by LARENS

MULTI-ACTION CBD LINE

instant help
cooling+

gently
warming+

wellu.eu

first aid
super warming+

wellugroup

wellu_group

skin care cream
soothing+

PL

by LARENS

by LARENS

COOLING
GELg+

RELAXING
BALMg+

instant help
cooling+

gently
warming+

Rewitalizująco-chłodzący żel zapewnia ulgę zmęczonym
i napiętym mięśniom w ciągu zaledwie kilku sekund

50ml

Żelowy balsam o działaniu lekko rozgrzewającym,
tonizującym i relaksującym

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ naturalne substancje
chłodzące

+ naturalne substancje
rozgrzewające

KLUCZOWE SKŁADNIKI:

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIOPEPTIDE COMPLEX
CANNABIDIOL (CBD)
OLEJ KONOPNY BIO
OLEJEK ETERYCZNY Z EUKALIPTUSA
MENTOL
ALANTOINA
EKSTRAKT Z ARNIKI
EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
OLEJEK KAMFOROWY

DZIAŁANIE:
• ulga dla zmęczonych mięśni
• łagodzenie napięcia mięśni
• łagodzenie stresowych i przeciążeniowych
napięć w skroniach, karku
• ulga przy tzw. zakwasach
• odprężenie w bólu, po drobnych
stłuczeniach, urazach
• usprawnienie przepływu limfy
• niwelowanie uczucia ciężkich nóg
• łagodzenie skutków ugryzień przez owady

BIOPEPTIDE COMPLEX
CANNABIDIOL (CBD)
OLEJ KONOPNY BIO
EKSTRAKT Z ZIAREN KAKAOWCA
EKSTRAKT Z NASION KARDAMONU
EKSTRAKT Z PIEPRZU CZARNEGO
EKSTRAKT Z PAPRYCZEK CHILLI
EKSTRAKT Z CZARCIEGO PAZURA
ALANTOINA
EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA
EKSTRAKT Z OCZARU WIRGINIJSKIEGO

DZIAŁANIE:
•
•
•
•
•

szybka ulga, łagodzenie bólu
rozluźnienie napięcia w mięśniach
rozgrzanie i odprężenie
ukojenie, relaksacja, uwolnienie od stresu
poprawa krążenia krwi i wzmocnienie
naczyń krwionośnych
• poprawa ukrwienia
• niwelowanie cellulitu
• wygładzenie skóry

DLA KOGO?

DLA KOGO?

• dla osób uprawiających sport
• po intensywnym wysiłku fizycznym
• dla osób mających problemy
z krążeniem, obrzękami w kończynach
• dla osób spędzających dużo czasu
bez zmiany pozycji
• dla osób prowadzących
aktywny tryb życia

• dla osób uprawiających sport
• przy kontuzjach, przeciążeniach,
bólu aparatu ruchu
• do masażu relaksacyjnego, również
przeciwbólowego, karku, szyi, pleców
• rozgrzewająco przed treningiem
w niskich temperaturach
• dla osób potrzebujących odprężenia,
zestresowanych

JAK STOSOWAĆ?

JAK STOSOWAĆ?

Wmasuj w miejsca, które potrzebują
chłodząco-tonizującego czy niwelującego
opuchliznę działania składników preparatu:
na mięśnie nóg, ramion, na plecy
czy okolice karku, szyi, skroni.

Wmasuj w miejsca, które potrzebują kojącego,
delikatnie rozgrzewającego i rozluźniającego
działania składników preparatu: na ramiona,
plecy, okolice karku, szyi czy kolan i ścięgien
Achillesa. Wykorzystaj preparat do masażu
tych okolic.

50ml

by LARENS

by LARENS

WARMING
HELPg+

SPECIAL SKIN
THERAPYg+

first aid
super warming+

skin care cream
soothing+

Żel o działaniu silnie rozgrzewającym
do zastosowania miejscowego

50ml

Żelowy krem do skóry problematycznej,
bardzo wrażliwej i wymagającej specjalnego traktowania

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ substancje mocno
rozgrzewające

+ substancje wybrane dla skóry
wrażliwej i problematycznej

KLUCZOWE SKŁADNIKI:

KLUCZOWE SKŁADNIKI:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BIOPEPTIDE COMPLEX
CANNABIDIOL (CBD)
OLEJ KONOPNY BIO
DWA EKSTRAKTY Z PAPRYCZEK CHILLI
(10% KAPSAICYNY)
EKSTRAKT Z CZARCIEGO PAZURA
ALANTOINA
EKSTRAKT Z ŻEŃ-SZENIA
EKSTRAKT Z OCZARU WIRGINIJSKIEGO

30ml

BIOPEPTIDE COMPLEX
CANNABIDIOL (CBD)
OLEJ KONOPNY BIO
HYACERAMIDYL
OLEJ Z AWOKADO
ALANTOINA
BISABOLOL
EKSTRAKT Z ARNIKI
EKSTRAKT Z KASZTANOWCA
MENTOL

DZIAŁANIE:
• miejscowe rozgrzanie (działanie porównywalne
do działania plastrów rozgrzewających)
• natychmiastowa pomoc w przypadku bólu
czy dyskomfortu w okolicach dolnej części
pleców i barków
• miejscowo po przeciążeniu, nadwyrężeniu partii
mięśniowych, pleców, ramion
• rozgrzanie partii ciała po tzw. przewianiu
czy wychłodzeniu
• pobudzenie regeneracji skóry przez aktywację
białek HSP

DZIAŁANIE:
• ukojenie, ulga, wsparcie funkcjonowania skóry wrażliwej,
problematycznej, wymagającej specjalnego traktowania
• działanie przeciwzapalnie
• łagodzenie stanów zapalnych oraz uczucia
swędzenia skóry ciała
• głębokie nawilżenie skóry bez tłustego filmu
• odbudowa i wzmocnienie naturalnego
płaszcza hydrolipidowego
• poprawa krążenia podskórnego

DLA KOGO?

