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Regenerum regeneracyjna kuracja do dłoni 

 
RĘKAWICZKI ● SERUM 

kuracja do dłoni 
 

Siła termoaktywnej formuły  
z kwasem hialuronowym o działaniu przeciwstarzeniowym,  

wzbogacona masłem Shea i olejem z róży  
o właściwościach regenerujących. 

 
kwas hialuronowy - działa przeciwstarzeniowo, intensywnie ujędrnia i uelastycznia 
masło Shea - koi podrażnioną skórę oraz nawilża ją i wygładza  
olej z róży - regeneruje, chroni delikatną skórę dłoni przed fotostarzeniem i redukuje przebarwienia 
 
Regenerum regeneracyjna kuracja do dłoni to profesjonalny zabieg termoaktywny, który dzięki 
stopniowemu uwalnianiu aktywnych mikrocząsteczek zapewnia intensywne i długotrwałe działanie. 
  
 
Innowacyjna formuła w postaci rękawiczek nasączonych serum ociepla dłonie i otwiera pory w skórze, 
pomagając składnikom aktywnym docierać do jej głębokich warstw. Aktywne mikrocząsteczki 
uwalniane są stopniowo, zapewniając intensywne i długotrwałe działanie serum.  
 
Obecny w składzie kwas hialuronowy działa przeciwstarzeniowo, intensywnie ujędrnia i uelastycznia 
skórę dłoni. Dodatkowo skutecznie nawilża nawet bardzo przesuszoną skórę i tworzy na jej 
powierzchni film ochronny, co zapobiega dalszej utracie wody. Witamina E przeciwdziała oznakom 
starzenia skóry, równocześnie silnie ją odżywiając. Masło Shea odbudowuje barierę ochronną skóry, 
pozostawiając ją jedwabiście gładką, a w połączeniu z alantoiną niweluje podrażnienia, wykazując silne 
działanie kojące i łagodzące. Olej z róży regeneruje warstwę lipidową naskórka i skutecznie likwiduje 
uczucie suchości. Dodatkowo chroni delikatną skórę dłoni przed fotostarzeniem i redukuje 
przebarwienia. Zawarty w składzie mocznik wiąże wodę w głębszych warstwach skóry przez co 
intensywnie zmiękcza i wygładza dłonie.  
 
Efekt stosowania Regenerum regeneracyjnej kuracji do dłoni jest widoczny już po pierwszym użyciu – 
skóra dłoni jest jedwabiście gładka, w pełni zregenerowana i ujędrniona, przez co wygląda młodziej.  
 
 
Sposób użycia:  
Kurację stosuj na umyte i osuszone dłonie, pozostaw na 35-50 minut. Po zdjęciu rękawiczek należy 
wmasować w dłonie nadmiar serum. Nie ma potrzeby ponownego mycia rąk.  
W celu utrzymania efektu zabieg należy powtarzać w zależności od potrzeb.  
Rozmiar rękawiczek jest uniwersalny.  
 
Więcej informacji na: www.regenerum.pl  
 
Przebadany dermatologicznie. Dermatologically tested. 
Nie zawiera parabenów, silikonów i barwników.  
 
Ostrzeżenia:  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Tylko do użytku 
zewnętrznego. 
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Nr partii:  
Najlepiej zużyć przed końcem:  
 
Przechowywanie:  
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25˚C.  
Chronić od światła i wilgoci.  
 
Ingredients/Składniki:  
Aqua, Isocetyl Stearate, Glycerin, Dimethicone, Steareth-2, Steareth-21, Butyrospermum Parkii Butter 
Extract, Rosa Rugosa Flower Oil, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Imidazolidinyl Urea, Sodium 
Polyacrylate, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Allantoin, Carbomer, Hyaluronic Acid, Disodium 
EDTA, Citronellol, Linalool, Geraniol.  
 
Made in EU 
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

 

Regenerum regenerative hand treatment is a professional treatment for home use. It deeply 
moisturizes and nourishes the skin of the hands and also promotes collagen regeneration to combat 
the signs of ageing. The innovative formulation, in the form of gloves impregnated with serum, ensures 
intensive and prolonged action due to the gradual release of active microparticles. 

Ussage: 

Use the treatment on washed and dried hands, leave for 35-50 minutes. After removing the gloves, 
massage excess serum into the hands. You do not need to wash your hands again. 
In order to achieve the effect, the procedure should be repeated as required.  
The gloves are one-size. 
 

Storage: Keep in the original packaging, in the temperature below 25˚C. Do not cool or freeze. 

 


