jako Serum Face Repair Spray

100 ml

Pielęgnacja ciała

Thermo Active
Body Spray
Rewolucyjny spray z oznaczeniem Slim Formula. Receptura preparatu bazuje na mikroaldze Tisochrysis lutea
(Lipout™), której działanie gwarantuje trwałe efekty wyszczuplające i antycellulitowe. Preparat aktywuje proces
spalania tłuszczu w podskórnej tkance tłuszczowej, redukuje jej nadmiar. Wygładza, przywraca napięcie, jędrność,
elastyczność. Efekt zauważalny jest już po 28 dniach systematycznego stosowania. Skuteczność preparatu została
potwierdzona badaniami in vitro oraz in vivo. Lipout™ to
alternatywa dla inwazyjnych kuracji redukujących nadmiar
zgromadzonego tłuszczu.

synergia natury i nauki

Perfect Body Cream

SOS Skin Care

Multifunkcyjny krem do ciała, ukierunkowany na walkę
z niedoskonałościami skóry. Receptura oparta na formule
Biopeptide Complex, wodzie Nutrivi oraz składniku Regestril®. Preparat przyspiesza syntezę kolagenu, pobudza
do odnowy, niweluje rozstępy. Wygładza, ujędrnia skórę,
łagodzi podrażnienia będące skutkiem opalania czy depilacji. Błyskawicznie nawilża, wzmacnia, skutecznie spowalniając proces starzenia. Przywraca skórze jej miękkość
i elastyczność.

Intensywnie regenerujący krem do ciała z kompleksem
naturalnych peptydów Biopetide Complex, przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej i zniszczonej. Zapewnia
odpowiedni poziom nawilżenia, uelastycznia oraz lekko
natłuszcza, gwarantując ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Szczególnie polecany do masażu. Produkt
dla całej rodziny. Występuje w wersji zapachowej i bezzapachowej.

Składniki aktywne: Lipout™

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen,
Regestril®, Calmosensine, kwas hialuronowy, witamina E,
olej z awokado, D-Panthenol, alantoina, masło shea

100 ml

200 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, aloe vera,
ginkgo biloba, lanolina, kolagen

200 ml
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Pielęgnacja ciała
Preparaty z oznaczeniem ORGANIC PLUS – pozbawione
parabenów, PEG-ów, posiadają tylko bezpieczne
konserwanty, są wolne od olejów mineralnych,
sztucznych barwników i zapachów.
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Hair Repair Shampoo

Revital Shower Gel

Micellar Lotion

Naprawczy szampon do wszystkich typów włosów oparty
na formule Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi. Zbilansowane działanie naturalnych peptydów, keratyny i kompleksu witaminowego (witaminy A, E, H, B5) silnie odbudowuje uszkodzone struktury włosa, wypełnia ubytki.
Zapewnia włosom właściwy poziom nawilżenia, elastyczność i zdrowy wygląd. Nie zawiera soli, parabenów,
silikonów, olei mineralnych, SLES & SLS, sztucznych
barwników.

Regeneracyjno-odżywczy żel pod prysznic oparty na formule Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi. Synergiczne
działanie naturalnych peptydów i kompozycji składników
aktywnych stymuluje mikrokrążenie, zapewnia skórze
odpowiednie nawilżenie, dogłębnie odżywia i ujędrnia,
łagodzi podrażnienia, regeneruje skórę, pozostawiając ją
odświeżoną i miękką w dotyku. Żel dokładnie oczyszcza
bez ryzyka podrażnienia, jest bezpieczny w użyciu dla
każdego rodzaju skóry. Formuła ORGANIC PLUS.

