Od natury do nauki
tam, gdzie zaczyna się piękno

Bio Renew okiem fachowców
W GABINECIE KOSMETYCZNYM
Gabinet Piękne Ciało
ANNA ŚWIERNIAK
Opole, Polska

Maska BIO Renew PRO Tissue Face Mask to
totalna rewolucja w świecie masek.

Już sama struktura tkaniny maski i jej
bardzo mocne nasączenie składnikami
aktywnymi wyróżnia ją spośród
wszystkich innych dostępnych masek.
Działanie maski czuć i widać na skórze
od pierwszych chwil zastosowania. Moje
klientki są zachwycone, ponieważ nawet
po inwazyjnych zabiegach, takich jak
mezoterapia igłowa czy radiofrekwencja
mikroigłowa, zastosowanie maski
Bio Renew daje spektakularne efekty
wyciszenia, złagodzenia i absolutnej
regeneracji. Twarz jest rozjaśniona, świeża,
ujędrniona i promienieje blaskiem.

Fenomenalne działanie maski
BIO RENEW PRO
bardzo intensywnie nawilża
rozjaśnia i odświeża skórę
natychmiast koi i wycisza skórę, nawet po
intensywnych zabiegach, takich jak mezoterapia
igłowa czy radiofrekwencja mikroigłowa
zmiękcza naskórek i daje uczucie dużego komfortu
daje odczuwalne uczucie napiętej i ujędrnionej skóry
skutecznie spłyca zmarszczki
wzmacnia naczynia krwionośne i redukuje rumień
mocno regeneruje,
idealnie sprawdza się w przypadku cer męczonych,
przesuszonych, szarych z widocznymi oznakami
starzenia

FARMACEUTA
KATARZYNA ADAMIAK
mgr farmacji

Kompleksy użyte w maskach BIO Renew Tissue
Face Mask oraz BIO Renew PRO Tissue Face Mask
są zbudowane ze składników aktywnych, które
działają wielokierunkowo. Dzięki temu możliwa jest
pielęgnacja skóry bardzo wymagającej.

Widoczne gołym okiem efekty są w głównej
mierze wynikiem działania czynników
wzrostu oraz wyspecjalizowanych
w procesach naprawczych peptydów.
Naprawa zachodzi na poziomie komórkowym, co
możemy obserwować w postaci długofalowych
efektów. Koktajl witaminowo-peptydowy
wzmacnia skórę i dogłębnie ją odżywia. Wysokie
nawilżenie skóry, poprawa jej elastyczności oraz
zdolności regeneracyjnych zostały potwierdzone
w badaniach. Skóra po aplikacji maski otrzymuje
barierę ochronną, która nie tylko zamyka składniki
wszystkich kompleksów, optymalizując ich
działanie, ale także działa liftingująco.

Zaprojektowana jako część profesjonalnego
zabiegu gabinetowego maska BIO Renew
PRO Tissue Face Mask stanowi właściwą
kurację. Natomiast maska BIO Renew
Tissue Face Mask jest uzupełnieniem,
przeznaczonym do użytku domowego.

Odpowiednia konsystencja i tekstura obu rodzajów
płatów do masek umożliwiają maksymalną
absorbcję esencjonalnych dla skóry składników,
dzięki czemu dostaje ona zastrzyk energii na długi
czas.
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Gabinet SkinEvolution
VERONIKA BAŘINOVÁ
Velké Pavlovice, Czechy

Z nową maską BIO Renew PRO Tissue
Face Mask pracuję od pierwszego
momentu, kiedy została mi przedstawiona.
Pokochałam ją „od pierwszego zabiegu”,
podobnie jak pierwsza klientka, która
wychodziła z mojego salonu niesamowicie
zadowolona. Powód? Ewidentny, namacalny
efekt, który zapewnia dzięki doskonale
zestawionej kompozycji substancji
aktywnych oraz dzięki formule tkaniny,
z jakiej wytworzona jest płachta maski.

Osobiście wkomponowałam maseczkę
w luksusowy 90 minutowy zabieg
gabinetowy.
Mam wymagające klientki, które chcą
coraz więcej, a ja zrobię wszystko, żeby
nie nudziły się podczas naszych spotkań,
dążę również do zachowania tendencji
wzrostu intensywności doznań podczas
profesjonalnego zabiegu, aby klientki
zobaczyły i poczuły postępy na swojej
cerze. Mogę zapewnić, że ta maska potrafi
zaprzeć dech w piersiach swoim mocnym
działaniem.

