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BEAUTY INTENSIVE DUO
CENA:

179,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 1-3 DNI

OPIS PRZEDMIOTU

Rewolucja w pielęgnacji anti-ageing. Starannie skomponowany zestaw dwóch
produktów sygnowanych przez Larens:
Serum Face, Hair & Body Repair Spray 150 ml - rewolucyjne serum
peptydowe do twarzy, włosów i całego ciała.
Syn Ake Eye & More 15 ml – intensywne serum punktowe pod oczy i na
zmarszczki mimiczne.
Każdy z nich został stworzony, aby wesprzeć Cię w dążeniu do uzyskania młodej,
zdrowej, odżywionej i nawilżonej skóry. Razem zdziałają więcej.
Serum Face, Hair & Body Repair Spray to kosmeceutyk o unikatowym
składzie bazującym na opatentowanym kompleksie
biopeptydów. Multifunkcyjność, która wynika zarówno z różnorodności
zastosowania, jak i spektrum działania to jego nieoceniona wartość. W
poręcznej, uniwersalnej formie zamknięto preparat stworzony z myślą o
pielęgnacji skóry twarzy, ciała oraz włosów, o tak skomponowanym
zestawie składników aktywnych, by funkcjonowały trójtorowo: regenerując,
odżywiając i chroniąc.

Biopeptide Complex, który jest fundamentem Serum Face, Hair & Body
Repair Spray to zbiór aktywnych oligo- i polipeptydów. Rewolucyjne
substancje, których odkrycie stanowi początek kosmeceutyków marki Larens
szybko uznano za przyszłość kosmetologii i medycyny na polu anti-aging.
Peptydy funkcjonują na trzy sposoby: sygnałowe - dają impuls i pobudzają
ﬁbroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, rozkurczające - nazywane
,,żelazkiem do zmarszczek”, rozluźniają mięśnie, których napięcie skutkuje
zmarszczkami mimicznymi, transportujące - przenoszą składniki aktywne serum
w głąb skóry, dzięki czemu regeneracja, odżywienie i ochrona zaczynają się od
postaw.
Aby dodatkowo wzmocnić dobroczynne działanie serum, kosmeceutyk
oparto na wyjątkowym nośniku składników aktywnych - wodzie
Nutrivi. Unikatowość opracowanej na wyłączność producenta wody leży w jej
heksagonalnej strukturze. Dzięki temu woda nie tylko wspomaga transport
składników odżywczych w głąb komórek, ale i nawilża oraz oczyszcza je z metali
ciężkich. Ideą powstania serum była chęć stworzenia produktu do kompletnej
pielęgnacji odpowiadającej potrzebom skóry XXI wieku. Stąd obecność tak
istotnej witaminy C, która dotlenia i ujednolica koloryt skóry. Dodatek srebra
koloidalnego dopełnia kosmeceutyk o działanie antybakteryjne i przeciwzapalne,
a biotyna - nazywana też witaminą młodości, dba o kondycję paznokci i włosów,
wzmacniając je i zapobiegając wypadaniu.

Unikatową recepturę oraz wielozadaniowość preparatu doceniło jury konkursu

Qltowy Kosmetyk 2016, przyznając mu tytuł Qltowy Koncept 2016.

Qltowy Kosmetyk to prestiżowy plebiscyt magazynu Kosmetyki. Po raz dwudziesty profesjonalne jury złożone ze
znawców rynku, dermatologów, ekspertów i koneserów branży kosmetologicznej wyróżniło nowości na rynku
kosmetycznym.

Syn Ake Eye & More - Intensywnie działające serum punktowe pod oczy oraz
na zmarszczki mimiczne. Zawiera kompleks bioaktywnych peptydów kolagenu
rybiego oraz SYN®-AKE - neuropeptyd naśladujący działanie toksyny z jadu żmii
(Temple Viper), który rozluźnia i hamuje skurcze mięśniowe, poskramiając
zmarszczki mimiczne. Bogata kompozycja składników aktywnych preparatu
odmładza i pielęgnuje delikatną skórę wokół oczu, zapewnia wysoki poziom
nawilżenia, rozjaśnia cienie i niweluje obrzęki.

