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Regenerum 

regeneracyjne serum do ust, olejek w żelu 

lip regenerating serum, oil-in-gel 

 

7g 

 

Intensywne nawilżenie i ochrona dzięki połączeniu czterech drogocennych olejów: awokado, monoi, 

kokosowego i makadamia. Nawet do podrażnionych i spierzchniętych ust. 

 

Olej z awokado – pobudza syntezę kolagenu w skórze, ujędrnia ją i chroni przed utratą wody 

Olej monoi – długotrwale nawilża skórę ust oraz łagodzi podrażnienia 

Olej kokosowy – poprawia kondycję skóry, nawilża 

Olej makadamia – dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych wygładza i 

zmniejsza szorstkość ust, sprawiając, że są miękkie i gładkie 

 

 

Regenerum regeneracyjne serum do ust, olejek w żelu 

Intensywnie odżywia, nawilża i ujędrnia skórę ust, przywracając jej miękkość i gładkość. 

 

Regenerum regeneracyjne serum do ust, olejek w żelu łączy w sobie moc czterech drogocennych 

olejów: awokado, monoi, kokosowego i makadamia. Dzięki ich właściwościom, intensywnie nawilża, 

odżywia i wygładza usta już po pierwszym zastosowaniu. Serum ujędrnia je, sprawiając, że stają się 

miękkie i elastyczne, a także przyspiesza ich regenerację, przynosząc natychmiastową ulgę podrażnionej 

i spierzchniętej skórze. Wysoka zawartość witamin A, D i E w oleju z awokado zapobiega przesuszeniu 

skóry oraz wzmacnia jej naturalną barierę ochronną, zabezpieczając usta przed negatywnym działaniem 

czynników atmosferycznych takich jak: niska temperatura, słońce i wiatr. Regenerum dzięki lekkiej, 

żelowej i nieklejącej konsystencji, długo pozostaje na ustach, nadając im lśniący blask. Praktyczne i łatwe 

w użyciu opakowanie pozwala na precyzyjną aplikację produktu, bezpośrednio na powierzchnię ust.  

Więcej informacji na: www.regenerum.pl 

 

Regenerum lip regenerating serum, oil-in-gel combines the beneficial effects of four precious oils: 

avocado, monoi, coconut, and macadamia oil. Thanks to their properties, the serum intensely nourishes, 

moisturises and smooths lips immediately after a single application. The serum firms the lips, leaving 

them soft and supple. It also accelerates regeneration, providing immediate relief to irritated and chapped 

http://www.regenerum.pl/
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skin. The high content of vitamins A, D, and E in the avocado oil prevents dehydration of the skin and 

enhances its natural protective barrier, protecting the lips from negative influence of external factors such 

as low temperature, sun, and wind. Thanks to its light, non-sticky gel formula, Regenerum stays on your 

lips for a long time, providing a lustrous shine. Practical and easy-to-use packaging allows for a precise 

application of the product straight on the lips.  

More information at: www.regenerum.pl 

 

Sposób użycia: Preparat może być używany okresowo jako kuracja lub przez cały rok, w zależności od 

indywidualnych potrzeb. Stosować bezpośrednio na powierzchnię ust. 

 

How to use: It may be used as a temporary therapy or as an everyday product, depending on your individual 

needs. Apply directly on lips. 

 

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. 

 

Przechowywanie: Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25˚ C. Nie 

zamrażać. 

Storage: Store in the original package at temperatures below 25°C. Do not freeze. 

 

Nr partii/Najlepiej zużyć przed końcem: na zgrzewie tuby 

 

Ingredients/Składniki: Paraffinum Liquidum/ Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer/ Caprylic/Capric 

Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Helianthus Annuus Seed Oil/ Cocos Nucifera Oil/ Linum Usitatissimum Seed 

Oil/ Persea Gratissima Oil/ Argania Spinosa Kernel Oil/ Macadamia Ternifolia Seed Oil/ Olea Europaea Fruit Oil/ 

Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Cocos Nucifera Oil/ Macadamia Ternifolia Seed Oil/ Gardenia Tahitensis 

Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Parfum, Limonene, Linalool. 

 

Nr partii: 

Najlepiej zużyć przed końcem: 

 

Made in EU 

AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
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