Gabinet Collagen Club
LUCIA FRTÚSOVÁ
Bratysława, Słowacja

Jako profesjonalna kosmetyczka
codziennie spotykam się z różnymi
nowościami od różnych producentów.
Jednak mimo olbrzymiego przesytu rynku
kosmetycznego, niewiele produktów
potrafi mnie zainteresować. Większość firm
wprowadza na rynek preparaty średniej
jakości, po których można się spodziewać
tylko miernych efektów.
Już po pierwszych testach nowej maski
od LARENS PROFESSIONAL - BIO Renew
PRO Tissue Face Mask byłam „pozytywnie
zaszokowana“. Ja i moje klientki po prostu
zaniemówiłyśmy, obserwując efekty na
skórze po aplikacji maski.

Tak widocznego odmłodzenia
i wygładzenia zmarszczek po 20
minutach jeszcze nie widziałam.

Jestem przekonana, że zabieg z użyciem
BIO Renew PRO przeniesie Ciebie, jako
kosmetyczkę na zupełnie inny POZIOM
usług, a Twoje klientki będą na pewno
zachwycone.

Dogłębnie nawilża skórę, dzięki czemu
rezultaty utrzymują się dłużej, spłyca
zmarszczki, a te mniejsze niweluje
z prędkością światła, rozjaśnia i napina
skórę... efekt napięcia skóry jest
natychmiast odczuwalny.
Uważam, że to produkt najwyższej jakości,
który sprawdzi się u każdej kobiety
i u każdego mężczyzny! Pokochają ją
i będą regularnie stosować ze względu na
jej najwyższą możliwą efektywność.

KOSMETOLOG
ELŻBIETA OBCZASIAK
mgr kosmetologii

BIO Renew PRO Tissue Face Mask to peptydowy zabieg dedykowany cerze
dojrzałej, wymagającej odmłodzenia i rewitalizacji.
Główne składniki aktywne: BIO-Placenta z czynnikami wzrostu, Biopeptide
Complex z peptydami kolagenu rybiego i oligopeptydy oraz oligosacharydy
stymulują odnowę komórkową w głębszych warstwach skóry i naskórku.
Wskazaniem do zabiegu jest cera dojrzała z oznakami starzenia, zaburzonym
owalem twarzy, zmarszczkami mimicznymi i opadającą powieką.
Efekty po 1 zabiegu:
Wyraźna poprawa kolorytu i rozświetlenie skóry
Nawilżenie i widoczne odmłodzenie
Regeneracja poprzez pobudzenie syntezy kolagenu i elastyny niezależnie
od wieku,spłycenie zmarszczek
Poprawa owalu twarzy
Poprawa napięcia i sprężystości skóry
Dogłębne nawilżenie i przeciwdziałnie parowaniu wody z naskórka (TEWL)
Doskonałe efekty odmładzające w okolicach oczu
Zabieg można poprzedzić wcześniejszym wykonaniem peelingu kwasowego
lub enzymatycznego. Skóra jest wówczas oczyszczona, pozbawiona suchego
zbędnego naskórka i składniki aktywne maski łatwiej się wchłaniają. Bardzo
istotne jest to, że BIO Renew nie tylko nie podrażnia skóry, ale łagodzi
istniejące stany zapalne.
Dla wzmocnienia efektów proponuję uzupełnienie zabiegu preparatami
Biopeptide Spray PRO, Biopeptide Active Coctail PRO i Syn Ake Eye & More
PRO (wyjątkowy produkt na okolice oczu i zmarszczki mimiczne).
Obserwuję, iż cyklicznie, tzn. co 4-5 tygodni, stosowana maska BIO Renew
PRO w połączeniu z cotygodniową aplikacją maski BIO Renew (do użytku
domowego) widocznie poprawia kondycję skóry pacjentek.
Moja rada? Aplikacja maski BIO Renew to świetny zabieg bankietowy,
gwarancja błyskawicznego efektu WOW przed wielkim wyjściem.

