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by LARENS

COOLING
GELg+

RELAXING
BALMg+

instant help
cooling+

gently
warming+

Revitalizační chladivý gel přináší úlevu unaveným
a napjatým svalům během několika vteřin

50ml

Gelový balzám s mírně hřejivým, tonizačním
a relaxačním účinkem

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ přírodní hřejivé látky

+ látky se silným hřejivým účinkem

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY:

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY:
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BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EUKALYPTOVÝ ESENCIÁLNÍ OLEJ
MENTOL
ALANTOIN
EXTRAKT Z ARNIKY
EXTRAKT Z KAŠTANU KOŇSKÉHO (JÍROVCE)
KAFROVÝ OLEJ

ÚČINKY:
• úleva pro unavené svaly
• uvolnění svalového napětí
• uvolňuje napětí v oblasti spánků a šíje způsobené
stresem a přetížením
• úleva při tzv. svalovce
• přináší úlevu od bolesti, po drobných úrazech
• zlepšuje tok lymfy
• zmírňuje pocit těžkých nohou
• zmírňuje následky bodnutí hmyzem

50ml

BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EXTRAKT Z THEOBROMA CACAO
EXTRAKT ZE SEMEN KARDAMOMU
EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE
EXTRAKT Z CHILLI PAPRIČEK
EXTRAKT Z ČERTOVA DRÁPU
ALANTOIN
EXTRAKT Z ŽENŠENU
EXTRAKT Z VILÍNU VIRGINSKÉHO

ÚČINKY:
• přináší rychlou úlevu, zmírňuje bolest
a pomáhá uvolnit svalové napětí
• zahřívá a uvolňuje
• zmírňuje stres, uklidňuje nervy
• uvolňuje smysly
• zlepšuje krevní oběh a posiluje malé cévy
• lepšuje krevní oběh, redukuje celulitidu, vyhlazuje

PRO KOHO?

PRO KOHO?

• pro ty, kteří se věnují sportu
• po intenzivní fyzické námaze
• pro lidi trpící problémy s krevním 		
oběhem, otoky končetin
• pro lidi, kteří tráví spoustu času v jedné
poloze
• pro lidi s aktivním životním stylem

• pro ty, kteří se věnují sportu
• při úrazech, přetížení, bolestech
pohybového aparátu
• k relaxační masáži, včetně masáže
šíje a zad proti bolesti
• k zahřátí před tréninkem
při nízkých teplotách
• pro lidi, kteří jsou vystresovaní
a potřebují se uvolnit

JAK SE POUŽÍVÁ?

JAK SE POUŽÍVÁ?

Vmasírujte do míst, která potřebují chladivý
a tonizující účinek složek přípravku nebo
odstranění otoku: svaly nohou, ramen, zad
nebo oblast šíje, krku a spánků.

Vmasírujte do míst, která potřebují zklidňující,
jemně hřejivý a uvolňující účinek složek
přípravku: ramena, záda, oblast šíje, krku či
kolen a Achillových šlach. Použijte přípravek
k masáži těchto oblastí.

by LARENS

by LARENS

WARMING
HELPg+

SPECIAL SKIN
THERAPYg+

first aid
super warming+

skin care cream
soothing+

Gel s intenzívním hřejivým účinkem
pro lokální použití

50ml

Gelový krém pro problematickou, velmi citlivou pokožku,
která vyžaduje speciální péči

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ látky se silným hřejivým účinkem

+ látky vybrané pro citlivou
a problematickou pleť

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY:

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EXTRAKT Z CHILLI PAPRIČEK (10% KAPSAICIN)
EXTRAKT Z ČERTOVA DRÁPU
ALANTOIN
EXTRAKT Z ŽENŠENU
EXTRAKT Z VILÍNU VIRGINSKÉHO

BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
HYACERAMIDYL
AVOKÁDOVÝ OLEJ
ALANTOIN
BISABOLOL
EXTRAKT Z ARNIKY
EXTRAKT Z KAŠTANU KOŇSKÉHO (JÍROVCE)
MENTOL

ÚČINKY:
• lokálně silně zahřívá (účinek srovnatelný
s hřejivými náplastmi)
• okamžitá pomoc v případě bolesti nebo pocitu
nepohodlí v oblasti beder nebo ramen
• lokálně po přetížení, namáhání svalových partií,
zad a rukou
• skvělé pro zahřátí organismu po vystavení chladu
• stimuluje regeneraci pokožky aktivací HSP 		
bílkovin

ÚČINKY:
• zklidňuje, přináší úlevu, podporuje funkce citlivé,
• problematické pokožky, která vyžaduje speciální péči
• má protizánětlivé vlastnosti
• zmírňuje záněty a svědění pokožky těla
• hloubkově hydratuje pokožku a zvyšuje
její přirozenou ochrannou funkci,
obnovuje a posiluje přirozený hydrolipidový plášť
• zlepšuje krevní oběh v podkoží

PRO KOHO?

