
O marce Larens Colour
CZYLI FUZJA MAKIJAŻU I SZTUKI ODMŁADZANIA

More than make up,

Harmonijne połączenie pielęgnacji z natychmiastowym efektem 
upiększenia to nie lada wyzwanie dla producentów kosmetyków. 

Udało się to fi rmie WellU, wielokrotnie nagradzanej w Polsce 
i Europie za innowacyjne, opatentowane receptury pielęgnacyjne 
kosmeceutyków Larens. I tak oto powstała marka Larens Colour.

P rodukty Larens Colour łączą efektywną pielęgnację 
z najnowszymi trendami w makijażu. Kosmetyki te 
widocznie poprawiają jakość skóry, zapewniają efekt 

krycia, niwelują niedoskonałości i ujednolicają koloryt cery. 
Stworzenie takich produktów nawet dla fi rmy znanej z no-
watorskich rozwiązań łączących nowoczesną technologię i 
naukę, było sprawdzianem uporu i konsekwencji. 

Make up, który spowalnia czas? 
Prace nad podkładami, korektorami oraz kremami BB 

marki Larens Colour trwały ponad 1,5 roku. Zanim fi nalne 
produkty ujrzały światło dzienne, odbyło się około 800 prób. 
Dzisiaj fi rma z dumą może zaprezentować podkłady Larens 
Colour Liquid Foundation, korektory Larens Colour Liquid 
Concealer (oba w wersjach glow i matt) oraz Larens Colour 
BB Cream. Kosmetyki zawierają naturalne, skutecznie dzia-
łające pielęgnacyjnie składniki. Należą do nich trzy rodzaje 
kwasu hialuronowego, naturalne fi ltry UV, moc ekstraktów 
roślinnych, Phytodermina H Lifting oraz unikatowy kolagen 
zamknięty w liposomach.

Kolagen liposomalny w produktach płynnych Larens Co-
lour przenika przez barierę naskórkową w głąb skóry, pobu-
dzając ją tym samym do syntezy kolagenu własnego oraz 

dostarczając podstawowe białko strukturalne w miejsce jego 
bezpośredniego działania. Skóra staje się zagęszczona, na-
wilżona, rozświetlona, a zmarszczki są znacząco zredukowane – 
opowiada Katarzyna Adamiak, manager ds. badań i rozwoju 
i członek Rady Naukowej WellU.

Poprawa kondycji skóry jest możliwa dzięki synergii 
składników aktywnych zamkniętych w kosmetykach Larens 
Colour. Każda składowa formuły została dobrana z ogrom-
nym pietyzmem – trzy rodzaje kwasu hialuronowego dbają 
o odpowiednie nawilżenie w ciągu dnia; ekstrakt z lawendy 
morskiej działa na skórę kojąco i antyoksydacyjnie; złota alga 
zapewnia jej młody wygląd, jednocześnie stanowiąc zastrzyk 
minerałów oraz chroniąc jej komórkowe DNA przed uszko-
dzeniem, a kwiat jaśminu wygładza, zmiękcza, koi i nawilża.

Phytodermina H Lifting nadaje skórze jedwabiste wykoń-
czenie, wygładza jej powierzchnię, a także intensywnie ją li-
ftinguje, dając efekt perfekcyjnego makijażu na długi czas. 

Jeśli skóra ma tendencję do występowania zaczerwienień, 
to rozwiązaniem są naturalne ekstrakty z arniki, ruszczyka 
kolczastego, żeń-szenia oraz herbaty chińskiej o działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym oraz redukującym 
podrażnienia. Znalazły się one w formulacjach Larens Colour. 

Podkłady, korektory i kremy BB wzbogacono o kwas mle-
kowy, który zapewnia skórze odpowiednie pH, zmiękczając 

ją przy tym i tym samym ułatwiając nakładanie kosmetyku. 
Naturalne fi ltry mają za zadanie chronić skórę przed dzia-
łaniem skutków promieniowania słonecznego, nie wywołu-
jąc ryzyka reakcji alergicznych. Naturalne emolienty – wosk 
pszczeli, olej jojoba, olej z winorośli właściwej oraz masło 
shea – odnawiają barierę hydrolipidową oraz dostarczają 
substancji odżywczych. 

Kolor, trwałość, dobry skład 
A co z silikonami i konserwantami, które bardzo trudno 

zastąpić w kosmetykach kolorowych? Katarzyna Adamiak wy-
jaśnia: Kosmetyki kolorowe z reguły zawierają głównie poli-
cykliczne silikony, których pozostałości są obecne na skórze 
nawet po wykonaniu demakijażu. Nie jesteśmy świadomi 
tego, że na jej powierzchni kumulują się kolejne warstwy 
długołańcuchowych silikonów. Ich komedogenne działanie 
uniemożliwia oddychanie skóry, powodując powstawanie za-

skórników, a w dalszej kolejności zmian trądzikowych. Dlate-
go policykliczne oraz długołańcuchowe silikony zastąpiliśmy 
m.in.: naturalnym, o nazwie karagenian. To silikon roślinny 
z alg morskich, stanowiący źródło minerałów niezbędnych 
dla skóry. Użyliśmy również łagodnego, nietoksycznego di-
metikonu. 

Substancje chroniące formuły przed kontaminacją mikro-
biologiczną odpowiadają jednocześnie za poprawę wchła-
niania składników aktywnych. Naturalne pigmenty dyspersyj-
ne zawierające estry jojoba umożliwiają nie tylko doskonałą 
aplikację kosmetyku i zadowalające krycie, ale także wspo-
magają odbudowę bariery lipidowej skóry. 

Larens Colour to więcej niż makijaż. To efekt jedwabistej, 
rozświetlonej i ujednoliconej cery i kuracja odmładzająca 
dla wymagających i świadomych swoich potrzeb kobiet.
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