
100 ZPŮSOBŮ POUŽITÍ 
SERUM FACE, HAIR & BODY
REPAIR SPRAY
Zeptali jsme se vás, proč milujete a jak využíváte blahodárné 
vlastnosti peptidového séra Larens Serum Face, Hair & Body Repair 
Spray. Četné odpovědí, které jsme obdrželi, vytvořily mozaiku se 100 
dílky – způsoby použití.

Musíme se přiznat, že nás často překvapila vaše kreativita a neotřelost použití přípravku. 
Jedno je jisté – všechny způsoby použití jsou důkazem toho, že největší výhodou 
peptidového séra je jeho MULTIFUNKČNOST!

Jste připraveni na 100 způsobů použití Serum Face, Hair & Body Repair Spray?
Možná se inspirujete, případně přidáte k tomuto seznamu nějaký svůj tip?

1) Povinně na obličej, jako podklad pod gel nebo krém, otvírá hydrolipidovou 
bariéru pokožky, čímž ji připravuje na přijetí ošetřujících produktů

2) Zklidňuje pleť mužů po každodenním holení

3) Jako podkladová báze pod make-up

4) V autě, pokud je zapnuté topení – zvlhčuji pleť, když cítím, že je suchá

5) Po intenzivních exfoliačních maskách, peeling – redukuje zarudnutí

6) Po vystavení vlivu mrazu – pokožka se rychleji vzpamatovává

7) Po očištění obličeje namísto tonika

8) Sérum výborně fixuje líčení! Používám malé množství spreje na tvář namísto tzv. 
fixátoru – pleť doslova září a je hydratovaná bez efektu „masky”

9) Během cesty (v letadle) nebo při pobytu v klimatizovaných prostorách jako 
hydratační sprej na obličej

10) Podporuje léčbu akné mladistvé a zralé pleti i růžovky; je skvělé v duetu 
se Silver Face Gel

11) Na krém – dodává efekt zesvětlení

12) Jako báze pod ošetřující masky a peelingy

13) Jako záchrana na popraskané rty

14) Omlazující – vyplňuje rýhy a nerovnosti, také zabraňuje ochabování pokožky

15) Jako expresní textilní maska: hygienický kapesník přiložený na obličej a následně 
vydatně postříkán sprejem – po 15 min. je pleť hydratovaná, zesvětlená, hladká

16) Zmírňující po invazivních procedurách v kosmetickém salonu např. po 
mikrodermabrazi, laserové terapii, manuálním čištění pleti apod.

17) Pomáhá upravit obočí – tvaruje ho a uhlazuje



18) Na úpravu, osvěžení make-upu

19) Během a po opalování

20) Pro zlepšení pružnosti pleti

21) Pravidelná aplikace zesvětluje pigmentové skvrny na rukou, dekoltu a tváři

22) Zmírňující a na urychlení regeneraci pokožky po laserových procedurách

23) Jako obklad na unavená víčka – přináší úlevu unaveným pálivým očím, např. 
po dlouhé práci na počítači; zmenšuje otoky, redukuje drobné vrásky

24) Urychluje růst očních řas

25) Jako kondicionér na nastříkání na umyté vlasy

26) Regeneruje vlasy – rychleji rostou a nabývají krásný lesk

27) Usnadňuje rozčesávání vlasů

28) Na úpravu účesu, je ideálně vhodné na kudrnaté vlasy – po použití se vlasy 
přirození točí

29) Posilování a předcházení lámavosti barvených vlasů – jako kondicionér po umytí

30) V boji proti prvním příznakům šedivění

31) Na péči, která zastaví vypadávání vlasů

32) Na péči, která obnoví suché, zničené vlasy se štěpícími se konečky

33) Posiluje vlasy zničené v důsledku kadeřnických zásahů

34) Dodává tělu a vlasům sílu a vitalitu

35) Každodenní péče o pokožku celého těla, úžasná hydratace, výživa, regenerace

36) V přírodě – na ochranu proti bodnutí hmyzem a komáry a na ošetření po bodnutí

37) Pravidelná aplikace posiluje pokožku rukou a nehty

38) Uklidňující a obnovující na popáleniny 1. stupně

39) Po koupání v bazénu, moři, na hydrataci pokožky vysušené působením chloru 
nebo soli

40) Při pigmentových skvrnách po opalování – za účelem jejich postupného zesvětlení

41) Urychluje hojení při drobných poraněních a modřinách

42) Popáleniny kůže – regenerační účinky, urychlující hojení

43) Popáleniny kůže – analgetický účinek – umožňuje „přežít” hned po popálení bez 
užívání analgetik

44) Nahrazuje a podporuje účinky produktů s ochranným filtrem – pokožka se 
neolupuje, opálení má krásnou barvu a déle vydrží

45) Dokonale mírní popáleniny od slunce

46) Ideálně vhodné do sauny – geniálně osvěžuje a změkčená pokožka vděčně 
přijímá aktivní složky séra

47) Regeneruje nehty



48) Na opruzený zadeček miminka. „Testováno na vlastním vnoučeti!”

