


Nový obnovující

a regenerační čisticí rituál

mléko 
200 ml

toner
250 ml



Obnovující účinek již

ve fázi odličování

Aktivní složky obou přípravků byly
vybrány tak, aby působily
synergicky a dosáhly účinku
čištění, hydratace, výživy, posílení
a zklidnění pleti

Výsledkem této synergie je 
optimální obnovující účinek, čili
Repair+



Díky pečujícím složkám mléko
a tonikum viditelně rozjasňují, hydratují
a vyhlazují pleť a zanechávají ji
sametově hebkou (tzv. Satin Effect).

Přípravky jsou určeny pro všechny typy 
pleti; jsou vhodné zejména pro 
unavenou, drsnou a suchou pokožku.

Pokud se vyhýbáte kosmetickým
přípravkům obsahujícím parabeny, 

PEG, fenoxyetanol, nylon, hliník, 
PVP, SLS a mikroplasty , budou pro 

vás Larens Repair+ Milk a Larens
Repair+ Toner ideální.



Repair+ Milk, je aktivní čisticí
a regenerační přípravek

Obohatí vaši každodenní péči
o další krok k dokonalé hydrataci

a hloubkové výživě pleti. Velmi
účinně a šetrně odstraňuje i silný

make-up.



Aktivní složky:

• Liposomální kolagen –
Liposomal Collagen Complex

• Vysokomolekulární
a nízkomolekulární kyselina
hyaluronová

• Kyselina laktobionová

• Kokosová voda

• Rýžový olej

• Vitamin E

Perfektní odličování.
Repair+ Milk je skvělým
doplňkem řady Larens

Colour



Jak funguje?

• čistí pleť od nečistot, účinně, ale šetrně
odstraňuje make-up

• regeneruje, hydratuje a zpevňuje pokožku již
ve fázi čištění díky přítomnosti Liposomal
Collagen Complex

• dokonale hydratuje pokožku díky ne jednomu, 
ale dvěma typům kyseliny hyaluronové: 
vysokomolekulární a nízkomolekulární

• přípravek má na pokožku zklidňující účinek
a podobně jako obklad ji připravuje
na další péči

• kyselina laktobionová rozjasňuje a vyhlazuje
pleť, která se stává sametově hebká

• kokosová voda je koktejl vitamínů a minerálů
pro pleť

• vyživující rýžový olej zlepšuje čisticí vlastnosti
přípravku



Repair+ Toner je tonizační
a regenerační přípravek na pleť

Kyselé pH přípravku obnovuje
přirozenou hladinu pH pokožky
a chrání ji před růstem bakterií

a mikrobiologickou nerovnováhou. 
Obsahuje kolagen, který má
obnovující účinek již ve fázi

tonizace.



Aktivní složky:

• kyselina laktobionová

• Biopeptide Complex

• kolagen

• Pupečník asijský (extrakt)

• alantoin

• d-Panthenol

Aktivní složky byly
vybrány tak, aby působily

synergicky a dosáhly
účinku tonizaci, hydratace, 
výživy, posílení a zklidnění

pleti



Jak funguje?

• tonizuje a obnovuje správné pH pokožky
• má regenerační, hydratační a zpevňující

účinek již ve fázi čištění pleti díky
přítomnosti peptidů rybího kolagenu

• dokonale hydratovaná a jemná pokožka
díky extraktu z pupečníku asijského

• přípravek má na pokožku zklidňující
účinek díky d-panthenolu a alantoinu, 
které ji jako zklidňující obklad připravují
na další péči

• kyselina laktobionová rozjasňuje
a vyhlazuje pleť, která se stává sametově
hebká



Odličovací mléko LARENS REPAIR+ MILK můžete používat
třemi různými způsoby v závislosti na typu čisticího
rituálu, který používáte.

1) Naneste mléko na vatový tampon a smyjte dekorativní
kosmetiku. Poté si umyjte obličej gelem Larens
Dermo Wash Face & Body. Doplňte svůj čisticí rituál tonikem
Larens Repair+ Toner.

2) Odstraňte make-up micelární vodou Larens Micellar Lotion, 
poté rozetřete mléko rukama po pleti a krátce jej vmasírujte. 
Doplňte svůj čisticí rituál tonikem Larens Repair+ Toner.

3) Naneste mléko na vatový tampon a smyjte dekorativní
kosmetiku. Poté jej opět rozetřete rukama po pokožce
a proveďte krátkou masáž. Jemné mléko Larens Repair+ Milk, 
přestože se nanáší dvakrát, nenarušuje hydrolipidovou vrstvu
pokožky. Na konec čisticího rituálu použijte tonik Larens Repair+ 
Toner.

Jak používat?



Máte rádi balení s pumpičkou?

Jak používat?

V zájmu ochrany životního prostředí se pumpička
na odličovací mléko Larens Repair+ Milk prodává
samostatně. 

Méně plastu znamená více zdraví a zeleně! 
Po vypotřebování výrobku jednoduše odšroubujte
pumpičku, umyjte ji a vložte do nové
lahvičky s mlékem. 

Koupíte jednou, používáte stále!



Na konec každého čisticího rituálu použijte LARENS 
REPAIR+ TONER, abyste obnovili správné pH pleti
a chránili ji před růstem bakterií a mikrobiologickou
nerovnováhou. 

Navlhčete vatový tamponek tonikem a jemně jím přetřete obličej
a krk směrem zdola nahoru.

Navlhčete kosmetický obklad trochou přípravku LARENS 
REPAIR+ TONER, získáte vlhký tónovací list. Přiložte ho na obličej
a nechte několik minut působit. Totéž můžete udělat s vatovými
tampony - navlhčené v toniku, přiložené na oční víčka nebo pod 
oči uleví oteklému očnímu okolí. 

Tato procedura v domácím SPA zjemní a hydratuje pokožku, 
zlepší její pružnost a dodá jí lesk. V létě můžete obklady
navlhčené tonikem před přiložením na obličej jemně zchladit
v chladničce.

Jak používat?

Tips and tricks – domácí express SPA s Larens
Repair+ Toner




