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obnova buněk 
lifting
hydratace
regenerace
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BIORENEW TISSUE FACE MASK

KLÍČOVÉ
AKTIVNÍ SLOŽKY
Spojení darů přírody s inovativními vědeckými objevy

Komplex patentovaný společností 
WellU, který obsahuje jedinečnou 
kombinaci oligo- a polypeptidů 
rybího kolagenu, které zajišťují 
okamžitou a dlouhodobou hydrataci 
všech vrstev kůže. Efektem jejich 
používání v kosmetice je pružné tělo, 
výplň rýh a nerovností pleti. Peptidy 
přenášejí aktivní složky do hlubších 
vrstev kůže. Mají energetizující 
vlastnosti, stimulují buňky kůže k 
tvorbě kolagenu a elastinu, zabraňují 
ochabování kůže. Jsou užitečné 
v boji s pigmentovými skvrnami, 
zesvětlují a vyrovnávají barevný
tón pleti.

Přírodní rostlinná 
látka (koncentrovaný 
roztok cyklické formy 
oligosacharidů). Má 
hydratační vlastnosti 
a poskytuje okamžitý 
liftingový efekt tím, že 
vytváří neviditelný film 
na pokožce a zlepšuje 
povrchové napětí 
pokožky. Pleť je po jejím 
použití hladší, rozjasněná, 
získá přirozenou
zářivost.

Rostlinná placenta (nazývaná 
také semenice) je zdroj vysoce 
koncentrovaných biostimulínů neboli 
biologicky aktivních molekul, které 
pronikají hluboko do kůže. Od 18. roku 
věku silně klesá tvorba růstových faktorů 
- nastává proces stárnutí. BIO-Placenta 
je inovativní komplex s obsahem pěti 
různých růstových faktorů: EGF, IGF-1, 
Acidic FGF, Basic FGF, VEGF
a vitamín B9, které díky synergickému 
účinku stimulují obnovu buněk epitelu 
a fibroblastů. Má zpevňující účinek - 
zdokonaluje kontury obličeje, působí 
proti vráskám a stárnutí. Stimuluje 
syntézu kolagenu a růst nových buněk,  
a tím pleť revitalizuje a podporuje 
obnovu pokožky.



NECHTE PŮSOBIT
20 MINUT - TĚŠTE SE
Z ÚČINKU AŽ 7 DNÍ!

JAKÉ MÁ 
ÚČINKY?

Hloubkově hydratuje

Má liftingový účinek, 
napíná pokožku a zvedá 
kontury obličeje

Vyrovnává tón pleti, 
obličej je opticky 
rozzářený, odpočatý

Citelně vyhlazuje pokožku
- vrásky jsou méně viditelné, pokožka 
je jemná a vláčná na dotek



TIPS & 
TRICKS

BIORENEW TISSUE FACE MASK

Látka masky je jemná, příjemná na dotek a to díky 
spojení nano-hedvábí a lignocelulózy. 
Je to unikátní a inovativní výrobek na trhu. Je vytvořen tak, aby maska 
perfektně přiléhala k obličeji a tkaná struktura dokonalé udržela hmotu 
preparátu a zabránila tak stékání po stranách.

Můžeš si být jistá, že během 20 minut komfortního zákroku tento jemný 
kompres bohatě zásobí tvou pleť aktivními složkami obsaženými
v Larens BIO Renew Tissue Face Mask.

Dopřejte si
domácí lázně!
Před aplikací masky 
si udělejte exfoliační 
proceduru, např. pomocí 
peelingu Larens Enzymatic 
Peeling. Důkladně 
vyčištěná pokožka zbavená 
zrohovatělé vrstvy nejlépe 
absorbuje a využije aktivní 
složky masky.
Použijte masku po 
intenzivním slunění - 
dokonale hydratuje
a regeneruje sluncem 
namáhanou pokožku
a vyrovnává tón pleti.

1.
Rozložte masku. 
Opatrně přiložte 
masku na čistou 

pokožku.
Přizpůsobte 

látku tak, aby 
přiléhala ke 

konturám 
obličeje.

2.
Nechte

působit 20 
minut.

3.
Odstraňte 

masku. Přebytek 
přípravku jemně 

vmasírujte 
bříšky prstů do 

pokožky.
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