Bioaktywny koktail

synergia działań składników aktywnych i zawartych w nich substancji

BIO-PLACENTA COMPLEX

{

CZYNNIKI WZROSTU
L-GLUTAMINA
WITAMINA B9
OLIGOPEPTYDY
POLIPEPTYDY
KWAS HIALURONOWY

Czynniki wzrostu
Czym są?
Pod względem chemicznym czynniki wzrostu
są polipeptydami, białkami które składają się
z sekwencji aminokwasów.

Jak działają?
Przede wszystkim aktywują syntezę DNA, poprzez którą
komórki zaczynają się namnażać, co z kolei powoduje
wypełnienie ubytków w skórze i spłycenie oraz likwidację
zmarszczek. Ponadto nowo powstałe komórki oraz
nowe naczynia krwionośne umożliwiają lepszy przepływ
substancji odżywczych i tlenu, znacznie przyspieszając
procesy regeneracyjne. Czynniki wzrostu aktywują
syntezę fibroblastów, dzięki czemu następuje przyrost
kolagenu, a skóra staje się elastyczna i jędrna. Przyczyniają
się one także do wymiany uszkodzonych komórek na
nowe.

Można zatem powiedzieć, że nasza skóra dostaje
nowe życie.

Controls

BIO-Placenta
0.01%

BIO-Placenta
0.1%

0h

* EGF - nabłonkowy czynnik wzrostu
* IGF-1 - insulinopodobny czynnik wzrostu
* a i bFGF - podstawowy czynnik wzrostu
fibroblastów w medium alkalicznym i kwasowym
* VEGF - czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego

14h

AKTYWACJA SYNTEZY DNA

19h

Namnażanie komórek
Wypełnienie ubytków
w skórze

Aktywacja fibroblastów

Odnowienie połączeń
w skórze

Spłycenie i likwidacja
zmarszczek

Synteza kolagenu

Odżywienie skóry

Poprawa zdolności regeneracyjnych skóry po zastosowaniu
ekstraktu Bio-Placenta w różnych stężeniach zawierającego
czynniki wzrostu

Gojenie ran

L-glutamina
Czym jest?
L-glutamina jest aminokwasem. W kompleksie
występuje w postaci acetylowanej, co zwiększa
trwałość i biodostępność
cząsteczki.

Jak działa?
Wzmacnia barierę naskórka przed utratą wilgoci,
utrzymując ją w stanie optymalnego nawilżenia przez
długi czas. Zmiękcza skórę, co czyni ją przyjemną
w dotyku. Uelastycznia naskórek, chroniąc go tym
samym przed czynnikami zewnętrznymi, na które
skóra narażona jest każdego dnia.

Cząsteczka L-glutaminy po modyfikacji strukturalnej

Witamina B9
Czym jest?
Zmodyfikowana strukturalnie cząsteczka kwasu
foliowego. Taka forma cząsteczki pozwala na
znaczne zwiększenie jej stabilności i gwarantuje
skuteczność działania.

Jak działa?
Witamina B9 (kwas foliowy) niezbędna jest do
prawidłowego podziału komórkowego, bierze udział
w syntezie DNA, a jej niedobór w organizmie może
powodować zahamowanie wzrostu tkanek. Potęguje
tym samym działanie czynników wzrostu.

Cząsteczka kwasu foliowego po modyfikacji strukturalnej
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Oligo- i polipeptydy
Czym są?
Białka różniące się miedzy sobą długością
łańcucha aminokwasowego.

Jak działają?
Białka te stymulują syntezę kolagenu i elastyny,
przez co poprawiają gęstość i jędrność skóry. Dzięki
zdolności do modulacji skurczów mięśniowych twarzy
minimalizują występowanie zmarszczek mimicznych.

Czym jest?
Polisacharyd z grupy glikozoaminoglikanów
(wielocukier)

Jak działa?
Działa intensywnie nawilżająco. Posiada zdolność do
wiązania dużych ilości wody: jedna cząsteczka kwasu
potrafi związać aż 250 cząsteczek wody. Jest silnym
antyoksydantem: „zmiata” wolne rodniki, przez co
działa przeciwstarzeniowo. Wypełnia przestrzenie
międzykomórkowe, ułatwiając tym samym wymianę
substancji między nimi - działa odżywczo. Jest także
inicjatorem procesu naskórkowania: posiada działanie
naprawcze.

