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 Regenerum  

regeneracyjne serum do twarzy 

50 ml 

 

Intensywnie odbudowująca moc serum  

z peptydami matrykinowymi wzbogacona  

ekstraktem z nasion soi o właściwościach  

silnie wygładzających. Nawet do bardzo suchej skóry 

 

 

peptydy matrykinowe przyspieszają odnowę komórek skóry, ujędrniają oraz pobudzają produkcję 
kolagenu 
ekstrakt z nasion soi intensywnie nawilża, odżywia i wygładza skórę oraz działa przeciwstarzeniowo 
 

Regenerum regeneracyjne serum do twarzy silnie odbudowuje i odżywia skórę jednocześnie 
widocznie ją wygładzając. 
 
Zawarte w składzie peptydy matrykinowe  przenikają do głębszych warstw skóry, gdzie przyspieszają 
odnowę komórek, przyczyniając się do jej szybszej regeneracji, a ekstrakt z nasion soi intensywnie 
nawilża i odżywia nawet bardzo przesuszoną skórę. Formulacja została wzbogacona kompozycją 
składników tworzących na skórze transparentną strukturę, która działając jak kompres przyspiesza 
odbudowę wierzchnich warstw naskórka. Serum natychmiast wygładza powierzchnię cery, optycznie 
poprawia jej wygląd, zmniejsza widoczność porów i linii mimicznych, likwiduje oznaki zmęczenia, 
wyrównuje koloryt i matuje oraz pozostawia skórę jedwabiście gładką i aksamitnie miękką. Ponadto 
skoncentrowane składniki pobudzają produkcję włókien kolagenowych, przyczyniając się do spłycenia 
i zmniejszenia widoczności zmarszczek oraz zwiększenia napięcia i jędrności skóry. Zawarty w składzie 
serum filtr przeciwsłoneczny UVA/UVB (SPF 15) chroni skórę przed słońcem i fotostarzeniem.  
 
Regenerum regeneracyjne serum do twarzy przeznaczone jest do każdego rodzaju cery, nawet dla 
cery przesuszonej i odwodnionej, wymagającej regeneracji. Może być stosowane zarówno jako 
kuracja, jak i do codziennej pielęgnacji zamiast kremu i/ lub jako baza pod makijaż. 
 
 
Sposób użycia: Stosować na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu.  
Ostrzeżenia: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 
Przechowywanie: W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie 
zamrażać.  
 
Numer partii:  
Najlepiej zużyć przed końcem:  
 
Ingredients/Składniki: Aqua, Synthetic Wax, Coco-Caprylate, Glycerin, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Octocrylene, 
Homosalate, Cetearyl Olivate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Sodium Polyacryloyldimethyl 
Taurate, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Sorbitan Palmitate, Hydrogenated Polydecene, Aluminum 
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Starch Octenylsuccinate, Glycine Soja Seed Extract, Sorbitan Oleate, Carbomer, Polysorbate-20, 
Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Alcohol, Onopordum Acanthium 
Flower/Leaf/Stem/Extract, Mica, Polymethyl Methacrylate, Trideceth-10, Tocopherol, Xanthan Gum, 
Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum, CI77891. 
 
Więcej informacji na: www.regenerum.pl 
Przebadany dermatologicznie.  
 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
 
EN 
Regenerum regenerating face serum restores and regenerates face skin while visibly smoothing it. 
 
Matrikines contained in the face serum accelerate rebuilding of face cells, facilitating quick 
regeneration of the skin, and soya seed extract intensively moisturizes and nourishes even a very dry 
skin. The serum is enriched with the composition of ingredients creating a transparent layer on the 
skin that acts like a compress and accelerates rebuilding of the surface epidermis layers, instantly 
smoothing the skin and optically enhancing its look. Additionally, it provides a mattifying effect and 
leaves the skin silky smooth and velvety to the touch. Moreover, the serum has anti-wrinkle 
properties, and contains an UVA/UVB filter (SPF 15). 
 
Regenerum regenerating face serum is recommended for all skin types, even for dry and dehydrated 
skin that needs regeneration. It can be used both as a therapy and as everyday care, instead of face 
cream or make-up base. 
  
Usage: Apply on a cleansed face, avoiding the eye area. 
 
Storage: Keep in original packaging, in the temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. 

 
 

http://www.regenerum.pl/