Syn Ake Eye & More działa jak korektor pod oczy i w miejsca powstawania
zmarszczek mimicznych. Już po 30-dniowej kuracji serum zapewnia zauważalny
efekt wygładzenia, napięcia i nawilżenia skóry. Zmarszczki mimiczne zostają
spłycone, a powstawanie nowych jest utrudnione. Spojrzenie jest wypoczęte,
rozjaśnione, a skóra okolic oczu wypielęgnowana.
Serum Face, Hair & Body Repair Spray dedykowane jest osobom, które zaczęły na swojej skórze zauważać upływ czasu,
objawiający się zmarszczkami, spadkiem nawilżenia, mniejszą elastycznością i jędrnością skóry, przebarwieniami.
Stanowi rozwiązanie dla cery problematycznej i wrażliwej, wymagającej szczególnej pielęgnacji.
Rewelacyjne jako środek do łagodzenia stanów zapalnych skóry, po poparzeniach słonecznych, podrażnieniach.
Składniki pochodzenia naturalnego dobrze reagują z cerą alergiczną i tą zmagającą się z problemami: przesuszeniem,
trądzikiem czy AZS. Kosmeceutyk bowiem, to preparat wyróżniający się mnogością i dużym stężeniem składników
aktywnych, a co za tym idzie - zaraz obok odżywiania i pielęgnacji spełnia funkcję leczniczą.
Ceniącym wysoką jakość na równi z mądrymi zakupami przypadnie do gustu kompaktowość i uniwersalność serum,
które można użyć w każdej chwili (również na makijaż). Dostępny w dwóch pojemnościach będzie podręcznym
towarzyszem damskiej torebki, w podróży, na plaży, w zabieganym mieście czy leniwej wsi.
Działanie:
kompleksowo odżywia, regeneruje i chroni skórę, paznokcie i włosy
intensywnie nawilża
działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie
nadaje skórze elastyczność i jędrność (pobudza biosyntezę kolagenu)
wzmacnia strukturę włosa, przywracając im blask i zapobiegając wypadaniu
zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV
koi podrażnienia, łagodzi skutki oddziaływania słońca
odświeża, daje przyjemne poczucie orzeźwienia

Syn Ake Eye & More działa jak korektor pod oczy i w miejsca powstawania zmarszczek mimicznych. Już po 30-dniowej
kuracji serum zapewnia zauważalny efekt wygładzenia, napięcia i nawilżenia skóry. Zmarszczki mimiczne zostają
spłycone, a powstawanie nowych jest utrudnione. Spojrzenie jest wypoczęte, rozjaśnione, a skóra okolic oczu
wypielęgnowana.

Serum Face, Hair & Body Repair Spray
Biopeptide Complex – opatentowany przez ﬁrmę WellU kompleks zawierający
cenne połączenie oligo- i polipeptydów, które zapewniają natychmiastowe i
długotrwałe nawilżenie we wszystkich warstwach skóry. Efektem ich stosowania
w kosmetyce jest sprężyste ciało, wypełnienie bruzd i nierówności, a także
zapobieganie wiotczeniu skóry. Peptydy służą do przenoszenia składników
aktywnych w głąb skóry. Mają właściwości energetyzujące, pobudzają komórki
skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Są pomocne w walce z przebarwieniami,
rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry.
Hydromanil™- specjalnie wyselekcjonowana substancja naturalnego
pochodzenia jest doskonałym środkiem nawilżającym. Budujące
Hydromanil™ naturalne cząsteczki nawilżające – galaktomannany są
ekstrahowane z nasion peruwiańskiej rośliny Tara (Caesalpinia spinosa) bardzo
odpornej na ekstremalnie suchy klimat rejonu Andów. Jako składnik aktywny
serum pozostają na powierzchni warstwy rogowej, przyczyniając się do

