
100 ZASTOSOWAŃ
SERUM FACE, HAIR & BODY
REPAIR SPRAY
Zapytaliśmy Was, za co kochacie i jak wykorzystujecie dobroczynne 
właściwości serum peptydowego Larens Serum Face, Hair & Body 
Repair  Spray.  Liczne  odpowiedzi,  jakie  dotarły  do  nas  ułożyły  się
w 100-elementową mozaikę zastosowań.

Musimy przyznać, że niejednokrotnie zaskoczyliście nas kreatywnością i nietuzinkowym 
wykorzystaniem preparatu. Jedno jest pewne – wszystkie zastosowania to dowód, iż 
największą zaletą Serum Peptydowego jest MULTIFUNKCYJNOŚĆ!

Jesteście gotowi na 100 zastosowań Serum Face, Hair & Body Repair Spray?
Być może się zainspirujecie, a być może dodacie do tej listy swoje typy?

1) Obowiązkowo na twarz, jako podkład przed nałożeniem żelu lub kremu, otwiera 
barierę hydro-lipidową skóry, przygotowując ją na pełne przyjęcie produktów 
pielęgnacyjnych

2) Łagodząco dla mężczyzn po codziennym goleniu

3) Jako baza pod podkład i makijaż

4) W samochodzie przy włączonym ogrzewaniu – nawilżam skórę, gdy czuję 
przesuszenie

5) Po mocno złuszczających maseczkach, peelingach – niweluje zaczerwienienie

6) Po ekspozycji na mróz – skóra szybciej wraca do siebie

7) Po umyciu twarzy zamiast toniku

8) Serum świetnie utrwala makijaż! Używam mgiełki na twarz w niewielkich ilościach 
zamiast tzw. fiera – cera wygląda na promienną i nawilżoną bez efektu „maski”

9) W czasie podróży (w samolocie) lub przebywania w klimatyzowanych 
pomieszczeniach jako mgiełkę nawilżającą do twarzy

10)  Wspomaga leczenie trądziku młodzieńczego, skóry dojrzałej i różowatego; 
świetne w duecie z Silver Face Gel

11) Na krem – przynosi efekt rozświetlenia

12) Jako baza pod maseczki pielęgnacyjne i peelingi

13) Jako ratunek na popękane usta

14) Odmładzająco – wypełnia bruzdy i nierówności i zapobiega wiotczeniu skóry

15) Jako ekspresowa maska w płacie: chusteczka higieniczna przyłożona do 
twarzy, a następnie obfcie spryskana sprayem – po 15 min. skóra nawilżona, 
rozświetlona, wygładzona

16) Dyscyplinuje brwi – wygładza je i układa



17) Aby naprawić, odświeżyć makijaż

18) W trakcie i po opalaniu

19) Na poprawę elastyczności skóry

20) Regularnie stosowane rozjaśnia przebarwienia na rękach, dekolcie i twarzy

21) Łagodząco i w celu przyspieszenia regeneracji skóry po zabiegach laserowych

22)  Łagodząco po inwazyjnych zabiegach w gabinecie kosmetycznym, np. 
po mikrodermabrazji, terapii laserowej, oczyszczaniu manualnym itp.

23)  Na zmęczone powieki, jako kompresy – przynosi ulgę oczom zmęczonym 
i piekącym, np. po długiej pracy przy komputerze; zmniejsza opuchliznę, 
niweluje drobne zmarszczki

24)  Przyspiesza wzrost rzęs

25)  Jako odżywka do spryskiwania włosów po myciu

26)  Regeneruje włosy – szybciej rosną i mają piękny połysk

27)  Ułatwia rozczesywanie włosów

28)  Do układania włosów, idealne do kręconych włosów – włosy po użyciu mają 
naturalny skręt

29)  Wzmacnianie i zapobieganie łamaniu się włosów farbowanych – jako odżywka 
po myciu

30) W walce z pierwszymi oznakami siwizny

31) Do pielęgnacji powstrzymującej wypadanie włosów

32)  Do pielęgnacji odbudowującej włosy przesuszone z rozdwajającymi 
końcówkami, zniszczone

33)  Wzmacnia włosy zniszczone zabiegami fryzjerskimi

34) Dodaje witalności i wigoru ciału i włosom

35)  Po kąpieli w basenie, morzu, dla nawilżenia skóry wysuszonej przez chlor czy sól

36)  W plenerze – dla ochrony przed lub po ukąszeniach przez owady i komary

37)  Regularne stosowanie na dłonie i paznokcie wzmacnia je

38)  Kojąco i naprawczo na oparzenia skóry 1. stopnia

39)  Codzienna pielęgnacja skóry całego ciała cudowne nawilżenie, odżywienie, 
regeneracja

40) Przy przebarwieniach po opalaniu – w celu ich stopniowego rozjaśnienia

41) Przyspiesza gojenie przy drobnych skaleczeniach i siniakach

42)  Oparzenia termiczne skóry – działanie regenerujące, przyspieszające gojenie

43) Oparzenia termiczne skóry – działanie przeciwbólowe – pozwala „przetrwać” 
zaraz po oparzeniu bez środków przeciwbólowych

44) Zastępuje i wspomaga produkty z fltrem do opalania – skóra nie schodzi, 
opalenizna ma piękny kolor i utrzymuje się dłużej



45) Doskonale łagodzi oparzenia słoneczne

46) Idealne do sauny – genialnie orzeźwia, a rozpulchniona skóra z wdzięcznością 
przyjmuje składniki aktywne serum

47)  Regeneruje paznokcie

48) Na odparzoną pupę niemowlęcą. „Przetestowane na własnym wnuku!”