Płyn do demakijażu twarzy, oparty na recepturze Biopeptide Complex i wodzie Nutrivi. Ma potrójne działanie: dokładnie oczyszcza i odświeża, usuwa makijaż oraz tonizuje
skórę. Produkt przeznaczony jest do każdego typu skóry,
działa kojąco i przywraca odpowiedni poziom nawilżenia.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, keratyna,
witaminy H, B5, A, E, olej kukurydziany, olej z nasion
kasztanowca, inozytol

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, olej makadamia,
alantoina, D-Panthenol, aloe vera, ekstrakt z Fucus
vesiculosus

200 ml

200 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex, kolagen, aloe
vera, srebro koloidalne, witamina C, alantoina

200 ml

Pielęgnacja ciała

synergia natury i nauki

Repair
Hand Cream

Nails & More
Repair Mask

Intensywnie regenerujący krem do rąk
z kompleksem naturalnych peptydów,
przeznaczony do pielęgnacji zniszczonej
i wysuszonej skóry dłoni. Krem zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia oraz
ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
Skutecznie łagodzi podrażnienia i przyspiesza regenerację naskórka, a dzięki
zawartości biotyny wzmacnia również
paznokcie.

Naprawczo-regeneracyjna maska do paznokci i skórek. Dzięki obecności bioaktywnych peptydów kolagenu rybiego oraz
szeregu aminokwasów regeneruje, wygładza, wzmacnia płytkę paznokci oraz skórki
wokół nich. Idealna jako kuracja naprawcza po zabiegach manicure.

Aqua Spray

Lip Balm
Pomadka pielęgnacyjna z Biopeptide
Complex i szeregiem składników aktywnych o działaniu intensywnie regenerującym, nawilżającym i natłuszczającym.
Skutecznie zapobiega wysuszeniu, pomaga zachować gładkość i miękkość ust.

Składniki aktywne: Biopeptide Complex,
kolagen, biotyna, mocznik

Lekka nawilżająco-odświeżająca mgiełka
peptydowa w sprayu. Odświeża, witalizuje, uelastycznia skórę, koi podrażnienia.
Znakomita do codziennej pielęgnacji cery
narażonej na szkodliwy wpływ suchego,
gorącego powietrza, wiatru i słońca, polecana dla osób przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych. Można stosować na makijaż.

16 ml

100 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex,
kolagen, mocznik, alantoina, biotyna

50 ml

Składniki aktywne: Biopeptide Complex,
kolagen, srebro koloidalne, Hydromanil™,
kwas hialuronowy, witamina C

Składniki aktywne: Biopeptide Complex,
olej jojoba, naturalny wosk roślinny,
witamina E