uzyskania efektu natychmiastowego nawilżenia, nadającego skórze bardziej
jednorodny wygląd. W dłuższej perspektywie ograniczają transepidermalną
utratę wody. Hydromanil™ zapewnia również regulację procesu złuszczania
naskórka, prowadząc do poprawy wyglądu skóry, która nabiera jędrności,
miękkości. Hydromanil™ powoduje wzrost natychmiastowego nawilżenia
znacznie wyższy niż uzyskiwane przez jego składowe elementy oddzielnie.
Dzięki technologii 3D Matrix utrzymuje znaczący efekt nawilżenia po 24
godzinach.
Biotyna – zwana witaminą piękności – pomaga zachować zdrowy wygląd skóry,
włosów i paznokci. Serum stosowane do włosów intensywnie je wzmacnia,
zapobiega ich rozdwajaniu i wypadaniu. Włosy stają się mniej łamliwe,
odzyskują gładkość i naturalny blask.
Witamina C – skuteczna broń w walce w przebarwieniami, rumieniem i
zmianami naczyniowymi, poprawiająca kondycję naczyń krwionośnych.
Widocznie niweluje zmarszczki, doskonale dotlenia, odżywia i rozjaśnia skórę,
dzięki czemu jest rozświetlona, gładka i elastyczna. Prócz funkcji wzmacniania
włosowatych naczyń krwionośnych witamina C stymuluje produkcję kolagenu.
Srebro koloidalne – (nanocząsteczka srebra) niezwykle skuteczny składnik
przeciwbakteryjny i przeciwzapalny. Srebro koloidalne jest silnym, naturalnym
antybiotykiem i środkiem zapobiegającym przed infekcjami. Cząsteczki srebra
koloidalnego, które znajdą się w pobliżu jednokomórkowego patogenu: wirusów,
grzybów, bakterii wyłączają ich enzym odpowiedzialny za metabolizm tlenu.
Doprowadza to do szybkiego uduszenia oraz obumarcia patogenu, który
następnie jest usuwany z organizmu przez system odpornościowy. W
przeciwieństwie do antybiotyków farmaceutycznych srebro koloidalne
rozpoznaje budowę enzymów organizmów wielokomórkowych, pozostawiając je
nienaruszone. To sprawia, że substancja ta jest całkowicie bezpieczna dla ludzi,
ptaków, gadów czy roślin. Ten "pierwiastek życia" regeneruje i nawilża, działa
kojąco na naskórek, łagodząc wszelkie podrażnienia. Stanowi tez silną broń w
walce o zachowanie młodej i jędrnej skóry.
INCI: Aqua, Collagen, Elastin, Collagen Amino Acids, Elastin Amino Acids, Arginine/Lysine
Polypeptide, Palmitoyl Oligopeptide, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Caesalpinia Spinosa
Gum, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa Gum, Colloidal Silver, Citrus Limon Fruit Extract,
Biotin, Urea, Disodium Phosphate, Allantoin, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic
Acid, Ethylhexylglycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Citric Acid, Parfum

Syn Ake Eye & More
Biopeptide Complex – opatentowany przez ﬁrmę WellU kompleks zawierający
cenne połączenie oligo- i polipeptydów kolagenu rybiego, które zapewniają
natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie we wszystkich warstwach skóry.
Efektem ich stosowania w kosmetyce jest sprężysta skóra, wypełnione
zmarszczki i nierówności. Peptydy służą do przenoszenia składników aktywnych

w głąb skóry. Mają również właściwości energetyzujące - pobudzają komórki
skóry do produkcji kolagenu i elastyny, zapobiegając wiotczeniu skóry. Są
pomocne w walce z przebarwieniami, rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry.
SYN®-AKE - syntetyczny neuropeptyd, naśladujący działanie toksyny
znajdującej się w jadzie żmii (Temple Viper) - znanej jako najsilniejszy peptyd
rozkurczający. Neutralizuje mikroskurcze włókien mięśniowych - hamuje
receptory acetylocholiny znajdujące się na powierzchni komórek mięśniowych mechanizm przypomina działanie toksyny botulinowej (daje efekt 'botox-like).
Zapewnia zauważalny efekt wygładzenia skóry, zapobiega pojawianiu się
nowych zmarszczek i pogłębianiu się tych istniejących.
RonaCare® VTA - to zamknięte w liposomie trzy synergicznie współdziałające
substancje aktywne. Wykazuje silne działanie antyutleniające, zapewnia
odpowiednie napięcie i nawilżenie skóry, hamuje rozpad, zwiększa uwalnianie i
poprawia ułożenie glikozaminoglikanów higroskopijnych rezerw w skórze (tzw.
GAG’s, wśród których najbardziej znany jest kwas hialuronowy). Efektem
stosowania jest miękka, promienna, dogłębnie i długotrwale nawilżona skóra, a
w rezultacie widocznie spłycone zmarszczki.
PEPHA-TIGHT® - wysoko oczyszczony biotechnologicznie ekstrakt z mikroalg
Nannochloropsis Oculata. Stanowi doskonale zbilansowaną mieszaninę
polisacharydów, aminokwasów, witamin i antyoksydantów. Daje szybki i
długotrwały efekt napięcia i ujędrnienia skóry. Stymuluje syntezę kolagenu, co
skutkuje długofalowym wzmocnieniem struktur tkanki łącznej skóry. Chroni
skórę przed działaniem wolnych rodników oraz konsekwencjami stresu
oksydacyjnego.
EYESERYL® - bioaktywny tetrapeptyd najnowszej generacji o silnych
właściwościach przeciwobrzękowych. Skutecznie zapobiega powstawaniu
obrzęków będących wynikiem osłabionego przepływu limfy oraz zwiększonej
przepuszczalności naczyń włosowatych delikatnej skóry pod oczami. Hamuje
proces glikacji, czyli karmelizowania kolagenu, podczas którego białko to traci
swoje właściwości, a więc skóra zaczyna się starzeć. Zapobiega utracie
elastyczności i formowaniu się tzw. worków pod oczami. Szybko zmniejsza
obrzęki i poprawia elastyczność skóry. Rozjaśnia cienie i odmładza wygląd
delikatnej sk&am
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