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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY
je kosmeceutikum s jedinečným složením, založeném na komplexu biologicky aktivních
peptidů rybího kolagenu – Biopeptide Complex a strukturované hexagonální Nutrivi
vodě.
Jedná se o multifunkční a komplexní přípravek, což vyplývá jak z rozmanitosti užívání, tak i spektra jeho účinků. Má praktické,
univerzální balení, je určeno k péči o pokožku obličeje, těla i vlasů a obsahuje soubor aktivních látek vybraných tak, aby jejich
spojení mělo multiplikační účinek:

REGENERUJE

HYDRATUJE

VYŽIVUJE

CHRÁNÍ

Biopeptide Complex, který představuje základ Serum Face, Hair & Body Repair Spray, je soubor aktivních oligo- a polypeptidů rybího kolagenu. Revoluční bílkovinný koktejl, získávaný patentovanou metodou z kůží vybraných druhů ryb, byl prohlášen
za budoucnost kosmetologie a lékařské vědy v oblasti anti-aging přípravků. Peptidy účinkují třemi způsoby: signální - dávají podnět
a stimulují fibroblasty k tvorbě kolagenu a elastinu, uvolňující - nazývané také „žehlička na vrásky“ - uvolňují svaly zodpovědné
za vznik mimických vrásek a transportní - přenášejí aktivní látky obsažené v séru do hlubokých vrstev kůže, díky tomu začíná
regenerace, vyživení a ochrana od základů.
Nutrivi voda - pro dodatečné zvýšení blahodárných účinků séra, bylo toto kosmeceutikum vyrobené na bázi jedinečného nosiče
aktivních látek: vody s hexagonální strukturou, vyvinutou pro výhradní použití výrobcem, která podporuje přenos živin do hloubky
buněk, a také je zvlhčuje a zbavuje těžkých kovů.
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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY

BOHATÉ SLOŽENÍ
Základní myšlenkou vzniku séra byla snaha o vyvinutí přípravku určeného ke kompletní
péči, odpovídající potřebám pokožky v 21. století.
Proto obsahuje kromě Biopeptide Complex i tak důležitý vitamín C, který okysličuje a sjednocuje barevný tón pleti. Koloidní
stříbro posiluje antibakteriální a protizánětlivé účinky, Hydromanil™ zvyšuje hydratační účinky séra a biotin se stará o dobrý stav
nehtů a vlasů, posiluje je a zabraňuje jejich lámání a vypadávání.

Výzkumy prokázaly, že Biopeptide Complex obsahuje
mimo jiné celou řadu aminokyselin a peptidů
Nejčastěji vyskytují řetězce složené ze 7 až 29
aminokyselin, pocházejících z následujících bílkovin:

Aminokyseliny v Biopeptide Complex:

kolagen I α 1

prokolagen VIII α 2

kyselina asparagová

treonin

cystein

kolagen I α 2

dekorin

kyselina glutamová

alanin

izoleucin

kolagen I α 3

lumikan

serin

prolin

leucin

kolagen IV α 1

histony H2A

glycin

tyrozin

fenylalanin

kolagen VI α 3

histony H2B

histidin

valin

lyzin

kolagen VII

histony H4

arginin

metionin

BOHATÉ SLOŽENÍ
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JAK SÉRUM
ÚČINKUJE?
Chrání pokožku před
škodlivými vnějšími faktory

Mírní příznaky akné
a kožní nedostatky

Mírní podráždění, příznaky
atopického ekzému
a kožních alergií

Urychluje hojení drobných
poranění a poškození pokožky

Zvyšuje tvorbu
kolagenu a elastinu
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Posiluje vlasy a dodává jim lesk

Zesvětluje pigmentové skvrny

Dlouhodobě hydratuje pokožku

Zplošťuje vrásky, zvyšuje
elasticitu kůže

Zpevňuje nehty a dodává
jim krásný vzhled

JAK SÉRUM ÚČINKUJE?

PROČ SÉRUM MILUJI?
Za multifunkčnost! Jedno kosmeceutikum, které úspěšně nahradí mnoho
různých kosmetických přípravků - hydratuje, vyživuje, zklidňuje, regeneruje.
Za jedinečné složení a bohatství aktivních látek - díky jedinečné receptuře
se tomuto séru nic nevyrovná!
Za formu spreje - jednoduchá a příjemná aplikace, která přináší i další
výhody - nevyžaduje vtírání do podrážděných míst, osvěžuje, dá se použít od
hlavy k patě!
Za to, že zvyšuje účinek všech ostatních kosmetických přípravků - díky vlastnostem
biologicky aktivních peptidů rybího kolagenu!
Za to, že ho může používat celá rodina! Osvědčí se stejně na ošetřování pokožky
miminek, dětí, teenagerů, dospělých i seniorů, vychází vstříc konkrétním potřebám
dané věkové skupiny
Za kompaktnost! - pohodlně se vejde do dámské kabelky - nemusíte se s ním
rozloučit při odchodu z domu a lze jej používat tak často, jak potřebujete!
Za krásnou, osvěžující vůni citrónové trávy!

PROČ SÉRUM MILUJI?
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BLOGERKY O SÉRU
"Sérum na mě udělalo největší dojem, co se týká mého atopického ekzému, a přesněji ran. Už po týdnu používání (po vzniku
rány) mi zůstala malá jizvička, která již mizí. Navíc jsem už dávno nepocítila svědění a nemám podrážděnou pokožku, což dokazuje,
že sérum zabraňuje tomu, aby se nemoc vrátila”.

Patrycja Sobolewska, Gabrysiowa mama
"Všimla jsem si, že moje jizvy po akné na obličeji jsou méně viditelné [...]. Pokud jde o vlasy, několikrát denně jsem si je postříkala,
aniž se nadměrně mastily. Vlasy byly hydratované, hebké, lesklé a dodatečné chráněné proti slunečnímu záření. Pomohl i proti
vypadávání vlasů".

Magda, Świat MyLady
"S radostí přidávám Serum Face, Hair & Body Repair Spray značky Larens na můj seznam kosmetických skvostů, čili ideálních
kosmetických přípravků pro náročné. Za jeho účinek, složení a multifunkčnost... toto kosmeceutikum je zároveň uchazečem o
titul Kosmetické brilianty 2017".

Renata Zielezińska, Trusted Cosmetics
"Moje pleť se stala pružnější a zářivější. Otravné vyrážky se také přestaly objevovat, a suché a neestetické šupinky zcela zmizely. Podle mě je zlepšení obrovské, neboť samotný krém nepřinášel až tak dobré výsledky. Pokud jde o tělo, někdy jsem si ho
nastříkala na suché lokty a kolena a místa podrážděné po holení. Ani zde mě nezklamalo, protože kůže se dost rychle regenerovala. V případě podráždění byly výsledky viditelné již druhý den (protože sérum má antibakteriální a dezinfekční účinky)".

Anna Racis, Tylko sprawdzone – Blog testerski
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BLOGERKY O SÉRU

OCENĚNÍ
Biopeptidy Complex, klíčová složka SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY
představuje inovativní řešení, oceňované, je vysoce hodnocen v Polsku i ve světě.

OCENĚNÍ
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Zvolte si krásu a objevte

Dokonalá synergie přírody a vědy. Síla inovativních
peptidů rybího kolagenu zaměřená na boj proti
kožním nedostatkům.
Revoluce v boji proti plynoucímu času. Optimální,
mimořádně pečlivě zkomponované spojení dvou
mimořádných kosmeceutik značky Larens:
SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 150 ml
SYN AKE EYE & MORE 15 ml