4,1 g
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Składniki aktywne w preparatach Larens
Alantoina – ułatwia gojenie się ran, łagodzi objawy łuszczycy, działa przeciwzapalnie, przyspiesza regenerację skóry. Pobudza ziarninowanie, czyli
powstawanie nowej tkanki łącznej, zawierającej bogatą sieć naczyń włosowatych, oraz przyspiesza gojenie ran. Łatwo przenika do naskórka. Zmiękcza go i usuwa jego martwe komórki.
Aloe vera (ekstrakt z aloesu) – ma działanie silnie nawilżające, wygładzające, ujędrniające – pobudza fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu.
Przyspiesza gojenie i zabliźnianie ran, działa antybakteryjnie (przeciw Staphylococcus aureus, E. coli) i dzięki temu łagodzi objawy trądziku. Aloes
ma działanie nawilżające, ściągające, regenerujące, a także opóźnia procesy starzenia się skóry.
Biopeptide Complex – opatentowany przez firmę WellU kompleks zawierający cenne połączenie oligo- i polipeptydów kolagenu rybiego, które
zapewniają natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie we wszystkich warstwach skóry. Efektem ich stosowania w kosmetyce jest sprężyste ciało,
wypełnienie bruzd i nierówności, a także zapobieganie wiotczeniu skóry.
Peptydy służą do przenoszenia składników aktywnych w głąb skóry. Mają
właściwości energetyzujące, pobudzają komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Są pomocne w walce z przebarwieniami, rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry.
Biotyna – zwana witaminą piękności, pomaga zachować zdrowy wygląd
skóry, włosów i paznokci. Wzmacnia i odżywia, zapobiega rozdwajaniu i wypadaniu. Włosy stają się mniej łamliwe, odzyskują gładkość i naturalny blask.
Calmosensine – innowacyjny lipopeptyd, który działając na neuroreceptory, zmniejsza odczucie podrażnienia skóry, dając uczucie komfortu i odprężenia. Calmosensine zawiera aktywny składnik, który odpręża jednocześnie
stymulując produkcję endorfin, zwiększając komfort nadreaktywnej skóry.
Centella asiatica – wyciąg z liści wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica). Ma
silne działanie przeciwobrzękowe, poprawiające krążenie podskórne oraz
wzmacniające ścianki naczyń krwionośnych – profilaktyka obrzęków i cieni
pod oczami, pielęgnacja cery naczynkowej. Stymuluje syntezę kwasu hialuronowego – wzrost nawilżenia i napięcia skóry. Wpływa na metabolizm
fibroblastów, pobudzając je do syntezy kolagenu i elastyny – wygładzenie zmarszczek, wzrost gęstości i elastyczności skóry. Ma silne działanie
przeciwzapalne.
D-Panthenol – znany inaczej jako witamina B5. Naturalny składnik występujący w skórze i włosach. Niezbędny do ich prawidłowego formowania się
i wzrostu. Wpływa na zmniejszenie utraty wody, stymulację podziałów komórkowych, dzięki czemu przyspiesza proces odnowy naskórka, sprawiając, że staje się bardziej elastyczny i miękki. Działa przeciwzapalnie, łagodzi
i koi podrażnienia, pobudza naskórek do gojenia drobnych ran.
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Ektoina – naturalny sojusznik w walce z objawami alergii. Ektoina jest naturalną cząsteczką o działaniu ochronnym i nawilżającym otrzymywaną z
ekstremofilów – mikroorganizmów żyjących w skrajnie niesprzyjających
warunkach środowiska. Wytwarzają one ektoinę – substancję, która chroni
je przed oddziaływaniem szkodliwych czynników, takich jak wysoka temperatura, suchość lub promieniowanie UV. Ektoina działa ochronnie i stabilizująco także na komórki człowieka. Dlatego stosowana jest w łagodzeniu
objawów alergii. Wykorzystywana jest również w dermatologii, gdzie znajduje zastosowanie głównie w leczeniu i łagodzeniu objawów atopowego
zapalenia skóry. Badania, w których stosowano ektoinę potwierdziły, że
cząsteczka dzięki wyjątkowym właściwościom wiązania wody nawilża skórę, zmniejsza świąd i szorstkość skóry.

