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COOLING
GELg+

RELAXING
BALMg+

instant help
cooling+

gently
warming+

Revitalizačný chladivý gél prináša úľavu unaveným
a napätým svalom v priebehu niekoľkých sekúnd

50ml

Gélový balzam s mierne hrejivým,
tonizačným a relaxačným účinkom

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ prírodné chladivé látky

+ prírodné hrejivé látky

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:
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BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EUKALYPTOVÝ ÉTERICKÝ OLEJ
MENTOL
ALANTOÍN
EXTRAKT Z ARNIKY
EXTRAKT Z PAGAŠTANU
GÁFROVÝ OLEJ

ÚČINKY:
• úľava pre unavené svaly
• uvoľnenie svalového napätia
• uvoľňuje napätie v oblasti spánkov
a šije spôsobené stresom a preťažením
• úľava pri tzv. svalovici
• prináša úľavu od bolesti, po drobných úrazoch
• zlepšuje tok lymfy
• zmierňuje pocit ťažkých nôh
• zmierňuje následky bodnutia hmyzom

BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EXTRAKT Z THEOBROMA CACAO
EXTRAKT ZO SEMIEN KARDAMOMU
EXTRAKT Z ČIERNEHO KORENIA
EXTRAKT Z ČILI PAPRIČIEK
EXTRAKT Z ČERTOVHO PAZÚRA
ALANTOÍN
EXTRAKT ZO ŽENŠENU
EXTRAKT Z HAMAMELU VIRGÍNSKEHO

ÚČINKY:
• prináša rýchlu úľavu, zmierňuje bolesť
a pomáha uvoľniť svalové napätie
• zahrieva a uvoľňuje
• zmierňuje stres, upokojuje nervy
• uvoľňuje zmysly
• zlepšuje krvný obeh a posilňuje malé cievy
• zlepšuje krvný obeh, redukuje celulitídu,
vyhladzuje

PRE KOHO?

PRE KOHO?

• pre tých, ktorí sa venujú športu
• po intenzívnej fyzickej námahe
• pre ľudí trpiacich problémami
s krvným obehom, opuchmi končatín
• pre ľudí, ktorí trávia veľa času
v jednej polohe
• pre ľudí s aktívnym životným štýlom

• pre ľudí, ktorí sa venujú športu
• pri úrazoch, preťažení, bolestiach
pohybového aparátu
• na relaxačnú masáž, aj na masáž šije
a chrbta zameranú proti bolesti
• na zahriatie pred tréningom
pri nízkych teplotách
• pre ľudí, ktorí sú vystresovaní
a potrebujú sa uvoľniť

AKO SA POUŽÍVA?

AKO SA POUŽÍVA?

Vmasírujte do miest, ktoré potrebujú
chladivý a tonizujúci účinok zložiek
prípravku alebo odstránenie opuchu:
svaly nôh, ramien, chrbta alebo oblasť šije,
krku a spánkov.

Vmasírujte do miest, ktoré potrebujú upokojujúci,
jemne hrejivý a uvoľňujúci účinok zložiek
prípravku: ramená, chrbát, oblasť šije, krku či
kolien a achillových šliach. Použite prípravok na
masáž týchto oblastí.

50ml

by LARENS

by LARENS

WARMING
HELPg+

SPECIAL SKIN
THERAPYg+

first aid
super warming+

skin care cream
soothing+

Gél s intenzívnym hrejivým účinkom
na lokálne použitie

50ml

Gélový krém na problematickú, veľmi citlivú pokožku,
ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

Biopeptide Complex
Cannabidiol 100 mg
BIO Hemp oil

+ látky so silným hrejivým účinkom

+ látky vybrané pre citlivú
a problematickú pleť

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:
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•
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BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
EXTRAKT Z ČILI PAPRIČIEK (10% KAPSAICÍN)
EXTRAKT Z ČERTOVHO PAZÚRA
ALANTOÍN
EXTRAKT ZO ŽENŠENU
EXTRAKT Z HAMAMELU VIRGÍNSKEHO

30ml

BIOPEPTIDE COMPLEX
KANABIDIOL
BIO KONOPNÝ OLEJ
HYACERAMIDYL
AVOKÁDOVÝ OLEJ
ALANTOIN
BISABOLOL
EXTRAKT Z ARNIKY
EXTRAKT Z PAGAŠTANU
MENTOL

ÚČINKY:
• lokálne silne zahrieva (účinok porovnateľný
s hrejivými náplasťami)
• okamžitá pomoc v prípade bolesti alebo pocitu
nepohodlia v oblasti krížov alebo ramien
• lokálne po preťažení, namáhaní svalových partií,
chrbta a rúk
• skvelé na zahriatie organizmu
po vystavení chladu
• stimuluje regeneráciu pokožky aktiváciou HSP
bielkovín

ÚČINKY:
• upokojuje, prináša úľavu, podporuje funkcie citlivej, 		
problematickej pleti, ktorá si vyžaduje
špeciálnu starostlivosť
• má protizápalové vlastnosti
• zmierňuje zápaly a svrbenie pokožky tela
• hĺbkovo hydratuje pokožku a zvyšuje jej
prirodzenú ochrannú funkciu, obnovuje
a posilňuje prirodzený hydrolipidový plášť
• zlepšuje krvný obeh v podkoží

PRE KOHO?

