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LIPOCOLL SERUM
Koncentrované sérum pro péči o pleť s 20% obsahem 
Liposomal Collagen Complex
99,98% přírodních složek

Pro domácí použití Víc než kolagen
První peptidy z kolagenu v liposomech na světě

LIPOCOLL SERUM PRO
vysoce koncentrované sérum pro péči o pleť s rekordním
50% obsahem Liposomal Collagen Complex
100% přírodních složek

Pro použití v kosmetických salonech

Důležité je zmínit, že během procesu výroby Liposomal 
Collagen Complex se nepoužívají žádná dráždivá nebo toxická 
rozpouštědla, emulgátory, kondicionéry a konzervační látky. 
Proto je přípravek bezpečný pro alergickou, citlivou pokožku, 
která vyžaduje zvláštní ošetření.

100%
NATURE

99,98%
NATURE



Výrazné vyhlazení,
zmenšení vrásek 

Zvýšení hustoty kůže,
nasycení kůže bílkovinou
– kolagenem,
stimulace procesů regenerace 

Efekt hydratace

Efekt liftingu

Efekt ochrany, 
posílení kůže

Liposom

Biopeptide Complex
oligopeptidy a polypeptidy
- aktivace fibroblastů
- stimulace bílkovin HSP

aminokyseliny: lysin, alanin, prolin
- syntéza kolagenu

prokolagen 
- syntetizuje se z něho kolagen
bílkoviny: dekorín, lumikan, histony
- oprava a rekombinace DNA

Díky lipidové dvojvrstvě je liposomové pouzdro
identické s lipidovou dvojvrstvou kůže.

Tím je posílen transdermální transport složek 
uzavřených v liposomech a proces uvolňování 
látky je prodloužen - přípravek s liposomál-
ním kolagenem funguje silněji a déle. 

To zaručuje, že se dostanou do hlubších vrstev 
kůže, kde dochází k procesům působení kolage-
nových proteinů.

Liposomy s LCC překonávají kožní bariéru, přenášejí 
aktivní složky, které jsou v nich uzavřené, hlouběji do 
kůže.

+ Vyhlazení vrásek - účinky použití LipoColl Serum PRO během ošetření v salónu

Zvýšení hustoty kůže - účinky použití LipoColl Serum

před před

před po 10 minutách před

Efekt: výrazné vyhlazení, zmenšení vrásek - zejména nasolabiálních záhybů (viditelné také na ultrazvuku)

Ošetření Larens Professional v kosmetickém salónu
1) AHA Face Peeling
2) masáž pomocí LipoColl Serum PRO
3) maska BioRenew Tissue Face Mask PRO 

Efekt: zvýšení hustoty kůže, nasycení kůže bílkovinou – kolagenem, stimulace procesů regenerace (viditelné také na ultrazvuku)

Frakce peptidů rybího kolagenu v liposomových nosičích 
(snímek zhotovený elektronovým mikroskopem při zvětšení 200 nm - ředěná verze) 

SUV - malý jednolamelární váček
LUV - velký jednolamelární váček
MVV – multivezikulární váček

SUV

LUV

MVV

LIPOSOM

Fosfolipidový
obal

Peptidy
rybího kolagenu

Kolagen uzavřen do liposomů - členění podle velikosti
a množství lipidových vrstev 

(snímek zhotovený elektronovým mikroskopem při zvětšení 100 nm) 

po 10 minutách

po 10 minutáchpo 10 minutách

Liposomal Collagen Complex
Inovativní kombinace přírodních peptidů a aminokyselin 
rybího kolagenu uzavřených v liposomálním nosiči, který 
je přenáší do hlubších vrstev kůže. 

Díky tomu působí intenzivněji a déle. Okamžitě redukuje 
vrásky a znatelně zahušťuje strukturu pokožky, iniciuje 
dlouhodobé regenerační procesy.


