
Rada výrobkov Kapacita Krátky popis výrobku

Odporúčaná 

maloobchodná cena

LARENS PEPTIDUM

Amino Boost Conditioner 150 ml

Proteínový vlasový kondicionér s bohatým zložením, s 

reparačným a regeneračným účinkom, vhodný pre poškodené 

vlasy. 25,00 €

Amino Boost Shampoo 150 ml

Proteínový šampón s bohatým zložením, posilňuje a 

regeneruje vlasy. 19,75 €

Aqua Spray 100 ml Ľahký, hydratačný a osviežujúci peptidový závoj v spreji. 7,00 €

Beauty Intensive DUO set

Biopeptide Serum Spray 150 ml                                                                   

Syn Ake Eye & More NEW FORMULA 30 ml 63,75 €

Bio Renew Serum 50 ml

Inovatívne sérum s bohatým, 100% prírodným zložením. 

Vyvinuté s myšlienkou na pleť, ktorá vyžaduje spevnenie, je 

dehydrovaná, stratila elasticitu a žiarivosť. 62,25 €

BIO Renew Tissue Face Mask 4 kusov

Revolučná maska-zábal na tvár s komplexom bioaktívnych 

rastových 49,00 €

Biopeptide Serum Spray 150 ml

Revolučné peptidové sérum na starostlivosť o vlasy a telo s 

jedinečnou receptúrou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a 

vode 27,00 €

Biopeptide Serum Spray 250 ml

Revolučné peptidové sérum na starostlivosť o vlasy a telo s 

jedinečnou receptúrou založenou na BIOPEPTIDE COMPLEX a 

vode 41,50 €

Coffee Scrub & Mask 200 ml

Exfoliačný a zoštíhľujúci rituál – intenzívne spevňujúca a 

zoštíhľujúca maska na pokožku tváre a tela. 25,00 €

Dental Day Toothpaste 50 ml

Denná zubná pasta triedy premium, určená pre dennú 

starostlivosť o zuby, ďasná a ústnu dutinu. 12,25 €

Dental Night Toothpaste 50 ml

Zubná pasta triedy premium, určená pre večernú starostlivosť 

o zuby, ďasná a ústnu dutinu. 12,25 €

Dermo Face Cream 50 ml

Revolučný Dermo Face Cream s unikátnou formulou Organic 

Plus 32,50 €

Dermo Serum 100 ml

Prelomové peptidové sérum na tvár založené na jedinečnej 

receptúre BIOPEPTIDE COMPLEX a vode dodatočne obohatené 

o ektoín 25,00 €

Dermo Wash Face & Body 250 ml

Dermo tekutý prípravok na čistenie tváre a tela s komplexom 

prírodných peptidov 21,50 €

DNA Shampoo 150 ml

Špeciálny šampón na oslabené vlasy so sklonom k 

vypadávaniu. 25,00 €

Enzymatic Peeling 50 ml

Enzýmový peeling ENZYMATIC PEELING tváre na báze 

interakcie synergeticky účinných zložiek 19,00 €

Face Gel 50 ml Peptidový gél určený na starostlivosť o pokožku tváre 49,90 €

GLA Face Cream 50 ml Exkluzívny pleťový krém s komplexom prírodných peptidov 62,25 €

Golden Oil 50 ml

Kompozícia olejov s ošetrujúcim, výživným a ochranným 

účinkom. 19,00 €

Hydro Balance Face Cream 50 ml Ultrahydratačný krém s komplexom prírodných peptidov 27,00 €

Lifting Face Cream 50 ml

Exkluzívny protivráskový krém s komplexom prírodných 

peptidov určený na starostlivosť o zrelú pleť 49,75 €

Collagen Lip Balm 4,1 g Tyčinka na pery s komplexom prírodných peptidov 4,99 €

LipoColl Serum 30 ml

Koncentrované sérum na starostlivosť o pleť s 20% obsahom 

Liposomal Collagen Complex. 57,00 €

LipoColl HA Hydro Serum 30 ml

LipoColl HA Hydro Serum je pokrokový program starostlivosti o 

pleť v boji proti vráskam. 69,75 €

Micellar Lotion 200 ml Jemná micelárna voda na odličovanie očí a čistenie tváre. 12,50 €

Nails & More Repair mask 16 ml Reparačná a regeneračná maska na nechty a nechtové kožtičky 12,50 €