Kwas hialuronowy

NAWILŻENIE

ELASTYCZNOŚĆ

Wykresy przedstawiają wyniki badania poprawy
nawilżenia oraz elastyczności skóry po aplikacji
BIO Placenty, przeprowadzone przy użyciu
aparatu Cortex Technology Dermalab.

Od razu po aplikacji BIO Placenty nastąpiła
poprawa nawilżenia o 83%, po 2 tygodniach o 50%,
natomiast po miesiącu o 64%.
Elastyczność skóry wzrosła o 32% po 2 tygodniach,
natomiast po 4 tygodniach o 47%.
Przed

Po aplikacji

Po 2 tyg od aplikacji

Po 3 tyg od aplikacji

Przed

Poprawa nawilżenia skóry (uS)

Po 2 tyg od aplikacji

Po 3 tyg od aplikacji

Poprawa elastyczności skóry (Mpa)

Źródło: http://labio.kr/?lang=US&tpf=board/view&board_code=4&code=36

BIOPEPTIDE COMPLEX

{

KOLAGEN I: α 1, α 2, α 3 / KOLAGEN IV α 1 / KOLAGEN VI α 3 / KOLAGEN VII /
PROKOLAGEN VIII α 2 / DEKORYNA / LUMIKAN / HISTONY: H2A, H2B, H4 /
AMINOKWASY

Czym są bioaktywne peptydy rybie?
Są to białka naturalnego pochodzenia (skóry rybie), odgadujące potrzeby organizmu w danej chwili.
W Biopeptide Complex najczęściej występują łańcuchy złożone z 7 do 29 aminokwasów.
Jak działają bioaktywne peptydy rybie?
W zależności od swojej struktury pełnią w organizmie różne funkcje: sygnałowe, rozkurczające,
transportowe. Jak wykazują badania, peptydy zawarte w Biopeptide Complex są bezpośrednio związane
ze zwiększeniem aktywności białek szoku termicznego HSP, znanych także jako ,,białka opiekuńcze”.
Białka te naturalnie występują w organizmie, a aktywują się w stresogennych dla niego sytuacjach, jak:
stan zapalny, przerwanie ciągłości skóry, odmrożenia czy oparzenia - to sprawia, że skóra regeneruje się
na znacznie szybszym poziomie.
Poziom aktywacji promotora ludzkiego genu HSP70.1 pod wpływem
peptydów kolagenowych pochodzących ze skóry tołpygi białej

Oś pionowa oznacza aktywność
promotora HSP70.1 względem kontroli,
wyrażoną w procentach. Większość
frakcji wykazywała aktywację promotora
HSP70.1. Oznacza to, że peptydy zawarte
w Biopeptide Complex stymulują
produkcję białek szoku termicznego i tym
samym znacznie zwiększają zdolności
naprawcze organizmu - jak wynika
z przeprowadzonych badań, aż o 30-50%.

Źródło: Wpływ peptydów ze skóry tołpygi na aktywność promotorów transkrypcji genów VEGF i HSP70.1. D. Wojtkowiak, J.Piechowicz, J. Grzenkowicz-Wydra,
S. Wosiński, A. Frydrychowski. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdyńskie Centrum Innowacji, Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu.
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PHYTODERMINA H LIFTING™ COMPLEX

{

HYDROKSYPROPYL-β
-CYKLODEKSTRYNA

Czym jest?
Jest to nic innego jak wielocukier o cyklicznej strukturze. W kompleksie występuje on
w postaci stężonego roztworu 3-5 %.
Jak działa?
Zamyka składniki wszystkich kompleksów obecnych w masce, dając im optymalne warunki
do działania. Przede wszystkim tworzy na skórze swoisty film. Pozwala to składnikom
wniknąć głęboko w skórę i zoptymalizować ich działanie. Ponadto modyfikuje strukturę
skóry, wypełnia w niej ubytki, dzięki czemu działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco
i ochronnie przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, na które skóra
narażona jest każdego dnia. Ponadto budowa cząsteczki cyklodekstryny zwiększa
rozpuszczalność składników o odmiennym charakterze chemicznym, pozwalając tym
samym na optymalizację ich działania i zwiększenie ich trwałości w kosmeceutyku.

Fenomen działania maski BIO Renew i BIO Renew PRO Tissue Face
Mask bazuje na synergii działania składników wszystkich kompleksów,
natomiast Phytodermina dodatkowo stwarza im idealne warunki do
działania i chroni skórę.

