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Nature & Science
Co stojí za mimořádnými účinky a efekty, které lze pocítit ihned
po ošetření preparáty Larens Professional?
Jsou to určitě, na trhu výjimečné, kompozice receptur
připravovaných v laboratořích WellU. Složení formulí
jednotlivých výrobků na Vás udělá dojem.
Mezi různorodými použitými aktivními složkami důležité
místo zaujímají složky s výjimečnými vlastnostmi v oblasti
péče o pleť, se zvláštním důrazem na účinky anti-aging.
Jsme pyšní na to, že mnoho z nich má unikátní charakter.
Je to náš vlajkový Biopeptide Complex s koktejlem
peptidů rybího kolagenu nebo BIO-Placenta – biologicky
aktivní rostlinná placenta naplněná po okraj blahodárnými
aktivními složkami.
Snažíme se, aby ingredience používané v Larens
Professional měly nejvyšší kvalitu, jejich koncentrace byly
vysoké (ale také optimální) a propojení složek synergické,
aby se vzájemně podporovaly, a naopak nevylučovaly své
účinky.
Důležité je také to, že preparáty vydrží dlouho, protože
aplikovat stačí malé množství, a umožňují značnou flexibilitu
při komponování vlastních autorských procedur, také s
použitím přístrojů.

Liposomal Collagen complex
Kolagen zapouzdřený v liposomech
Liposomy jsou fosfolipidové nosiče se strukturou velmi podobnou
lipidové dvojvrstvě kůže. Díky tomu jsou schopny překonat bariéru
pokožky a zabudovat se do její struktury. Takto přenesené látky
mají mnohem větší šanci účinně působit.
Liposomal Collagen Complex je čistý kolagen zapouzdřený
v lipidové dvojvrstvě, který se dostává do hlubších vrstev
kůže a dodává přírodní kolagenová vlákna a peptidové
frakce přímo na místa poškození kůže a obnovuje ji zevnitř.

Účinnost liposomů, peptidů a rybího kolagenu
• Lipidový obal nosiče je kompatibilní se složkami
lipidového pláště kůže
• Dokonale se zabudují do buněčných membrán
• Uvolňují se postupně (řízené uvolňování účinné látky
z nosiče)
• Penetrace hlubších vrstev kůže (lepší transepidermální
transport) a jejich efektivní zavedení do buněk (zvýšení
biodostupnosti peptidů rybího kolagenu)
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Liposomy jsou modelovým objektem pro
výzkum vlastností biologických membrán
díky
jejich
jedinečné
strukturální
podobnosti.
Hlavním
účelem
použití
liposomů
v kosmetice je udržení dostatečné
hydratace, zpevnění pokožky a prodloužení doby působení látek, které zlepšují
její stav a zajišťují její zdravý vzhled.

Liposomal Collagen
Produkty Larens Professional s komplexem
přírodních peptidů rybího kolagenu v liposomech.
DEEP FACE PEELING
Chemický povrchový peeling s komplexem přírodních peptidů rybího kolagenu v lipozomech.
Obsahuje kombinaci dvou druhů kyselin: 5% kyseliny mandlové a 5% kyseliny pyrohroznové
(pH 1,1). Dokonale zlepšuje stav pokožky a odstraňuje její nedostatky. Vyrovnává vrchní
vrstvu pokožky a sjednocuje její barevný tón, redukuje drobné vrásky, mírní příznaky akné,
snižuje tvorbu kožního mazu, zužuje rozšířené kožní póry a celkově zlepšuje stav pleti.

FACE MILK
Jemné pleťové mléko určené k odličování, čištění a ošetřování obličeje. Obsahuje komplex
přírodních peptidů rybího kolagenu v lipozomech. Dokonale odstraňuje make-up a
nečistoty, chrání pleť před ztrátou vlhkosti. Mírní podráždění, zpomaluje proces stárnutí
kůže a podporuje regenerační potenciál buněk.

AHA FACE PEELING
Obsahuje komplex přírodních peptidů rybího kolagenu v lipozomech. Obsahuje směs alfahydroxykyselin: 2% kyseliny mléčné, 2% glykolové, 2% salicylové a 1% jablečné. Normalizuje a
podporuje proces olupování pokožky. Usnadňuje pronikání účinných látek do hloubky kůže
a dodatečně ji hydratuje a regeneruje. Dodává pleti zdravou barvu, rozjasňuje a vyhlazuje
její povrch, redukuje vrásky. Ideálně při péči o pokožku s pigmentovými skvrnami, vzniklými
například v důsledku dlouhého a častého opalování.