PRE KOHO?

• pre tých, ktorí pociťujú intenzívny 		
diskomfort, bolesti chrbta, pliec
• v rámci rekonvalescencie po 		
preťažení pohybového aparátu
• podporne pri zápaloch: lokálny 		
hrejivý účinok, prináša 		
úľavu a upokojuje

• ako intenzívna dočasná kúra alebo dlhodobá 		
lokálna starostlivosť - na vysušené,
začervenané, podráždené miesta
• ako súčasť starostlivosti o aknóznu pleť,
ktorá vyžaduje špeciálnu starostlivosť
• na podráždenú pokožku rúk, dekoltu či krku
• ako podporná starostlivosť pri dermatitídach: 		
pri atopickej dermatitíde, psoriáze,
kožných alergiách

AKO SA POUŽÍVA?

AKO SA POUŽÍVA?

Lokálne na miesta, ktoré potrebujú hrejivý,
analgetický účinok zložiek prípravku:
spodná časť chrbta, oblasť pliec či šije.

V prípade, ak je potrebné absolvovať upokojujúcu
a regulačnú kúru pre citlivú, problematickú,
hyperreaktívnu pleť: aplikujte na očistenú pokožku
– vmasírujte prípravok až kým sa nevstrebe.
Používajte dovtedy, kým neustúpia nepríjemné
príznaky a diskomfort

komplexná starostlivosť o citlivú pokožku, ktorá vyžaduje špeciálne ošetrenie

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

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:

KĽÚČOVÉ AKTÍVNE LÁTKY:
Unikátna kombinácia peptidov rybieho
kolagénu Biopeptide Complex a ektoínu
Hydratačné: Hydromanil™, kyselina hyalurónová, skvalán
Upokojujúce a vyživujúce: Calmosensine, jojobový olej,
kolagén, vitamín E

Unikátne spojenie troch zložiek: vysokého
obsahu CBD (100 mg), BIO konopného oleja
a peptidov rybieho kolagénu Biopeptide Complex
Hydratačné: Hyaceramidyl
Upokojujúce, odstraňujúce začervenanie, protizápalové:
extrakt z pagaštanu a arniky – spevňujú krvné cievy, glukonát
zinočnatý, mentol, bisabolol z rumančeka

AKÚ MÁ FORMU?

AKÚ MÁ FORMU?

• gélovú, ľahkú, ľahko vstrebávateľnú

• bohatá, krémová konzistencia, vyžaduje vmasírovanie,
ale ľahko sa vstrebáva

AKÉ MÁ ÚČINKY?

AKÉ MÁ ÚČINKY?

• upokojuje, prináša úľavu pri ekzéme, akné, suchosti,
atopickej dermatitíde, psoriáze
• zmierňuje zápaly, nedokonalosti,
aj pri lokálnych ohniskách
• zmierňuje pocit svrbenia
• hĺbkovo hydratuje pokožku a podporuje
narušené funkcie
• posilňuje a obnovuje prirodzený hydrolipidový
plášť - má ochrannú funkciu

• poskytuje vysokú úroveň hydratácie, ktorá je mimoriadne
dôležitá pre problematickú pleť
• upokojuje podráždenie, začervenanie a svrbenie aj
v prípade citlivej, atopickej, alergickej a psoriatickej pokožky
• upokojuje pokožku po nadmernom slnení alebo
po kúpaní v slanej vode
• má upokojujúci účinok na pokožku a reguluje činnosť mazových žliaz
• spomaľuje proces starnutia pokožky

VÝSLEDKY
•
•
•
•

zmiernenie zápalu
odstránenie nedokonalostí: akné, ekzém
odstránenie svrbenia
silnejšia, zdravá pokožka

VÝSLEDKY
•
•
•
•

hĺbková hydratácia a starostlivosť o pleť
zmiernenie podráždenia
podpora pri liečbe atopickej pokožky, pri psoriáze a ekzémoch
ochrana pokožky proti pôsobeniu vonkajších faktorov

AKO POUŽÍVAŤ?

AKO POUŽÍVAŤ?

Používajte lokálne/dočasne na celú tvár, ruky alebo
všade tam, kde potrebujete.

Používajte dlhodobo na celú tvár a na väčšie plochy pokožky.

Pre udržanie výsledkov alebo pri lokálnom podráždení:
– používajte lokálne spolu s iným ošetrujúcim prípravkom,
napr. Larens Dermo Face Cream.

V prípade zhoršenia stavu, zápalu – používajte striedavo
s CBD Special Skin Therapy.