Eyeseryl® – bioaktywny tetrapeptyd najnowszej generacji o silnych właściwościach przeciwobrzękowych. Skutecznie zapobiega powstawaniu
obrzęków będących wynikiem osłabionego przepływu limfy oraz zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych delikatnej skóry pod oczami. Hamuje proces glikacji, czyli karmelizowania kolagenu, podczas którego białko to traci swoje właściwości, a więc skóra zaczyna się starzeć.
Zapobiega utracie elastyczności i formowaniu się tzw. worków pod oczami.
Szybko zmniejsza obrzęki i poprawia elastyczność skóry. Rozjaśnia cienie i
odmładza wygląd delikatnej skóry wokół oczu.
Fucus vesiculosus (ekstrakt z morszczynu pęcherzykowatego – algi z rodziny Fucaceae) – pomaga w walce z trądzikiem, łagodzi objawy łuszczycy,
przywraca naturalne pH skóry, sprzyja gojeniu się ran, pomaga zwalczać
rozstępy, działa antycellulitowo, przeciwzapalnie, poprawia koloryt skóry, a
regularnie stosowany sprzyja procesom regeneracji i odbudowy komórek.
Morszczyn zawiera jod organiczny i nieorganiczny, związki śluzowe: kwas
alginowy, fukoidynę, laminarynę, mannitol oraz całą gamę witamin (B1,
B2, C, D, E, H, K, kwas foliowy), mikroelementy (żelazo, mangan, kobalt).
Jest bogaty w aminokwasy: glicynę, prolinę, które są budulcem włókien
elastynowych. Stosowanie morszczynu poprawia nawilżenie skóry i zwiększa elastyczność. Zawarte w morszczynie polimery działają higroskopijnie,
tworząc na skórze nawilżającą warstwę, zapobiegającą utracie wody ze
skóry. W wodzie morskiej znajduje się ponad 100 pierwiastków i minerałów, a w dużym stężeniu zawiera m.in. sód, wapń, chlor, magnez, żelazo.
Wszystko to zaś sprawia, że preparaty z ich zawartością przyczyniają się
do odbudowy mineralnej komórek, a co za tym idzie, do regeneracji skóry
oraz przywrócenia jej zdrowego i młodego wyglądu.
Ginkgo biloba (ekstrakt z miłorzębu japońskiego) – dzięki obecności licznych flawonoidów, ginkgo ma korzystny wpływ na mikrokrążenie skórne i
wzmocnienie ścianek naczynek, zapobiegając powstawaniu tzw. „pajączków”. Dzięki obecności flawonoidów oraz terpenów miłorząb opóźnia procesy starzenia się skóry. Flawonoidy zwiększają syntezę fibroblastów w skórze, a chroniąc witaminę C przed utlenianiem, zwiększają syntezę kolagenu
i poprawiają stabilność tkanki łącznej. Natomiast terpeny hamują działanie
czynnika aktywującego reakcje alergiczne oraz uwalniającego wolne rodniki.
GLA Complex – inaczej kwas gamma-linolenowy, należący do grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-6. Niedostateczny poziom
GLA może powodować problemy skórne, takie jak: przesuszenie skóry,
utratę elastyczności, nadwrażliwość, powstawanie przebarwień, zapalenie
łojotokowe, trądzik, alergię i łuszczycę. Aplikowany bezpośrednio na skórę
uzupełnia niedobory naturalnego GLA, koryguje wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek, poprawia odporność skóry na szkodliwe
działanie czynników zewnętrznych.
Hydromanil™ – specjalnie wyselekcjonowana substancja naturalnego pochodzenia będąca doskonałym środkiem nawilżającym. Budujące Hydromanil™ naturalne cząsteczki nawilżające – galaktomannany są ekstrahowane
z nasion peruwiańskiej rośliny Tara (Caesalpinia spinosa) bardzo odpornej
na ekstremalnie suchy klimat rejonu Andów. Jako składnik aktywny serum
pozostają na powierzchni warstwy rogowej, przyczyniając się do uzyskania
efektu natychmiastowego nawilżenia, nadającego skórze bardziej jednorodny wygląd. W dłuższej perspektywie ograniczają transepidermalną utratę
wody. Hydromanil™ zapewnia również regulację procesu złuszczania naskórka, prowadząc do poprawy wyglądu skóry, która nabiera jędrności, miękkości. Hydromanil™ powoduje wzrost natychmiastowego nawilżenia znacznie
wyższy niż uzyskiwany przez jego składowe elementy oddzielnie. Dzięki
technologii 3D Matrix utrzymuje znaczący efekt nawilżenia po 24 godzinach.

