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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 
je kozmeceutikum s jedinečným zložením, založeným na komplexe biologicky aktívnych 
peptidov rybieho kolagénu - Biopeptide Complex a štrukturizovanej hexagonálnej Nutrivi 
vode.  

Jedná sa o multifunkčný a komplexný prípravok, čo vyplýva tak z rozmanitosti používania ako aj spektra jeho účinkov. Má prak-
tické, univerzálne balenie, je určené na starostlivosť o pokožku tváre, tela aj vlasov a obsahuje súbor aktívnych látok vybraných 
tak, aby ich spojenie malo viacnásobný účinok: 

Biopeptide Complex, ktorý predstavuje základ Serum Face, Hair & Body Repair Spray, je súbor aktívnych oligo- a polypeptidov 
rybieho kolagénu. Revolučný bielkovinový kokteil, získavaný patentovanou metódou z koží vybraných druhov rýb, bol vyhlásený 
za budúcnosť kozmetológie a lekárskej vedy v oblasti anti-aging prípravkov. Peptidy účinkujú tromi spôsobmi: signálne – dávajú 
podnet a stimulujú fibroblasty k tvorbe kolagénu a elastínu, uvoľňujúco – nazývanjú sa aj ,,žehlička na vrásky” – uvoľňujú svaly 
zodpovedné za vznik mimických vrások a transportne – prenášajú aktívne látky obsiahnuté v sére do hlbokých vrstiev kože, vďaka 
čomu sa regenerácia, vyživenie a ochrana začína od základov.

Nutrivi voda - pre dodatočné zvýšenie blahodarných účinkov séra bolo toto kozmeceutikum vyrobené na báze jedinečného nosiča 
aktívnych látok: vody s hexagonálnou štruktúrou, vyvinutej na výhradné použitie výrobcom, ktorá podporuje prenos živín do hĺbky 
buniek, ale aj ich zvlhčuje a zbavuje ťažkých kovov.
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SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 

REGENERUJE HYDRATUJE VYŽIVUJE CHRÁNI



BOHATÉ ZLOŽENIE.  
Základnou myšlienkou vzniku séra bola snaha o vyvinutie prípravku určeného na kompletnú 
starostlivosť, zodpovedajúcu potrebám pokožky v 21. storočí.

Preto obsahuje okrem Biopeptide Complex aj tak dôležitý vitamín C, ktorý okysličuje a zjednocuje farebný tón pleti. Koloidné 
striebro posilňuje antibakteriálny a protizápalový účinok, Hydromanil™ zvyšuje hydratačné účinky séra a biotín sa stará o dobrý 
stav nechtov a vlasov, posilňuje ich a zabraňuje ich lámaniu a vypadávaniu.

Výskumy preukázali, že Biopeptide Complex obsahuje  
okrem iného celý rad aminokyselín a peptidov.

Najčastejšie vyskytujú reťazce zložené zo 7 až 29  
aminokyselín, pochádzajúcich z nasledovných bielkovín: Aminokyseliny v Biopeptide Complex

BOHATÉ ZLOŽENIE
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kolagén I α 1

kolagén I α 2

kolagén I α 3

kolagén IV α 1

kolagén VI α 3

kolagén VII

kyselina asparágová 

kyselina glutámová 

serín

glycín

histidín

arginín

prokolagén VIII α 2

dekorín

lumikán

históny H2A

históny H2B

históny H4

treonín

alanín

prolín

tyrozín

valín

metionín

cysteín

izoleucín

leucín

fenylalanín

lyzín



AKO ÚČINKUJE 
SÉRUM? 

Dlhodobo hydratuje pokožku

Zosvetľuje pigmentové škvrny

Posilňuje vlasy a dodáva im lesk

Zmierňuje podráždenie,  
príznaky atopického ekzému,  

kožných alergií

Zmierňuje príznaky  
akné a kožné nedostatky

Urýchľuje hojenie drobných  
poranení a poškodení pokožky

Zvyšuje tvorbu  
kolagénu a elastínu

Chráni pokožku pred  
škodlivými vonkajšími faktormi

Splošťuje vrásky, zvyšuje  
elasticitu kože

Spevňuje nechty a dodáva  
im krásny vzhľad
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AKO ÚČINKUJE SÉRUM? 