Cząsteczka cyklodekstryny

Tkanina płata maski
Nie bez znaczenia jest tkanina, z której stworzony jest płat maski. Jest
ona istotna zarówno na poziomie użytkowania, efektywności maski, jak
i z punktu widzenia ekologii. Większość masek w płacie produkowana
jest na syntetycznej włókninie tzw. non woven, oddającej emulsję
maski do skóry najwyżej w 40% i pochodzącej z materiałów PET lub
PE (z tych samych, z których tworzy się butelki do wody czy coca coli).
Płat maski BIO Renew w wersji PRO, dla gabinetów kosmetycznych
składa się z organicznych włókien roślinnych pochodzących
z certyfikowanych, ekologicznych upraw. Zapewniają one wysoki
poziom uwalniania substancji zawartych w kompleksach – powyżej
80%. Splot włókien roślinnych jest bogato utkany, co czyni z niego
idealny nośnik masy, który pozwala jej wniknąć głęboko w strukturę
skóry. Przyjemna, odpowiednia pod względem ciężaru tekstura
umożliwia łatwą aplikację maski, optymalizując jej działanie.
Maska BIO Renew do użytku domowego to roślinny nano-jedwab,
o stopniu uwalniania powyżej 75%. Dzięki ciekłym włóknom tkanina
pozostaje miękka i świetnie dopasowuje się do skóry.
Tkaniny masek są antyalergiczne i przepuszczalne dla powietrza, dzięki
czemu skóra oddycha przez cały czas trwania zabiegu. Włókna te są
w 100% biodegradowalne i tym samym przyjazne dla środowiska.
Pozyskane metodami manualnymi, bez okrucieństwa dla zwierząt.

!

!
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Błyskawicznie i długoterminowo

efekty działania maski w czasie

BŁYSKAWICZNE
DZIAŁANIE

1 ETAP

po 20 minutach aplikacji

NAWILŻENIE
LIFTING

Natychmiastowe działanie
nawilżające, wygładzające
oraz liftingujące dzięki
koktajlowi witaminowopeptydowemu ze
składników aktywnych
zawartych w kompleksach.

JESZCZE LEPSZE
DZIAŁANIE

WYGŁADZENIE

3 dni

2 ETAP

ok. 3 dni po aplikacji

DŁUGOTERMINOWA
ODBUDOWA

3 ETAP

Czynniki wzrostu
z BIO-Placenta Complex
nieprzerwanie pracują nad
regeneracją uszkodzeń już
obecnych w skórze.
Spektakularne efekty można
obserwować już po 14-stu
godzinach od aplikacji
(testy in vivo). Po 3 dniach od
zastosowania maski procesy
regeneracyjno-naprawcze,
wzmocnione dodatkowo działaniem
peptydów zawartych w Biopeptide
Complex znacząco poprawiają stan
skóry, co widać gołym okiem.

7 dni

7 i więcej dni po aplikacji
W pierwszych godzinach
i dniach po aplikacji składowe
maski zajmują się już
istniejącymi uszkodzeniami.
Pamiętajmy, że skóra codziennie
narażona jest na zniszczenia na
poziomie komórkowym.
Dzięki obecności czynników
wzrostu i pozostałych
składników aktywnych, przyjętych
z maski skóra zdecydowanie
szybciej i sprawniej radzi sobie
z regeneracją. W dłuższej perspektywie
oznacza to długofalowe wsparcie naturalnej
odnowy komórkowej w skórze.