PRO KOHO?

• pro ty, kteří pociťují intenzivní 		
diskomfort, bolesti zad, ramen
• v rámci rekonvalescence po 		
přetížení pohybového aparátu
• podpůrně při zánětech: lokální hřejivý
účinek, přináší úlevu a zklidňuje

30ml

• jako intenzivní krátkodobá kúra nebo 		
dlouhodobá lokální péče - na vysušená,
zarudlá, podrážděná místa
• jako součást péče o aknózní pleť, která 		
vyžaduje speciální péči
• na podrážděnou pokožku rukou,
dekoltu nebo krku
• jako podpůrná péče při dermatitidách: při 		
atopické dermatitidě, psoriáze, kožních alergiích

JAK SE POUŽÍVÁ?

JAK SE POUŽÍVÁ?

Lokálně na místa, která potřebují hřejivý,
analgetický účinek složek přípravku: spodní část
zad, oblast ramen či šíje.

V případě, že je třeba absolvovat zklidňující a regulační kúru
pro citlivou, problematickou, hyperreaktivní pleť: aplikujte
na očištěnou pokožku obličeje – vmasírujte přípravek dokud
se nevstřebá. Používejte, dokud neustoupí nepříjemné příznaky
a diskomfort.

komplexní péče o citlivou pokožku, která vyžaduje speciální ošetření

by LARENS

SPECIAL SKIN
THERAPY
skin care cream
soothing+

• akútna terapia
• záchrana, úľava pre pokožku pri zápale, podráždení,
pocite nepohodlia
• silný protizápalový, protivírusový a analgetický účinok

• každodenná starostlivosť o pokožku, ktorá vyžaduje špeciálny prístup
• ochrana a podpora pre oslabenú pokožku, vystavenú škodlivým
faktorom vonkajšieho prostredia: baktériám, vírusom, UV žiareniu, 		
extrémnym teplotám či stresu

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY

KLÍČOVÉ AKTIVNÍ LÁTKY

Unikátní spojení tří složek: vysokého obsahu CBD (100 mg),
BIO konopného oleje a peptidů rybího kolagenu
Biopeptide Complex
Hydratační: Hyaceramidyl
Zklidňující, odstraňující zarudnutí, protizánětlivé:
extrakt z kaštanu koňského a arniky – zpevňují cévy,
glukonát zinečnatý, mentol, bisabolol z heřmánku

Unikátní kombinace peptidů rybího kolagenu
Biopeptide Complex a ektoinu
Hydratační: Hydromanil™, kyselina hyaluronová, skvalán
Zklidňující a vyživující: Calmosensine, jojobový olej,
kolagen, vitamín E

JAKOU MÁ FORMU?

JAKOU MÁ FORMU?

• gelovou, lehkou, snadno vstřebatelnou

• bohatá, krémová konzistence, vyžaduje vmasírování,
ale snadno se vstřebává

JAKÉ MÁ ÚČINKY?

JAKÉ MÁ ÚČINKY?

• zklidňuje, přináší úlevu při ekzému, akné, suchosti,
atopické dermatitidě, psoriáze
• zmírňuje záněty, nedokonalosti, i při lokálních potížích
• zmírňuje pocit svědění
• hloubkově hydratuje pokožku a podporuje narušené funkce
• posiluje a obnovuje přirozený hydrolipidový plášť
- má ochrannou funkci

• poskytuje vysokou úroveň hydratace, která je mimořádně
důležitá pro problematickou pleť
• zklidňuje podráždění, zarudnutí a svědění i v případě citlivé,
atopické, alergické a psoriatické pokožky
• zklidňuje pokožku po nadměrném slunění nebo
po koupání ve slané vodě
• má zklidňující účinek na pokožku a reguluje činnost mazových žláz
• zpomaluje proces stárnutí pokožky

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

•
•
•
•

•
•
•
•

zmírnění zánětu
odstranění nedokonalostí: akné, ekzém
odstranění svědění
silnější, zdravá pokožka

hloubková hydratace a péče o pleť
zmírnění podráždění
podpora léčby atopické pokožky, psoriázy a ekzému
ochrana pokožky proti vnějším vlivům

JAK SE POUŽÍVÁ?

JAK SE POUŽÍVÁ?

Používejte lokálně/dočasně na celý obličej, ruce nebo
všude tam, kde potřebujete

Používejte dlouhodobě na celý obličej i na větší plochy pokožky.

Pro udržení výsledků nebo při lokálním podráždění:
– používejte lokálně spolu s jiným ošetřujícím přípravkem, např.
Larens Dermo Face Cream.

V případě zhoršení stavu, zánětu – používejte střídavě
s CBD Special Skin Therapy.