Inozytol – znany również jako witamina B8. Zapobiega wypadaniu włosów,
wzmacnia ich cebulki, co sprzyja produkcji zdrowych i silnych kosmyków.
Wpływa na zdrowy wygląd włosów.
Keratyna – jej celem jest regeneracja uszkodzonego włosa, tzn. uzupełnienie niedoboru naturalnych składników budujących strukturę włosa. W
związku z tym keratyna jest przeznaczona do włosów suchych, łamliwych,
matowych i zniszczonych np. po zabiegach chemicznych.
Kolagen – składnik stojący na straży młodości, jest najważniejszym białkiem ludzkiego organizmu. Stanowi 30% całkowitej masy białka ludzkiego i
jest odpowiedzialny za sprężystość, jędrność, właściwy poziom nawilżenia
skóry oraz ciągłą odnowę komórek. Gwarantuje odmłodzenie skóry oraz
spowolnienie procesu jej starzenia. Kolagen długotrwale chroni skórę przed
utratą nawilżenia, poprawia jej sprężystość i wygładza zmarszczki. Systematyczne jego używanie skutecznie hamuje utratę naturalnego kolagenu
zawartego w naszej skórze. Dzięki swoim niezwykłym możliwościom tworzy na skórze siateczkę proteinową, skóra nie traci wilgoci, a komórki stają
się jędrne i pobudzone zaczynają produkować swój własny kolagen. Skóra
staje się bardziej gładka i delikatna, poprawia się jej napięcie, w szybkim
tempie odzyskuje jędrność, elastyczność i zdrowy wygląd, zmarszczki wygładzają się, proces starzenia się hamuje.
Krzem – pierwiastek zdrowia i urody, pomaga zachować sprężystość i elastyczność skóry. Uczestniczy w biosyntezie kolagenu – spowalnia procesy
starzenia się skóry. Dzięki właściwościom adsorpcyjnym kontroluje wydzielanie sebum, oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, działa przeciwtrądzikowo. Ogranicza powstawanie stanów zapalnych, trądziku różowatego,
oparzeń, w tym także słonecznych. Przyspiesza proces gojenia się ran.
Kwas hialuronowy – to mukopolisacharyd łączący ze sobą włókna kolagenowe i elastynowe w skórze właściwej. Pełni funkcję nawilżacza – wiąże wodę (jedna cząsteczka kwasu hialuronowego może związać aż 250
cząsteczek wody), chroni przed wysuszeniem, wygładza naskórek, wspiera
właściwości ochronne. W kosmeceutyku działa na dwa sposoby. Kwas
wielkocząsteczkowy jest zbyt duży, by penetrować warstwę rogową naskórka, tworzy za to na powierzchni skóry warstewkę, która jednocześnie
wyłapuje wilgoć ze środowiska i nie pozwala wodzie parować ze skóry,
działając trochę jak nawilżający kompres. Niskocząsteczkowy kwas zbudowany z dużo mniejszych cząsteczek wnika w naskórek, uszczelnia go,
nawilża i dodaje mu jędrności. Skóra jest bardziej nawilżona, sprężysta, a
powierzchniowe zmarszczki usunięte przez ich „wypchnięcie”. Składnik
ten wykorzystywany jest również jako naturalny film, osłaniający warstwę
rogową naskórka (przed wnikaniem w nią substancji chemicznych i bakterii). Pełni również rolę nośnika tzn. substancji ułatwiającej wprowadzenie
innych składników preparatu w głąb skóry.
Kwas mlekowy – pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu oraz wspomaga wchłanianie peptydów i innych substancji aktywnych obecnych w
preparacie. Wygładza i redukuje zmarszczki, pozostawiając skórę jędrną i
elastyczną. Odblokowuje pory skórne, zapobiegając tworzeniu się ognisk
zapalnych, prowadzących do powstania zaskórników czy wyprysków. Reguluje pH skóry i jest naturalnym konserwantem.
L-Arginina – jako niezbędny składnik syntezy tlenku azotu odpowiedzialnego za rozszerzanie światła naczyń krwionośnych, wpływa na ich prawidłową kurczliwość, poprawia krążenie krwi. Działa na skórę niczym masaż,
pobudzając jej ukrwienie, nadając zdrowy, świeży koloryt oraz przygotowując ją do przyjęcia składników aktywnych – nawet bez konieczności
manualnego masowania. Nawilża – wzmaga produkcję NMF oraz zwiększa