49) Na změkčení a odstranění mléčné krusty u kojenců.

50) Zmírňuje opruzeniny a odřeniny v tříslech a pod prsy, které v létě způsobují 
problémy lidem s nadváhou

51) Na oteklé nohy po dlouhém cestovaní – přináší úlevu a uklidnění

52) Po depilaci voskem nebo cukrovou pastou – bleskově zmírňuje podráždění

53) Preventivní na strie u těhotných žen

54) Na podrážděné bradavky u mladých maminek, které kojí

55) Chladivé osvěžení v horkých dnech – nezbytné v každé dámské kabelce

56) Po depilaci holítkem

57) Po laserové depilaci zmírňuje podráždění pokožky

58) Pomáhá vyplnit jizvy

59) Na nepříjemný zápach nohou a pálení prstů na chodidlech

60) Po tetování – urychluje hojení pokožky

61) Před masáží – jako báze pod masážní olej / krém

62) Na popraskané paty i jako hydratační kúra na chodidla (společně s SOS Skin Care)

63) Pro těhotné ženy: „Moje pleť během těhotenství je velmi dehydratovaná a ztratila 
lesk. Sérum je ideální odpovědí na mé potřeby. Aplikuji ho několikrát za den na 
obličej a celé tělo”

64) Na oblast třísel po depilaci

65) Na celé nohy po peelingu a před použitím punčoch ve spreji – úžasně vyhlazuje 
a vyrovnává strukturu pokožky

66) Snižuje pocení v podpaží, jakož i nohou a rukou

67) Zchlazené předem v chladničce ideálně ochlazuje během veder

68) Odstraňuje problém suché, poškozené nehtové kůžičky

69) Podpůrně při léčbě nehtové plísně

70) Dětské neštovice – úleva a rychlé hojení se jizviček po vyrážkách, obešli jsme 
se bez škodlivých přípravků.

71) Na inhalaci při zánětu nosních dutin a rýmě

72) Preventivně ráno a večer na vedlejší nosní dutiny – vstříknut do nosu

73) Lokálně při zánětu sedacího nervu – jako přípravek s mírným účinkem proti 
bolesti a proti zánětu

74) Na herpes

75) Pomáhá při jakémkoliv svědění kůže

76) Jako přípravek s antiseptickým účinkem, který urychluje hojení pokožky, např. 
namísto peroxidu vodíku na čerstvě propíchnuté, hnisající uši

77) Když se na kůži objeví alergická reakce způsobující zarudnutí a štípání sérum 
uklidňuje

78) Při drobných poraněních a odřeninách u dětí – díky sprejovému balení je ideální 
pro rychlé čištění, dezinfekci a ochranu rány, dodatečně zmírňuje bolest



79) Léčba proleženin – sérum aplikované na okolí rány urychluje pokrývání rány 
novou kůží a hojení

80) Podpůrně při léčbě kožních onemocnění typu ekzém, atopická dermatitida

81) Snižuje zarudnutí při rozšířených cévkách

82) Při prořezávání zubů: snižuje otok, zánět a zmírňuje bolest

83) Na afty, urychluje hojení

84) Na „domácí” popáleniny – od trouby, žehličky apod. – významně urychluje hojení, 
zmírňuje bolest

85) Rychle a účinně snižuje alergické reakce (např. na srst morčete, odzkoušeno na dítěti)

86) Na inhalaci při problémech s nosem a nosními dutinami

87) Uklidňující na bolavé klouby

88) Během chemoterapie: „Objevila jsem senzační účinek séra na měkké tkáně, 
např. na dásně, které jsou velmi citlivé a praskají během léčby. Sérum v průběhu 
jednoho dne regenerovalo a přinášelo úlevu”

89) Lokální na posílení cév při praskajících cévkách a křečových žilách

90) Aplikované v oblasti čela a spánků mírní bolest hlavy

91) Peptidové sérum je nenahraditelné v neobvyklých případech, jako je např. fimóza 
u malých chlapců. 3-4 týdny používání úspěšně eliminuje tento problém

92) Na těžko se hojící rány

93) Ráno a večer po čištění zubů na dásně

94) Zmírňuje svědění a podráždění kůže pod vlasy postižené seboroickou 
dermatitidou (testováno na manželovi)

95) Poranění a rány po chirurgických zákrocích a operacích se rychleji hojí 
a zanechávají menší jizvy

96) Při infekcích ženských pohlavních orgánů spolu s Repair Gel sérum aplikováno 
v raném stádiu umožňuje zabránit rozvoji infekce

97) Pomáhá regenerovat sliznici intimních míst poškozenou při pohlavním styku nebo 
u žen v menopauze

98) Odzkoušeno v duetu s Repair Gel při léčbě hemoroidů

99) Občas si ho jednoduše nastříkat na obličej, i když nepotřebuji, protože krásně voní

100) U dětí funguje jako placebo – když se něco stane – odřenina, bolest prstíky nebo 
nožičky – máma nastříká sérum a dítě se hned uzdraví!
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