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Regenerum regeneracyjna kuracja do stóp 
 

Siła termoaktywnej formuły 
z odbudowującym olejem z róży,  

zmiękczającym mocznikiem oraz witaminą E.  
Nawet do bardzo suchej i zniszczonej skóry stóp.  

 
 

olej z róży odbudowuje warstwę lipidową naskórka, intensywnie regeneruje i uelastycznia 
mocznik dogłębnie nawilża, zmiękcza i wygładza 
witamina E – odżywia i chroni skórę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych 
 

 
Regenerum regeneracyjna kuracja do stóp to profesjonalny zabieg termoaktywny, który dzięki 
stopniowemu uwalnianiu składników zapewnia długotrwałe działanie. 
 
Innowacyjna formuła w postaci skarpetek nasączonych serum ociepla stopy 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 olej z róży, dzięki wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 
zapewnia odbudowę warstwy lipidowej naskórka i intensywnie regeneruje przesuszoną skórę. Masło 
Shea poprawia stopień nawilżenia, przywraca skórze gładkość i elastyczność, a dodatkowo działa 
przeciwbakteryjnie. Kwas hialuronowy posiada doskonałe właściwości nawilżające i łagodzące. Jego 
działanie zostało wzmocnione alantoiną, która ponadto regeneruje i odżywia skórę. Zawarte w 
składzie mocznik i witamina E zmiękczają i wygładzają nawet zrogowaciałą skórę.  
 
Efekt stosowania Regenerum regeneracyjnej kuracji do stóp jest widoczny już po pierwszym użyciu – 
stopy są w pełni zregenerowane, miękkie i jedwabiście gładkie. 
 
Sposób użycia:  
Kurację stosuj na umyte i osuszone stopy, pozostaw na 35-50 minut. Dla wygody i uzyskania lepszego 
efektu zaleca się założyć dodatkowo bawełniane skarpetki. Po zdjęciu skarpetek należy wmasować w 
stopy nadmiar serum. Nie ma potrzeby ponownego mycia stóp.  
W celu utrzymania efektu zabieg należy powtarzać w zależności od potrzeb. Odpowiednie dla stóp do 
rozmiaru 42.  
 
Więcej informacji na: www.regenerum.pl  
 
Przebadany dermatologicznie. Nie zawiera parabenów, silikonów i barwników.  
 
 
Numer partii:  
Najlepiej zużyć przed końcem:  
 
Przechowywanie:  
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 250C. Chronić od 
światła i wilgoci.  
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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.  
 
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

Made in EU 

Środki ostrożności:  

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości  na którykolwiek ze składników produktu. Tylko do użytku 

zewnętrznego.  

 

EN 

 
Regenerum feet regenerating treatment is a professional treatment for unassisted application at 
home. It actively regenerates, nourishes and moisturizes even very dry and callous feet skin. An 
innovative formula in the form of serum-saturated socks provides intensive and long-lasting effects 
through the gradual release of active microparticles. 

The effects of the Regenerum feet regenerating treatment are visible right after the first application – 
feet skin is fully regenerated, smooth, soft and delicate to touch. 

Usage:  

Put the socks on washed and towel-dried feet and leave for 35-50 minutes. Forimproved comfort and 
results, it is recommended to also put on cotton socks. After removing the socks, rub the remaining 
serum into your feet. There is no need to wash your feet afterwards. 

In order to maintain the effect, apply the treatment as needed. Suitable for feet in sizes up to 42. 

 

Storage:  

Keep in original packing, in the temperature below 25˚C. Protect from light and moisture. 
  
 