in tensywna
regeneracja

Skuteczność działania zapewnia natomiast Phytodermina Lifting
Complex, który tworzy na skórze swoisty film. Ułatwia składnikom
wniknięcie głęboko w jej strukturę, jednocześnie zabezpieczając
ją przed szkodliwymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Prócz
tego wygładza skórę oraz daje efekt liftingu.
W celu podtrzymania efektów uzyskanych w czasie kuracji należy
ją powtarzać raz w miesiącu, aby cieszyć się piękną, zdrową skórą
każdego dnia.
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• Wpływ peptydów ze skóry tołpygi na aktywność promotorów transkrypcji genów VEGF i HSP70.1. D. Wojtkowiak, J.Piechowicz, J. Grzenkowicz- Wydra, S. Wosiński, A. Frydrychowski. Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdyńskie Centrum Innowacji, Uniwersytet Technologiczny w Poznaniu.
• Hydroxypropyl-β-cyclodextrin-containing hydrogel enhances skin formononetin permeation/retention. Dias, P.H., Scopel, M., Martiny, S., Bianchi, S.E., Bassani, V.L., Zuanazzi, J.A.S.. Journal of Pharmacy and
Pharmacology, 2018, 70(7), 865-873
• EGF/vitamin E acetate-cyclodextrin liposome as well as preparation method, use method and application thereof. Chai, Y., Huang, H. CN107789207, 2018
• Novel cosmeceuticals from plants—An industry guided review. Charles Dorni, A.I., Amalraj, A., Gopi, S., Varma, K., Anjana, S.N. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 2017, 7, 1-26
• Protective effects of skin permeable epidermal and fibroblast growth factor against ultraviolet-induced skin damage and human skin wrinkles. An JJ1, Eum WS, Kwon HS, Koh JS, Lee SY, Baek JH, Cho YJ,
Kim DW, Han KH, Park J, Jang SH, Choi SY.
• Fibrin as a Tissue Adhesive and Scaffold with an Angiogenic Agent (FGF-1) to Enhance Burn Graft Healing In Vivo and Clinically.Feldman DS1, Osborne S2
• Multifunctional Delivery Nanosystems Formed by Degradable Antibacterial Poly(Aspartic Acid) Derivatives for Infected Skin Defect Therapy. Song HQ1, Shao MY1, Li Y1, Ding XJ1, Xu FJ1
• Tissue Engineered Skin Substitutes. Goodarzi P1, Falahzadeh K2, Nematizadeh M2, Farazandeh P2, Payab M3, Larijani B4, Tayanloo Beik A5, Arjmand B6.
• Preparation and characterization of nanoparticles from quaternized cyclodextrin-grafted chitosan associated with hyaluronic acid for cosmetics. Sakulwech, S., Lourith, N., Ruktanonchai, U., Kanlayavattanakul,
M. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 2018, 13(5), 498-504
• Skincare rich-hydrogen water composition and production process and application thereof to cosmetics. Zhang Y. CN108143659, 2018
• Camellia oleifera component based body lotion and preparation method thereof . Wu, S., Song, B., Liu, R. CN106667837, 2017
• Natural plant beauty cosmetics. Liu, Y. CN106361639, 2017
• Delivery systems for cosmetics – From manufacturing to the skin of natural antioxidants. Costa, R., Santos, L.. Powder Technology, 2017, 322, 402-416
• Peptydy i białka Lupo M.P., Draelos Z.D., Kosmeceutyki, Wyd. Medyczne Urban & Partner Wrocław 2005.
• Peptydy jako nowe syntetyczne składniki preparatów kosmetycznych. Olejnik A., Nowak I., Receptory molekularne-właściwości i zastosowanie, pod redakcją G. Schroedera, Cursiva 2009, 105 – 121
• Przyszłość peptydów Pyzioł Ł., , Les Nouvelles Esthétiques (1)2007
• Bioactive peptides: signaling the future Fields K., Falla T.,J., Rodan K., Bush L, Journal of Cosmetic Dermatology, (8)2009.

Efekty działania maski
Wiek: 60
Cera: Sucha
Zastosowany zabieg nieinwazyjnego liftingu twarzy
z użyciem preparatów Larens Professional:
1. Aha Face Peeling Pro
2. Zabieg radiofrekwencji
(promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal
radiowych, powodujące efekt termiczny w tkance)
3. Biopeptide Spray Pro
4. Biopeptide Active Coctail Pro
5. Syn Ake Eye & More Pro
6. BIO Renew PRO Tissue Face Mask
7. Larens GLA Face Cream

Przed

Po
Przed

Przed

Po 20 minutach aplikacji BIO Renew Tissue Face Mask

Efekt: natychmiastowe odmłodzenie twarzy i trwałe ujędrnienie
skóry, wygładzenie zmarszczek i niedoskonałości skóry,
widoczna redukcja tłuszczu.
Ważne: metoda nieinwazyjna - nie potrzeba czasu na
regenerację po zabiegu; krótki czas trwania zabiegu – można
stosować o dowolnej porze dnia; zabieg bardzo przyjemny dla
klienta.
Wiek: 40+