BIOPEPTIDE FACE CREAM
Hydratační a zvláčňující krém s komplexem přírodních peptidů rybího kolagenu v lipozomech,
určený k ošetření pokožky obličeje a dekoltu. Je ideální pro pokožku, která potřebuje
dlouhodobou hydrataci, každodenní pocit komfortu a hebkosti. Tento přípravek posiluje
hydrolipidový film, a tak chrání pokožku před nadměrnou ztrátou vody a před nepříznivými
vlivy vnějšího prostředí, také zmírňuje vliv stresu a únavy na stav pleti. Biopeptide Face
Cream zanechá pokožku optimálně hydratovanou po celý den, pružnou, hladkou a vláčnou,
viditelně omlazenou a zářivou.

LIFTING CREAM MASK

Liftingová krémová maska. Obsahuje komplex přírodních peptidů rybího kolagenu v
lipozomech. Je určena k ošetřování obličeje, krku a dekoltu. Přípravek je bohatý na
látky s liftingovými účinky. Pleť dlouhodobě napíná, vyživuje ji, intenzivně hydratuje a
redukuje povrchové i hluboké vrásky. Zlepšuje a vyrovnává barevný tón pleti: zabraňuje
vzniku zarudnutí, redukuje pigmentové skvrny a fleky.

MASSAGE FACE CREAM
Krém obsahuje komplex přírodních peptidů rybího kolagenu v lipozomech. Díky husté a
bohaté konzistenci je ideální k ošetřujícím masážím. Zlepšuje prokrvení a napětí pokožky,
intenzivně ji vyživuje, hydratuje, regeneruje, obnovuje její pevnost a osvěžuje vzhled.
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Nová rešení v Larens Professional
Konzervační látky a nové vonné látky
V nových, vylepšených produktech řady Larens
Professional najdeme pouze přírodní konzervační
látky, které nejen plní svou funkci: tj. chrání produkt
před působením mikroorganismů, ale také zlepšují
vstřebávání aktivních látek a hydratují pokožku.
Tyto látky nevykazují toxicitu, nezpůsobují alergické
reakce, jsou zcela bezpečné a čistě přírodní.

Na základě průběžně měnících se předpisů,
a také ve snaze být na trhu o krok dopředu,
jsme se rozhodli zaměřit se na bezpečné vonné
směsi, které neobsahují alergenní látky.
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Produktové Premiéry Larens Professional
AntiAcne Vials
Ampule pro péči o problematickou pleť: s akné, náchylnou k podráždění, vysoce reaktivní vyžadující mimořádnou
péči. Vytvořené tak, aby poskytovaly správnou, víceúčelovou péči s přihlédnutím ke spektru výzev, které pro
kosmetologa představuje aknózní pleť, což je především pleť citlivá. Víme, že zaměřit se pouze na její čištění
nebo vysoušení je nedostatečné a dokonce škodlivé. Stejně důležité jako bojovat proti pupínkům a kontrolovat
nadměrnou tvorbu mazu, je optimalizovat její hydrataci a zklidnit podráždění. S touto myšlenkou byla vytvořená
kompozice ampulek Anti Acne Vials Larens Professional.

Esenciální formule obsahuje složky, které:
- regulují tvorbu mazu a předchází tvoření pupínků
- optimálně hydratují tento typ pleti
- zklidňují podráždění
- mají protizánětlivé a antibakteriální vlastnosti, neutralizují
zarudnutí, které je výsledkem zánětu
- posilují a zlepšují stav pokožky
- dodávají pokožce optimální pH, které určuje její zdravý
vzhled a odolnost

AKTIVNÍ SLOŽKY:
BIO-Placenta - rostlinná placenta (nazývaná také semenice)
Biopeptide Complex – komplex patentovaný společností
WellU, který obsahuje jedinečnou kombinaci oligo- a
polypeptidů rybího kolagenu.
Alpaflor® Alp-Sebum® – extrakt z vrbovky pupalkovité.
Reguluje sekreci mazu, čistí, předchází zánětům a pupínkům,
má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Díky obsahu
fenolových kyselin a flavonoidů viditelně snižuje zarudnutí
doprovázející zánět. Znatelně minimalizuje póry pokožky.
Beauplex VH – komplex vitamínů skupiny B a vitamínů C a E.
Glukonakton – poskytuje pokožce správné pH nezbytné
k vytvoření a udržování bariéry, která chrání před záněty,
podrážděním, zarudnutím. Pokožka je silná, zářivá a dobře
opečovávaná.