ZA ČO MILUJEME SÉRUM?
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Za multifunkčnosť! Jedno kozmeceutikum, ktoré úspešne nahradí mnoho rôznych 
kozmetických prípravkov – hydratuje, vyživuje, upokojuje, regeneruje

Za jedinečné zloženie a bohatstvo aktívnych látok – vďaka jedinečnej  
receptúre sa tomuto séru nič nevyrovná! 

Za formu spreja – jednoduchá a príjemná aplikácie, ktorá prináša aj ďalšie 
výhody – nevyžaduje si vtieranie do podráždených miest, osviežuje,  
dá sa použiť od hlavy po päty!

Za to, že zvyšuje účinok všetkých ostatných kozmetických prípravkov – vďaka  
vlastnostiam biologicky aktívnych peptidov rybieho kolagénu! 

Za to, že ho môže používať celá rodina! Osvedčí sa rovnako na ošetrovanie pokožky 
bábätiek, detí, tínedžerov, dospelých aj seniorov, vychádza v ústrety konkrétnym 
potrebám danej vekovej skupiny

Za kompaktnosť! Pohodlne sa zmestí do dámskej kabelky – nemusíte sa s ním  
rozlúčiť pri odchode z domu a môžete ho používať tak často, ako potrebujete!

Za krásnu, osviežujúcu vôňu citrónovej trávy!

ZA ČO MILUJEME SÉRUM?



BLOGERKY O SÉRE

BLOGERKY O SÉRE
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„Sérum na mňa urobilo najväčší dojem čo sa týka môjho atopického ekzému, a presnejšie rán. Už po týždni používania  
(po vzniku rany) mi ostala malá jazvička, ktorá už mizne. Navyše som už dávno nepocítila svrbenie a nemám podráždenú  
pokožku, čo dokazuje, že sérum zabraňuje tomu, aby sa choroba vrátila”.

Patrycja Sobolewska, Gabrysiowa mama

 
„Všimla som si, že moje jazvy po akné na tvári sú menej viditeľné […]. Pokiaľ ide o vlasy, niekoľkokrát denne som si ich postrie-
kala bez toho, aby sa nadmerne mastili. Vlasy boli hydratované, hebké, lesklé a dodatočné chránené proti slnečnému žiareniu. 
Pomohol aj proti vypadávaniu vlasov”.

Magda, Świat MyLady

„S radosťou pridávam Serum Face, Hair & Body Repair Spray značky Larens na môj Zoznam kozmetických skvostov, čiže ideál-
nych kozmetických prípravkov pre náročných. Za jeho účinok, zloženie a multifunkčnosť… toto kozmeceutikum je zároveň uchá-
dzačom o titul Kozmetické brilianty 2017”.   

Renata Zielezińska, Trusted Cosmetics

 
„Moja pleť sa stala pružnejšou a žiarivejšou. Otravné vyrážky sa tiež prestali objavovať, a suché a neestetické šupinky úplne 
zmizli. Podľa mňa je zlepšenie obrovské, lebo samotný krém neprinášal až také dobré výsledky. Pokiaľ ide o telo, niekedy som si 
ho nastriekala na suché lakte a kolená a miesta podráždené po holení. Ani tu ma nesklamalo, lebo koža sa dosť rýchlo regenero-
vala. V prípade podráždenia boli výsledky viditeľné už na druhý deň (nakoľko sérum má antibakteriálny a dezinfekčný účinok)”.  
  

Anna Racis, Tylko sprawdzone – Blog testerski



OCENENIE

OCENENIE
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Biopeptide Complex, kľúčová zložka SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 
predstavuje inovatívne riešenie, oceňované a vysoko hodnotené v Poľsku aj vo svete. 



Zvoľte si krásu a objavte 

Dokonalá synergia prírody a vedy. Sila inovatívnych 
peptidov rybieho kolagénu zameraná na boj proti  
kožným nedostatkom.

Revolúcia v boji proti plynúcemu času. Optimálne,  
mimoriadne starostlivo skomponované spojenie 
dvoch mimoriadnych kozmeceutík značky Larens:

SERUM FACE, HAIR & BODY REPAIR SPRAY 150 ml
SYN AKE EYE & MORE 15 ml