Orient Oil 50 ml

Ľahký ošetrujúci olej na báze nerafinovaných, 100% prírodných 

olejov. 16,50 €

Perfect Body Cream 200 ml

Multifunkčný telový krém, určený na boj proti kožným 

defektom a nadbytočným centimetrom 25,00 €

Repair Gel 100 ml Peptidový gél na telo, vlasy a nechty 46,00 €

Repair Gel 200 ml Peptidový gél na telo, vlasy a nechty 67,00 €

Repair Hand Cream 50 ml Intenzívne regeneračný krém na ruky 8,50 €



Repair+ Milk 200 ml

Odličovacie mliečko Larens predstavuje aktívny reparačno-

čistiaci prípravok 14,75 €

Repair+ Toner 250 ml Reparačno-tonizujúci prípravok pre tonizáciu pleti 9,75 €

Revital Conditioner 150 ml

Emolientný kondicionér s bohatým zložením, ktorý vyhladzuje, 

hydratuje a vyživuje suché, poškodené a krepovité vlasy. 25,00 €

Revital Men Face Gel 50 ml

Intenzívne regenerujúci, spevňujúci a upokojujúci prípravok na 

tvár s komplexom prírodných peptidov 21,50 €

Revital Shower 200 ml

Regeneračný a vyživujúci sprchový gél s receptúrou založenou 

na formule Biopeptide Complex a Nutrivi vody. 8,90 €

Rich Cream Hands & Feet 75 ml

Hydratačný a regeneračný krém na ruky a nohy s 10% 

obsahom urei. 21,25 €

Rich Cream Hands & Feet PRO 400 ml

Hydratačný a regeneračný krém na ruky a nohy s 10% 

obsahom urei. 57,00 €

Silver Face Gel 50 ml Kolagénové sérum na tvár s komplexom prírodných peptidov 44,00 €

SOS Skin Care/Aroma 150 ml Intenzívny regeneračný telový krém 21,50 €

Suncare Face Cream SPF 20 50 ml

Ochranný a regeneračný krém na pokožku tváre, krku a 

dekoltu s UV filtrami SPF 20 22,25 €

Syn ake Eye & More 15 ml

Sérum na lokálne použitie s intenzívnym účinkom, určené na 

očné okolie a mimické vrásky 29,90 €

Syn ake Eye & More NEW FORMULA 30 ml

Luxusné krémové sérum na očné okolie a mimické vrásky, 

založené na sile troch neuropeptidov. 49,75 €

Thermo Balm 150 ml

Zamatový telový balzám, bohatý na výťažky z zelenej kávy, 

Lipout™ a Biopeptide Complex. 37,25 €
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NUTRIVI