Alpaflor® Alp-Sebum® - redukce zarudnutí díky
protizánětlivým účinkům o 78 %

PŘÍNOSY:

- snížení a v dlouhodobém horizontu odstranění
problémů s akné bez vysoušení kůže
- kontrola reaktivity pokožky - tj. potlačení
podráždění a zarudnutí
- obnovení optimálního pH, ochranné bariéry
pokožky - efekt zdravé pokožky
- optimální hydratace

POUŽITÍ:

Ampule Anti Acne Vials jsou určeny jak pro
ruční, tak klasické i intenzivnější ošetření pomocí
speciálního vybavení kosmetických salónů.
Způsob použití: viz ošetřující procedury.

Alpaflor® Alp-Sebum® - redukce sekrece mazu
o 68 %
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Produktové Premiéry Larens Professional
AntiAging Vials
Ampule pro péči o zralou pleť, která vyžaduje regeneraci a podporu. Obsahují
koktejl koncentrovaných složek, které působí vícero směry, aby výsledkem byla
hluboce hydratovaná a pevná pokožka se stimulovanými regeneračními procesy.
Po ošetření ampulkami Anti Aging Vials je pokožka hladká, uvolněná, vrásky
jsou viditelně vyhlazené, kontury obličeje zvednuté. Podstatné je, že působení
přípravku významně posiluje pokožku, její lipidovou bariéru, snižuje její citlivost
na vnější faktory, například zimu. Esenciální formule obsahuje složky, jejichž
účinek začíná v salónu, a pokračuje působením v kůži ještě dlouho po ukončení
procedury. To znamená, že efekty jsou viditelné okamžitě a během následujících
dnů zesilují.

AKTIVNÍ SLOŽKY:
BIO-Placenta
Biopeptide Complex
Antraktigin – přírodní fermentovaný extrakt získaný
z mikroorganismů pocházejících z vody antarktických
ledovců. Aktivuje syntézu fibroblastů a keratinocytů, co
podporuje regeneraci kůže a vyhlazení vrásek. Stimuluje
růst kolagenu typu 1, jehož následkem je zvýšení hustoty
kůže, a kolagenu 4, který je zodpovědný za zvýšení pevnosti
pokožky. Stimuluje zvýšení syntézy elastinu. Antarktigin je
také kryoprotektivní, tj. posiluje lipidovou bariéru kůže, což
snižuje citlivost pokožky na chlad a působení vnějších
faktorů.
Kyselina hyaluronová a koenzym Q10 – obě složky
uzavřené v liposomech - díky nim se dostávají hlouběji
a mají intenzivnější a déletrvající účinek.
Kyselina hyaluronová – zodpovědná za hydrataci pokožky - zlepšuje
a optimalizuje její hladinu. Je to složka nezbytná pro syntézu kolagenu.
Její liposomální forma je nesmírně důležitá, protože čím hlouběji se
dostane, tím více se vytvoří kolagenu.
L-arginin – aminokyselina, která má výživný, hydratační a detoxikační účinek.
Kyselina mléčná – změkčuje pokožku a tím zlepšuje pronikání účinných
látek hluboko do kůže. Dá se říci, že připravuje pokožku na přijetí ostatních
vzácných esenciálních složek přípravku. Kromě toho obnovuje správné pH
a hydratuje pokožku.

Antraktigin - zvýšení optické hustoty pokožky o 125%
po 5 hodinách používání přípravku
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PŘÍNOSY:

- zpevnění pokožky - liftingový efekt
- redukce vrásek
- zvýšení hydratace - kůže je zdravá, silná a zářivá
- posílení pokožky a zvýšení její odolnosti proti
působení vnějších faktorů

POUŽITÍ:

Ampule Anti Aging Vials jsou určeny jak pro
ruční, tak klasické i intenzivnější ošetření pomocí
speciálního vybavení kosmetických salónů.
Způsob použití: viz ošetřující procedury.

Redukce vrásek po 30 dnech použití přípravku

Ampule Anti Acne a Anti Aging Vials
Účinky použití během ošetření v salónu
Před

Po

Před

Po

Před

Po

Před

Po

Witek, 17 l.,
problematická pleť,
akné

AntiAcne
Vials

Dobrusia, 30 l.,
problematická pleť,
akné

AntiAcne
Vials

Iwona, 51 l.,
zralá, citlivá pokožka,
náchylná k podráždění

AntiAcne
Vials

Jagoda, 56 l.,
zralá pokožka

AntiAging
Vials
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