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syntezę mocznika w skórze (ochrona przed ekstremalnym przesuszeniem
i rogowaceniem skóry). Podkręca syntezę kolagenu w skórze.
Lipout™ – czysta postać ekstraktu z jednokomórkowej algi (Tisochrysis lutea)
z ujednoliconą zawartością ksantofili oraz bogatej ilości wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych. Jest składnikiem aktywnym zdolnym do pobudzania
brunatnienia adipocytów, aktywowania termogenezy i spalania tłuszczu, co powoduje redukcję grubości podskórnej tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn.
Masło shea – bogate źródło nienasycowych kwasów tłuszczowych oraz
witamin A, E, F. Wpływa na poprawę nawilżenia, elastyczności, wygładza
skórę. Naturalna tarcza ochronna przeciw promieniom UV i działaniu czynników zewnętrznych.
Matrixyl 3000® – pobudza produkcję naturalnego kolagenu przy jednoczesnej stymulacji fibroblastów (komórek skóry właściwej). Posiada właściwości zapobiegające powstawaniu zmarszczek. Wzmacnia skórę, poprawiając
jej sprężystość i elastyczność. Pobudza procesy regeneracyjne.
Mocznik – składnik nawilżający, wchodzi w skład NMF, czyli naturalnego
czynnika nawilżającego skórę. Działa higroskopijnie – przyciąga wodę,
zatrzymuje ją i nie pozwala wyparować ze skóry. Reguluje rogowacenie i
zmiękcza naskórek. Zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej, co ułatwia składnikom aktywnym wnikanie w głębsze warstwy skóry.
Oczar wirginijski – posiada silne działanie ściągające, przeciwkrwotoczne, antybakteryjne. Poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia i zwęża naczynka
krwionośne. Stymuluje podziały komórkowe – pobudza i przyspiesza gojenie i regenerację podrażnionej skóry, łagodzi skutki oparzeń słonecznych,
zapobiega infekcjom. Łagodzi stany zapalne skóry cery naczynkowej, zaczerwienionej, podrażnionej.
Olej arganowy – jeden z najbardziej cenionych olejów na świecie, zwany
„złotem Maroka”, zdobył niezwykłe uznanie we współczesnej medycynie
i kosmetologii. Pozyskiwany jest z owoców arganowca, metodą tłoczenia na zimno. Bogactwo oleju arganowego to przede wszystkim unikalny
skład – zawiera wyjątkową kompozycję kwasów tłuszczowych, które mają
właściwości stymulujące wewnątrzkomórkowy proces dotleniania, przywracają ochronę hydrolipidową oraz gwarantują dostateczne nawilżenie
skóry. Poza tym ma działanie przeciwzmarszczkowe i spowalniające proces
starzenia się skóry, które wynika z wysokiej zawartości działającej nawilżająco witaminy E, jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Stymuluje
wewnątrzkomórkowy proces dotleniania i sprzyja przywróceniu właściwej
ochrony hydrolipidowej oraz zapewnia niezbędne nawilżenie skóry.
Olej jojoba – otrzymywany z wycisku nasion krzewu simondsji kalifornijskiej, znanej też jako jojoba (Simmondsia chinensis). Doskonale wchłaniany
przez skórę, wzmacnia warstwę cementu międzykomórkowego, co w efekcie zapobiega wysuszaniu skóry. Stosowany przy każdym typie skóry, a
szczególnie polecany przy zapaleniach, poparzeniu słonecznym i trądziku.
Olej kukurydziany – wygładza włosy, nadaje im blasku i ułatwia rozczesywanie. Przyspiesza porost włosów, wzmacnia cebulki i hamuje procesy starzenia. Olej kukurydziany poprawia też ukrwienie skóry głowy, co sprzyja
produkcji zdrowych i silnych kosmyków. Olej kukurydziany posiada właściwą równowagę kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6, które kontrolują
stan zapalny skóry głowy i zapobiegają jej wysychaniu i łuszczeniu.
Olej makadamia – wykazuje działanie antyoksydacyjne. Zmiękcza i wygładza naskórek, nadając skórze gładkość. Działa antybakteryjnie, regeneruje
komórki oraz chroni przed działaniem promieniowania słonecznego. Posiada