Gabinet Collagen Club, Bratysława

Po 3 dniach od aplikacji maski

Cera: Przesuszona, z wyraźnymi bruzdami na czole,
nadwyrężona opalaniem
Wiek: 60+
Cera: Cera gruba z tendencją do tworzenia się bruzd
Użyte preparaty Larens Professional Line:
1. Face Toner PRO
2. Face Milk PRO
3. Biopeptide Spray PRO
4. BIO Renew PRO Tissue Face Mask
5. Lifting Cream Mask PRO

Użyte preparaty Larens do użytku domowego:
1. Enzymatic Peeling
2. BIO Renew PRO Tissue Face Mask
Efekty: zdecydowane spłycenie bruzd na czole,
rozjaśnienie kolorytu, wygładzenie; postępująca
poprawa skóry po 3 dniach od aplikacji.

Efekty: Zdecydowane spłycenie bruzd, silne
nawilżenie skóry, lifting podbródka.
La Déesse Beauty & Wellness, Gdynia

Po

Wiek: 45+
Cera: sucha, szara, bardzo wrażliwa, delikatna
Użyte preparaty Larens Professional Line:
1. Face Milk PRO:
2. Face Toner PRO
3. Aha Face Peeling PRO
4. Biopeptide Spray PRO
5. BIO Renew PRO Tissue Face Mask
6. Lifting Cream Mask PRO
Został wykonany zabieg mezoterapii igłowej, depozytowej.
Efekty: zdecydowane złagodzenie podrażnienia skóry, które
wynikało z zabiegu mezoterapii igłowej.
Po około 2 h od zabiegu ślady po nakłuciach zniknęły zupełnie.
Skóra była wyciszona i mocno nawilżona.
Skóra po wykonaniu mezoterapii igłowej, depozytowej,
widoczne podrażnienia po tym zabiegu

Skóra po masce BIO Renew PRO Tissue Face Mask

La Déesse Beauty & Wellness, Gdynia

W trakcie i po zabiegu Rfrax. (fot. 1 i 2)

Wiek: 40+
Skóra: normalna, z tendencją do wrażliwości
Zastosowane zabiegi i preparaty Larens Professional Line:
1. Zabieg Rfrax (radiofrekwencja mikroigłowa)
2. Biopeptide Spray Pro
3. BIO Renew PRO Tissue Face Mask

e

Efekty: Wyciszenie, uspokojenie cery, zniwelowanie zaczerwienienia
po wcześniejszym zabiegu Rfrax, natychmiastowe napięcie, lifting skóry,
spłycenie zmarszczek.
Salon Piękne Ciało, Opole

W trakcie i po aplikacji BIO Renew PRO (fot. 3 i 4)
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NAGRODA 39. Kongresu i Targów

REWOLUCYJNE MASKI
W PŁACIE
• ALTERNATYWA BĄDŹ UZUPEŁNIENIE DLA INWAZYJNYCH
ZABIEGÓW W GABINECIE KOSMETYCZNYM
• BEZKONKURENCYJNA I UNIKATOWA MASKA W PŁACIE
NA RYNKU
• GWARANTOWANY EFEKT PO 20 MINUTACH APLIKACJI

• BIOPEPTIDE COMPLEX - BIOAKTYWNE PEPTYDY KOLAGENU RYBIEGO
• BIO PLACENTA - BIOAKTYWNE CZYNNIKI WZROSTU Z ROŚLINNEJ PLACENTY
• PHYTODERMINA H LIFTING™ - LIFTINGUJĄCE OLIGOSACHARYDY
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} 20

UNI
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OPATENTOWANE, UNIKATOWE NA RYNKU SKŁADNIKI AKTYWNE

NTED
TE
FORMU

ZAAWANSOWANA BIOTECHNOLOGIA XXI w.
PONAD

SUBSTANCJI
AKTYWNYCH

do użytku w gabinetach
kosmetycznych

BIORENEW
T I S S U E FA C E M A S K

5 903240 635917 >

Folder od natury do nauki pl

do użytku w domowego

Złoty Puchar za innowacyjny
produkt najwyższej jakości
WORLD OF BEAUTY & SPA
2019 AUTUMN w Pradze
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