49) Do rozmiękczania i zwalczania ciemieniuchy u dzieci

50) Łagodzi odparzenia i otarcia w pachwinach i pod biustem – uciążliwe latem 
dla osób z nadwagą

51) Na opuchnięte nogi po długiej podróży – przynosi ulgę i ukojenie

52)  Po depilacji woskiem czy pastą cukrową – w sposób błyskawiczny łagodzi 
podrażnienia

53)  Proflaktycznie na rozstępy u kobiet w ciąży

54) Na podrażnione sutki u młodych mam karmiących piersią

55)  Orzeźwienie i odświeżenie w upalne dni – niezbędnik w każdej damskiej torebce

56)  Po depilacji golarką

57)  Po depilacji laserowej łagodzi podrażnienie skóry

58)  Na spłycenie się blizn

59)  Na przykry zapach stóp i piekące palce od stóp

60) Po zrobieniu tatuażu – przyspiesza gojenie się skóry

61) Przed masażem – jako podkład pod olejek/krem do masażu

62)  Na popękane piety i jako kuracja nawilżająca stóp (w połączeniu z SOS Skin Care),

63)  Dla kobiet w ciąży: „Moja skóra w ciąży jest bardzo odwodniona i straciła blask. 
Serum jest idealną odpowiedzią na moje potrzeby. Stosuję kilka razy dziennie 
na twarz i całe ciało”

64) Na okolice bikini po depilacji

65)  Na całe nogi po peelingu i przed użyciem rajstop w sprayu – świetnie wygładza 
i wyrównuje strukturę skóry

66) Zmniejsza pocenie się pod pachami, potliwość stóp, dłoni

67)  Zmrożone wcześniej w lodówce idealnie chłodzi w upały

68) Niweluje problem suchych, zadzierających się skórek wokół paznokci

69) Pomocniczo przy leczeniu grzybicy paznokci

70) Ospa u dziecka – ulga i szybkie gojenie się ranek po wysypce, obyło się bez 
szkodliwych środków

71) Do inhalacji przy infekcjach zatok i katarze

72)  „Proflaktycznie rano i wieczorem na zatoki – wpryskuję do nosa”

73)  Przy rwie kulszowej miejscowo – jako środek lekko przeciwbólowy i przeciwzapalny

74)  Na opryszczkę

75)  Pomocne we wszelkich świądach skóry

76)  Odkażająco i przyspieszająco gojenie skóry, np. zamiast wody utlenionej na 
świeżo przekłute, ropiejące uszy



77)  Gdy pojawi się alergia skórna i skóra jest czerwona i piekąca, serum ma działanie 
kojące

78)  Przy drobnych skaleczeniach i otarciach u dzieci – dzięki formule sprayu idealne 
do szybkiego oczyszczenia, odkażenia i zabezpieczenia rany, a dodatkowo 
łagodzi ból

79)  Leczenie odleżyn – serum naniesione wokół rany przyspiesza jej zasklepianie się 
i gojenie

80) Wspomagająco leczenie przy chorobach skórnych typu egzema, AZS

81) Niweluje rumień przy rozszerzonych naczynkach

82)  Przy wyrzynających się zębach: zmniejsza opuchliznę, stan zapalny i łagodzi ból,

83)  Na afty – przyspiesza gojenie

84) Na poparzenia „domowe” – piekarnikiem, żelazkiem itp. – znacznie przyspiesza 
gojenie, łagodzi ból

85)  Szybko i skutecznie niweluje reakcje alergiczne (np. na sierść świnek morskich, 
przetestowane na dziecku)

86) Do inhalacji nosa i zatok

87)  Łagodząco na bolące stawy

88)  W trakcie chemioterapii: „Odkryłam rewelacyjne działanie serum na tkanki 
miękkie, np. dziąsła, które są bardzo wrażliwe i pękają w trakcie leczenia.  
Serum w ciągu jednego dnia regenerowało i dawało ulgę”

89) Miejscowe wzmocnienie żył przy pękających naczynkach i żylakach

90) Stosowane na okolice czoła i skroni łagodzi ból głowy

91) „Serum peptydowe jest niezastąpione w nietypowych sprawach jak np. stulejka u 
małych chłopców. 3-4 tygodnie stosowania skutecznie likwidują tę dolegliwość”

92)  Na trudno gojące się rany

93)  Rano i wieczorem po umyciu zębów na dziąsła

94) „Łagodzi świąd i podrażnienie skóry z łojotokowym zapaleniem skóry owłosionej 
(testowane na mężu)”

95)  Skaleczenia i rany po zabiegach, operacjach szybciej się goją z pozostawieniem 
mniejszych blizn

96) Przy infekcjach kobiecych miejsc intymnych w połączeniu z Repair Gel 
zastosowane we wczesnym stadium pozwala uniknąć rozwojowi zakażenia

97)  Pomaga regenerować śluzówkę miejsc intymnych uszkodzoną podczas 
współżycia lub u kobiet w okresie menopauzy

98) „Przetestowane w duecie z Repair Gel w leczeniu hemoroidów”

99) „Czasem po prostu pryskam na twarz, nawet jak nie potrzebuję bo pięknie pachnie”

100) „Działa na dzieci jaka placebo – gdy coś się dzieje, otarcie, ból paluszka czy nóżki 
– mama pryska serum i dziecko już jest zdrowe!”
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