zdolność przenikania do skóry właściwej, gdzie aktywuje jej funkcje regeneracyjne. Aplikowany na ciało wykazuje silne działanie antycellulitowe.
Zawiera między innymi: nienasycone kwasy tłuszczowe, liczne substancje
mineralne, witaminy A, B i E oraz lecytynę. Posiada również właściwości
regeneracyjne, dzięki obecności kwasu palmitynowego i oleinowego, będącego również składnikiem ludzkiej skóry.
Olej z awokado – naturalny filtr słoneczny, bogaty w witaminy A, E, K, i PP,
chlorofil oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Znakomicie nawilża i natłuszcza – idealny w pielęgnacji skóry skrajnie suchej, zniszczonej i wrażliwej.
Olej z kiełków pszenicy – niezwykle cenny tłuszcz, bogaty w NNKT (niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe), witaminy, składniki mineralne,
lecytyny, enzymy, fitosterole, karoteny, fitohormony o działaniu estrogennym. Przeciwdziała odwodnieniu skóry, chroni ją przed destrukcyjnym oddziaływaniem promieni UV, bakterii i wolnych rodników.
Olej z nasion kasztanowca – działa łagodząco, zmniejsza przetłuszczanie
się włosów, lekko oczyszcza skórę. Jest naturalnym filtrem słonecznym absorbującym promieniowanie UVB.
Olej z ogórecznika – źródło kwasu gamma-linolenowego należącego do
NNKT (niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych), a także flawonoidów, garbników i soli mineralnych. Polecany skórze suchej i wrażliwej
przez wzgląd na silne właściwości nawilżające, regulujące i odżywcze.
Niweluje łuszczenie się naskórka i skutecznie łagodzi podrażnienia.
Peelmoist – stymuluje nawilżenie i zatrzymuje wilgoć w skórze – dostarcza
i uzupełnia elementy NMF (natural moisture factor – naturalny czynnik nawilżania) – mocznik i aminokwasy. Zawiera papainę, ekstrakt z papai (Carica
papaya), który rozrywa wiązania białkowe między uszkodzonymi lub martwymi komórkami naskórka – efekt: zmiękczenie i złuszczenie zrogowaciałej
warstwy naskórka. Jako składnik peelingu zapobiega zjawiskom szorstkości i suchości skóry, poprawiając jej złuszczanie i zapewniając utrzymanie
wysokiego poziomu naturalnego nawilżenia. Zdolności rozrywania wiązań
białkowych przez Peelmoist są znacząco większe niż samej papainy.
Pepha-tight® – wysoko oczyszczony biotechnologicznie ekstrakt z mikroalg
Nannochloropsis oculata. Stanowi doskonale zbilansowaną mieszaninę polisacharydów, aminokwasów, witamin i antyoksydantów. Daje szybki i długotrwały
efekt napięcia i ujędrnienia skóry. Stymuluje syntezę kolagenu, co skutkuje długofalowym wzmocnieniem struktur tkanki łącznej skóry. Chroni skórę przed
działaniem wolnych rodników oraz konsekwencjami stresu oksydacyjnego.
Regestril® – substancja na bazie peptydów, rutyny i ekstraktu z fasoli (Phaseolus lunatus). Chroni skórę przed wolnymi rodnikami, przyspiesza syntezę
kolagenu, a także pobudza ją do odnowy, dzięki czemu staje się zauważalnie młodsza. Istniejące zmarszczki ulegają wyraźnemu spłyceniu, a proces
starzenia się skóry ulega zahamowaniu. Jej skuteczność w walce z niedoskonałościami skóry została udowodniona w licznych testach naukowych
in vivo i in vitro. 3% stężenie tego składnika widocznie redukuje istniejące
rozstępy (aż o 72%), a także skutecznie zapobiega powstawaniu nowych.
Retinol – wykazuje silne działanie przeciwzmarszczkowe. Stymuluje regenerację komórek i produkcję kolagenu, zmniejszając pojawianie się drobnych i głębszych zmarszczek oraz przebarwień powstających na skutek
naturalnego starzenia się skóry oraz fotostarzenia. Dodatkowo pomaga
zwężać pory, koryguje niedoskonałości, ujednolica koloryt skóry.
RonaCare® VTA – to zamknięte w liposomie trzy synergicznie współdziałające substancje aktywne. Wykazuje silne działanie antyutleniające, za-