Aronia C 250 g

Vitamín C v podobe ľahko vstrebateľnej kyseliny askorbovej s 

pridaním extraktu z plodov arónie s antioxidačným účinkom. 19,75 €

Collagen Booster 30 kaps

Lyofilizovaný rybí kolagén s lyofilizovaným hráškom doplnený 

o prírodný aminokyselinovo-minerálny komplex rybích kostí, 

obsahujúci makro a mikroelementy. 28,00 €

Enzyme Complex 60 kaps

Enzyme Complex je kompozícia bromelaínu a papaínu – dvoch 

proteolytických, čiže bielkovinu tráviacich rastlinných enzýmov 28,00 €

Get UP+ 100 g

Výživový doplnok obsahuje špeciálne vybranú kompozíciu 

zložiek vrátane komplexu vitamínov, extraktu z guarany, 

extraktu z chaluhy bublinatej a horčíka. 37,25 €

Get UP+ Refill Pack  200 g

Výživový doplnok obsahuje špeciálne vybranú kompozíciu 

zložiek vrátane komplexu vitamínov, extraktu z guarany, 

extraktu z chaluhy bublinatej a horčíka. 49,75 €

Good Life Day & Night 2 x 30 kaps

Komplementárna podpora denného (cirkadiánneho) rytmu 

organizmu 28,00 €

LipoVitum C 100 ml

Lipozomálny vitamín C v tekutej, ľahko vstrebávateľnej 

podobe. 21,25 €

Peptide Holistic Drink 750 ml

Výživový doplnok obsahujúci unikátnu kompozíciu 4 výťažkov 

100% prírodného pôvodu, v podobe najlepšie absorbovateľnej 

organizmom 42,00 €

Peptide Holistic Drink 2 x 750 ml

Výživový doplnok obsahujúci unikátnu kompozíciu 4 výťažkov 

100% prírodného pôvodu, v podobe najlepšie absorbovateľnej 

organizmom 74,00 €

Peptide Power Drink 750 ml

Prírodný roztok s obsahom aminokyselín, peptidov a rybieho 

kolagénu 39,90 €

Peptide Power Drink 2 x 750 ml

Prírodný roztok s obsahom aminokyselín, peptidov a rybieho 

kolagénu 69,75 €

Physio Sport Peptide Complex 30 kusov

Physio Sport Peptide Complex s originálnym zložením 

premium, ktoré obsahuje vysokú koncentráciu lyofilizovaného 

rybieho kolagénu 69,75 €



Revicoll MAX Omega Plus K2MK7 60 kaps

Výživový multifunkčný doplnok, ktorý významne podporuje 

fungovanie obehovej a nervovej sústavy ako aj kostí a 

chrupaviek. 49,75 €

Revicoll MAX Omega Plus K2MK7 2 x 60 kaps

Výživový multifunkčný doplnok, ktorý významne podporuje 

fungovanie obehovej a nervovej sústavy ako aj kostí a 

chrupaviek. 92,00 €

Revicoll MAX Omega Plus K2MK7 + 

Collagen Booster 60 kaps/30kaps 59,50 €

Turbo Reductor 60 kaps

Prípravok urýchľuje spaľovanie tukov, podporuje 

metabolizmus a redukuje absorpciu cukru 36,00 €

Vitamín C+ 90 kaps Kapsuly s obsahom 100% rastlinných výťažkov 28,00 €
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CANNAVI BY NUTRIVI

Cannavi 20% CBD+ Oil Full Spectrum 10 ml

Prírodnou kompozíciou kanabidiolu (CBD), kanabigerolu (CBG) 

a sprievodných kanabinoidov, terpénov a flavonoidov z konope 

siatej. 99,75 €

Cannavi 10% CBD+ Oil Full Spectrum 10 ml

Prírodnou kompozíciou kanabidiolu (CBD), kanabigerolu (CBG) 

a sprievodných kanabinoidov, terpénov a flavonoidov z konope 

siatej. 74,75 €

Cannavi 5% CBD+ Oil Full Spectrum 10 ml

Prírodnou kompozíciou kanabidiolu (CBD), kanabigerolu (CBG) 

a sprievodných kanabinoidov, terpénov a flavonoidov z konope 

siatej. 49,75 €

Cannavi 20% CBD+ Oil Broad Spectrum 10 ml

Jedinečné spojenie CBD izolátu  s prírodným extraktom 

najvyššej kvality. Vďaka tomu si náš olej vo svojom zložení 

zachová nielen široké spektrum kanabinoidov, ale aj vzácne 

terpény. 67,25 €

Cannavi 10% CBD+ Oil Broad Spectrum 10 ml

Jedinečné spojenie CBD izolátu  s prírodným extraktom 

najvyššej kvality. Vďaka tomu si náš olej vo svojom zložení 

zachová nielen široké spektrum kanabinoidov, ale aj vzácne 

terpény. 49,75 €

Cannavi 5% CBD+ Oil Broad Spectrum 10 ml

Jedinečné spojenie CBD izolátu  s prírodným extraktom 

najvyššej kvality. Vďaka tomu si náš olej vo svojom zložení 

zachová nielen široké spektrum kanabinoidov, ale aj vzácne 

terpény. 32,50 €
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CANNAVI BY LARENS

CBD Cooling Gel 50 ml

Revitalizačný chladivý gél s vysokým obsahom CBD, 

konopného oleja a Biopeptide Complex. 19,75 €

CBD Relaxing Balm 50 ml

Gélový balzam s mierne hrejivým, tonizačným a relaxačným 

účinkom s vysokým obsahom CBD, konopného oleja a 

Biopeptide Complex. 19,75 €

CBD Warming Help 50 ml

Gél s intenzívnym hrejivým účinkom na lokálne použitie s 

vysokým obsahom CBD, konopného oleja a Biopeptide 

Complex. 19,75 €

CBD Special Skin Therapy 30 ml

Gélový krém na problematickú, veľmi citlivú pokožku, ktorá 

vyžaduje špeciálnu starostlivosť. 25,00 €
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SLIM FOOD                             

Slim Food Classic Coconut 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 49,75 €

Slim Food Classic Coconut 2 x 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 96,00 €

Slim Food Classic/Lite Acai 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 49,75 €



Slim Food Classic/Lite Acai 2 x 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 96,00 €

Slim Food Classic/Lite Cherry 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 49,75 €

Slim Food Classic/Lite Cherry 2 x 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 96,00 €

Slim Food Classic/Lite Mix 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 49,75 €

Slim Food Classic/Lite Mix 2 x 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 96,00 €

Slim Food Intensive 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 49,75 €

Slim Food Intensive 2 x 18 keksíkov

Plnohodnotné jedlo pripravené na konzumáciu v podobe 

tyčiniek s diétnymi, nutričnými a zdraviu prospešnými 

účinkami 96,00 €