DLA KOGO?

• dla osób z silnym dyskomfortem,
bólem pleców, barków
• w rekonwalescencji po
przeciążeniu aparatu ruchu
• wspomagająco w stanie zapalnym:
miejscowe rozgrzanie, przynoszące
ulgę i ukojenie

• jako intensywna kuracja czasowa lub stała
punktowa - na miejsca przesuszone,
zaczerwienione, podrażnione
• do pielęgnacji skóry trądzikowej,
wymagającej specjalnego traktowania
• na podrażnioną, zmienioną skórę na dłoniach,
dekolcie czy szyi
• jako wparcie kuracji w dermatozach:
przy AZS, łuszczycy, alergiach skórnych

JAK STOSOWAĆ?

JAK STOSOWAĆ?

Miejscowo, na punkty, które potrzebują
rozgrzewającego, łagodzącego ból działania
składników preparatu: w dolnym odcinku pleców,
w okolicach barków czy karku.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia terapii
kojąco-regulującej dla skóry wrażliwej, problematycznej,
nadreaktywnej: zaaplikuj na oczyszczoną skórę – wmasuj
do wchłonięcia. Stosuj do ustąpienia niepożądanych
objawów i dyskomfortu.

kompleksowa opieka nad skórą wrażliwą i wymagającą specjalnego traktowania

by LARENS

SPECIAL SKIN
THERAPY
skin care cream
soothing+

• terapia interwencyjna
• ratunek, ulga dla skóry w procesie zapalnym, 		
podrażnieniu, dyskomforcie
• uderzeniowe działanie p/zapalne, p/wirusowe, p/bólowe

• codzienna pielęgnacja skóry wymagającej specjalnego traktowania
• protekcja i wsparcie dla skóry osłabionej, narażonej
na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych: bakterii, wirusów, 		
promieniowania UV, skrajnych temperatur czy stresu

KLUCZOWE SKŁADNIKI:

KLUCZOWE SKŁADNIKI:
Unikatowe na rynku połączenie peptydów kolagenu rybiego
Biopeptide Complex i ektoiny
Nawilżające: Hydromanil™, kwas hialuronowy, skwalan
Kojące i odżywcze: Calmosensine, olej jojoba, kolagen, witamina E

Unikatowe na rynku połączenie wysokiej
zawartości CBD (100 mg), BIO oleju konopnego
i peptydów kolagenu rybiego Biopeptide Complex
Nawilżające: Hyaceramidyl
Kojące, niwelujące zaczerwienienia, przeciwzapalne: ekstrakt
z kasztanowca i arniki - uszczelniają naczynia krwionośne,
glukonian cynku, mentol, bisabolol z rumianku

JAKĄ MA FORMĘ?

JAKĄ MA FORMĘ?

• żelowy, lekki, łatwo wchłaniający się

• bogata, kremowa formuła wymagająca wsmarowania,
ale wchłaniająca się

JAK DZIAŁA?

JAK DZIAŁA?

• koi, przynosi ulgę w egzemie, trądziku,
przesuszeniu, AZS, łuszczycy
• łagodzi stany zapalne, niedoskonałości,
również punktowe ogniska
• niweluje uczucie swędzenia
• głęboko nawilża skórę i wspiera zaburzone
chorobą funkcje
• wzmacnia i odbudowuje naturalny
płaszcz hydrolipidowy - pełni funkcję ochronną

• zapewnia wysoki poziom nawilżenia, tak ważny
dla skóry problematycznej
• łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i świąd, również
skóry wrażliwej, atopowej, alergicznej czy z łuszczycą
• koi skórę po przedawkowaniu promieni słonecznych
czy po kąpieli w słonej wodzie
• wykazuje działanie kojące na skórę oraz reguluje
pracę gruczołów łojowych
• opóźnia procesy starzenia się skóry

EFEKTY DZIAŁANIA
•
•
•
•

ukojone stany zapalne
zniwelowane niedoskonałości: trądzik, egzema
zniesione swędzenie
mocniejsza, zdrowa skóra

EFEKTY DZIAŁANIA
•
•
•
•

dogłębne nawilżenie i opieka nad skórą
ukojenie podrażnień
wsparcie leczenia skóry atopowej, z łuszczycą, egzemą
skóra zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych

JAK STOSOWAĆ?

JAK STOSOWAĆ?

Stosuj punktowo/czasowo na całą twarz,
dłonie lub wszędzie tam, gdzie potrzebujesz.

Stosuj stale na całą twarz oraz większe powierzchnie skóry.

Dla podtrzymania rezultatów lub w przypadkach
miejscowych podrażnień: stosuj punktowo wraz z innym
preparatem pielęgnacyjnym, np. Larens Dermo Face Cream.

W przypadku zaostrzeń, stanów zapalnych – stosuj zamiennie
z CBD Special Skin Therapy.