synergia natury i nauki
pewnia odpowiednie napięcie i nawilżenie skóry, hamuje rozpad, zwiększa
uwalnianie i poprawia ułożenie glikozaminoglikanów – higroskopijnych
rezerw w skórze (tzw. GAG’s, wśród których najbardziej znany jest kwas
hialuronowy). Efektem stosowania jest miękka, promienna, dogłębnie i długotrwale nawilżona skóra, a w rezultacie widocznie spłycone zmarszczki.
RonaFlair LDP® – daje efekt optycznego wygładzenia, przez wypełnienie
bruzd i zmarszczek. Czyni skórę gładką i elastyczną. Niweluje problem
błyszczenia się skóry i nadaje jej naturalny, świeży wygląd.
Srebro koloidalne (nanocząsteczka srebra) – niezwykle skuteczny składnik
przeciwbakteryjny i przeciwzapalny. Srebro koloidalne jest silnym, naturalnym antybiotykiem i środkiem zapobiegającym przed infekcjami. Cząsteczki
srebra koloidalnego, które znajdą się w pobliżu jednokomórkowego patogenu: wirusów, grzybów, bakterii, wyłączają ich enzym odpowiedzialny za
metabolizm tlenu. Doprowadza to do szybkiego uduszenia oraz obumarcia
patogenu, który następnie jest usuwany z organizmu przez system odpornościowy. W przeciwieństwie do antybiotyków farmaceutycznych srebro
koloidalne rozpoznaje budowę enzymów organizmów wielokomórkowych,
pozostawiając je nienaruszone. To sprawia, że substancja ta jest całkowicie
bezpieczna dla ludzi, ptaków, gadów czy roślin. Ten „pierwiastek życia” regeneruje i nawilża, działa kojąco na naskórek, łagodząc wszelkie podrażnienia.
Stanowi tez silną broń w walce o zachowanie młodej i jędrnej skóry.
Squalan – dostarczając substancji odżywczych, głęboko nawilża i dotlenia
skórę, zapobiega uszkodzeniom powodowanym przez UV i powstawaniu
plam starczych, stymuluje wzrost komórek, posiada właściwości antybakteryjne. Nadaje skórze miękkości, wygładza.
SYN®-AKE – syntetyczny neuropeptyd, naśladujący działanie toksyny znajdującej się w jadzie żmii (temple viper) – znanej jako najsilniejszy peptyd
rozkurczający. Neutralizuje mikroskurcze włókien mięśniowych – hamuje
receptory acetylocholiny znajdujące się na powierzchni komórek mięśniowych – mechanizm przypomina działanie toksyny botulinowej (daje efekt
‚botox-like’). Zapewnia zauważalny efekt wygładzenia skóry, zapobiega
pojawianiu się nowych zmarszczek i pogłębianiu się tych istniejących.
Witamina C – skuteczna broń w walce w przebarwieniami, rumieniem i zmianami naczyniowymi, poprawiająca kondycję naczyń krwionośnych. Widocznie niweluje zmarszczki, doskonale dotlenia, odżywia i rozjaśnia skórę, dzięki
czemu jest rozświetlona, gładka i elastyczna. Prócz funkcji wzmacniania włosowatych naczyń krwionośnych witamina C stymuluje produkcję kolagenu.
Witamina E – zwana przez specjalistów ,,eliksirem młodości”. Odznacza się
silnym działaniem antyoksydacyjnym. Chroni warstwę tłuszczową naskórka, poprawia ukrwienie skóry, wspomaga leczenie trądziku i łojotokowego
zapalenia skóry, zapewnia stabilizację i właściwą przepuszczalność błon
komórkowych. Odżywia skórę, neutralizuje negatywny wpływ promieniowania UV. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, zwiększa elastyczność tkanki łącznej. Wygładza i nawilża skórę. Jej niedobór powoduje
rogowacenie i przedwczesne starzenie się skóry oraz gorsze gojenie się ran.
Witamina H – zapobiega łojotokowi, a także wzmożonej aktywności gruczołów łojowych. Witamina ta przyczynia się do wzrostu większej ilości
włosów poprzez stymulowanie wchłaniania witamin przez organizm i poprawę rozwoju komórek za ich pomocą.
Zemea® (propanediol) – to naturalny, przyjazny dla skóry składnik aktywny,
który w synergistycznym działaniu z gliceryną obecną w serum zapewnia
skórze pożądany efekt przedłużonego, dogłębnego nawilżenia i lepszego
przyswajania składników aktywnych.
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