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Regenerum 

regeneracyjny peeling do ust 

Natychmiastowe wygładzenie i odżywienie 

dzięki połączeniu oleju ze słodkich migdałów oraz maseł shea i awokado z drobinkami 

peelingującymi. Nawet do bardzo spierzchniętych ust. 

Regenerum regeneracyjny peeling do ust 

natychmiastowo wygładza, silnie nawilża i intensywnie odżywia skórę ust, przywracając jej jędrność, 

miękkość i gładkość. 

5g 

LIP REGENERATING PEELING 

olej ze słodkich migdałów - nawilża skórę ust i zapobiega jej ponownemu przesuszeniu, poprawia jej 

elastyczność i ujędrnia 

masło z awokado - łagodzi podrażnienia oraz odżywia delikatną skórę ust 

masło shea - regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust oraz chroni przed działaniem czynników 

zewnętrznych  

Regenerum regeneracyjny peeling do ust został stworzony na bazie naturalnych składników roślinnych, 

połączonych z wygładzającą krzemionką. Dzięki jej zastosowaniu Regenerum delikatnie złuszcza 

naskórek, przygotowując go do przyjęcia substancji odżywczych: oleju ze słodkich migdałów, masła z 

awokado oraz masła shea. Roślinne składniki zawarte w peelingu regenerują nawet mocno 

spierzchniętą i popękaną  skórę ust, sprawiając, że staje się miękka i gładka. Olej ze słodkich migdałów 

nawilża i zmiękcza naskórek oraz wzmacnia jego barierę lipidową, zapobiegając przesuszeniu. 

Dodatkowo ujędrnia usta, które stają się bardziej elastyczne i przyjemnie napięte. Masło z awokado 

łagodzi podrażnienia oraz intensywnie odżywia skórę, a masło shea tworzy film lipidowy, który chroni 

usta przed negatywnym działaniem słońca, mrozu i wiatru. Delikatny masaż drobinkami peelingującymi 

pobudza mikrokrążenie, dzięki czemu stymuluje procesy odnowy naskórka i natychmiastowo wygładza 

usta, pozostawiając je jedwabiście gładkie. 

Peeling jest idealny do pielęgnacji spierzchniętej skóry ust wymagającej regeneracji. Wygładza ją, 
przygotowując do aplikacji kolejnych produktów takich jak błyszczyk czy pomadka. Dzięki temu 
kosmetyki łatwiej się rozprowadzają i dłużej pozostają na ustach. Forma peelingu w sztyfcie sprawia, 
że jest wygodny i łatwy w użyciu.  
 
Więcej informacji na: www.regenerum.pl 
 

Regenerum regenerating lip peeling is made with natural plant ingredients combined with 

smoothening silica. Sweet almond oil, avocado and shea butter immediately smooth out, strongly 

moisturize and intensely nourish the skin on the lips, restoring its firmness, softness and smoothness. 

Sposób użycia: Wmasuj odpowiednią ilość peelingu w usta przy pomocy sztyftu, aż do uzyskania 

pożądanego efektu. W razie potrzeby nadmiar zetrzyj. Aplikować bezpośrednio na powierzchnię ust. 

Peeling można stosować codziennie. 
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Usage: Massage a suitable amount of the peel into the lips using the stick, until you achieve the desired 
effect. Wipe off any excess product. Apply directly on the surface of the lips. You can use this peel 
every day. 

Nr partii / Najlepiej zużyć przed końcem: na spodzie opakowania 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.  

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 8-25°C. Chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

Ingredients/Składniki: Ethylhexyl Palmitate, Polyisobutene, Paraffin, Cera Microcristallina, Bis-

Diglyceryl Polyacyladipate-2, Hydrogenated Coco-Glycerides, Hydrated Silica, C30-45 Alkyl Methicone, 

Tocopheryl Acetate, C30-45 Olefin, Butyrospermum Parkii Butter, Parfum, Silica Dimethyl Silylate, 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Persea Gratissima Fruit Extract, 

Caprylyl Glycol,  Glycine Soja Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylhydroxamic Acid, Glycerin, 

Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene. 

Made in EU 
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