NATURALNA REGENERACJA

La®Squalana
SE K R ET MŁODE J SKÓRY
SKWALEN - SUBSTANCJA BUDULCOWA O WYSOCE
EFEKTYWNYM DZIAŁANIU REGENERUJĄCYM SKÓRĘ

LIMITOWANA EDYCJA BEZZAPACHOWA

OLEJEK MŁODOŚCI

Piękna skóra to zdrowa skóra.
SEKRET MŁODEJ SKÓRY

La®Squalana
50 ml skwalanu o czystości min.

99,7%

najwyższe dostępne na rynku
stężenie skwalanu
Skuteczność potwierdzona
w badaniu eksperckim.*
* W badaniu eksperckim wzięło udział 30 kobiet, które
po miesiącu stosowania La®Squalany oceniły stopień
poprawy jędrności, elastyczności i gładkości skóry.
74% ekspertek oceniło ją na poziomie wybitnym.
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Chroń skórę w najlepszy sposób
Zdrowa skóra to zdrowy człowiek.
Skóra jest barierą chroniąca organizm przed
wszelkimi zagrożeniami warunków klimatycznych,
toksyn, czy mikroorganizmów. Dlatego właśnie tak
ważne jest utrzymanie jej w doskonałej kondycji.
Zdrowa skóra.
Skóra dobrze nawilżona, wolna od pęknięć i zmarszczek jest oznaką młodości i świadczy o właściwej
ilości skwalenu w organizmie. Skwalen produkowany jest w gruczołach łojowych, rozmieszczonych
na całej powierzchni skóry. Z wiekiem
aktywność gruczołów słabnie,
a skóra starzeje się.
Gruczoły łojowe
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La®Squalana. Podstawa pielęgnacji skóry.
Działanie skwalenu: głęboko nawilża i dotlenia skórę,
umożliwia lepsze wnikanie substancji odżywczych,
chroni przed niszczącym działaniem czynników
zewnętrznych, zwiększa efekty działania kolagenu
i mikroelementów.
Produkt bez kompozycji zapachowej.
Ingredients: Squalane min. 99,7%.
Stosowanie: preparat przeznaczony do codziennej
pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry.
Efekt: poprawa nawilżenia skóry, uelastycznienie,
ujędrnienie, redukcja zmarszczek i przebarwień,
redukcja cieni pod oczami, ogólna poprawa kondycji
skóry.
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Skwalen - wiąże w skórze kolagen, witaminy,
karotenoidy, mikro i makroelementy, wzmacnia
kompleksowo strukturę skóry, uelastycznia ją,
w efekcie naturalnie odmładza.
Skwalan to nasycona, stabilna forma skwalenu,
który jest naturalnym składnikiem skóry. Jego
wygładzające działanie jest odczuwalne natychmiastowo, ponieważ w przeciwieństwie do syntetycznych “nawilżaczy” wnika głęboko i naturalnie
nawilża wewnętrzne warstwy skóry. Uruchamia jej
odnowę.
Poziom skwalenu wytwarzanego w organizmie
drastycznie spada po 25 roku życia.
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Trzy etapy naturalnej regeneracji skóry
Stosuj skwalen jako podstawę pielęgnacji skóry:
Etap I Po kilku dniach stosowania następuje nawilżenie wewnętrznych warstw skóry. Zauważysz jak
skóra zaczyna się wygładzać i poprawiać swój wygląd.
Etap II Po kilku tygodniach wygładzona i odpowiednio nawilżona skóra dotlenia się. Zewnętrzne
warstwy skóry zaczynają się regenerować i ujędrniać.
Etap III Po kilku miesiącach zobaczysz efekt zakończenia pełnego cyklu regeneracji skóry. Skóra stanie
się aksamitnie gładka, jędrna, lśniąca zdrowiem
i witalnością.
Piękna skóra to zdrowa skóra.
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Stosowanie - 2 kroki do pięknej skóry
Opuszkami palców nałóż
olejek na czystą skórę.
Po 15 min. oczyść skórę
z nadmiaru produktu.

Efekt
Za każdym razem, gdy stosujesz La®Squalanę
odczuwasz jej dobroczynne działanie. Twoja
skóra staje się aksamitnie gładka, elastyczna,
zdrowa. Czujesz komfort i odprężenie.
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Pielęgnację skóry należy rozpocząć od 30 dniowej
kuracji:
• skóra zdrowa 1-2 razy dziennie,
• skóra z problemami 3-4 dziennie.
Skóra po zabiegach kosmetycznych lub zniszczona
(np. promieniami UV) potrzebuje kilku zabiegów
pielęgnacyjnych dziennie, aż do czasu regeneracji.
La®Squalana jest niezastąpiona po dermabrazji,
dla podrażnionej i suchej skóry, przy korzystaniu
z kąpieli słonecznych, w trądziku.
Pamiętaj! Stosowanie La®Squalany nie musi oznaczać
rezygnacji z kosmetyków pielęgnacyjnych, które
stosujesz na co dzień. La®Squalana dzięki swoim
właściwościom dodatkowo wzmocni ich efekty
działania.
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Twoja skóra rozbłyśnie młodością
Jak każda kobieta cenisz sobie piękny wygląd
i dobre samopoczucie. Teraz jest już sposób na
realizację tych celów - dieta śródziemnomorska,
o zaletach której chyba już nikogo nie trzeba przekonywać. Mądre i racjonalne odżywianie to jednak
tylko połowa sukcesu - drugą połowę stanowią
naturalne preparaty: BioMarine® - buduje wewnętrzne struktury organizmu, La®Squalana - buduje
zewnętrzne struktury - skórę. Stosowanie BioMarine®
od wewnątrz oraz La®Squalany na zewnątrz sprawi,
że będziesz czuła się zdrowo, a Twoja skóra to pokaże.
Rezultaty stosowania La®Squalany są widoczne
niemal natychmiast.
Połącz La®Squalanę z BioMarine®, a efekty przerosną Twoje oczekiwania - skóra będzie wyglądać
naprawdę młodo, odporność organizmu zdecydowanie wzrośnie, a Ty będziesz czuła się tak wyją-
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tkowo, jak nigdy przedtem. Na rynku jest wiele firm
oferujących preparaty, które obiecują osiągnięcie
podobnych efektów.
Jednak kombinacja BioMarine® i La®Squalany
je deklasuje, ponieważ w przypadku tych preparatów przeprowadzono dziesiątki badań naukowych
u ludzi, które udowodniły ich skuteczność połączoną z wysokim bezpieczeństwem.
Sekretem ich wyjątkowego działania jest uruchamianie prawidłowych reakcji organizmu. Stosuj
BioMarine® z La®Squalaną regularnie, abyś codziennie czuła się piękniejsza i zdrowsza.
Czy nie tego pragniesz?
wiceprezes zarządu Marinex International

Sprawdź inne produkty MARINEX International na:
www.marinex.com.pl
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WYPRODUKOWANO EKSKLUZYWNIE DLA:

18 LAT BADAŃ NAUKOWYCH

PRODUCENT:
BioMarine®, Tran OLAVA®
BioMarine®Medical
BioCardine®Omega-3
NucleVital®Q10 COMPLEX

Walka o zdrowie człowieka jest walką o jego życie
o jej skuteczności decyduje fizjologiczne odżywianie

KONTAKT:
93-446 Łódź,
ul. Placowa 4
marinex.com.pl
tel.: 801 00 25 50

PRODUCENT:
Marine Ingredients LLC
794 Sunrise Boulevard,
Mt. Bethel, PA 18343 USA

Zobacz więcej na:
www.lasqualana.pl
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