


RED RICE CELL-POWER 15 SPF DAY CREAM 50ML 1.76 FL. OZ.
INTENSIVE REPAIR NIGHT CREAM 50ML 1.75 FL. OZ. 

La Vie Essence to linia preparatów intensywnie odbudowująca skórę na poziomie komórkowym. Powstała z inspiracji niezwykłym 
światem roślin i zapachów Dalekiego Wschodu. Udało nam się odnaleźć najcenniejsze składniki roślinne i skorzystać z ich bogactwa 
i dobroczynnego wpływu na skórę. Azjatki od wieków zachwycają cały świat swoją nieskazitelną cerą. Tajemnica tkwi w zastosowaniu 
komponentów pozyskiwanych z roślin rosnących w egzotycznych miejscach.

REGENISTEM™ RED RICE – Wybrany ekstrakt z komórek macierzystych z czerwonego ryżu regeneruje komórki macierzyste  
ludzkiego naskórka oraz aktywuje je w głębszych warstwach skóry właściwej. Wpływa na żywotność ludzkich komórek macierzystych 
naskórka, przywracając ich funkcje i zdolności do podziałów, dzięki czemu skóra lepiej się regeneruje i odnawia oraz wolniej starzeje.
Chroni komórki macierzyste i skórę przed nieuniknionym stresem i niszczącym działaniem powodowanym przez czynniki środowiska 
zewnętrznego (promieniowanie UV, wolne rodniki, zanieczyszczenia powietrza, szok termiczny, metale ciężkie, chemiczne toksyny, 
dym papierosowy itp.), dzięki czemu pobudzają naturalne procesy naprawcze, w efekcie skóra staje się bardziej odporna, lepiej się goi  
i jest mniej wrażliwa.

TSUBAKI OIL – Olej z nasion Kamelii Japońskiej, często nazywany „japońską tajemnicą urody”. Bogaty w odżywcze kwasy:  
linolowy, oleinowy, palmitynowy i stearynowy, którym zawdzięcza swoje działanie nawilżające, przeciwzmarszczkowe  
i antyoksydacyjne. Wysoka zawartość witamin, minerałów oraz skwalanu zapewnia działanie odżywcze i odmładzające.  
Stymuluje produkcję kolagenu, opóźniając proces starzenia się skóry.

WODA Z KWIATU LOTOSU – Lotos to jeden z bardziej luksusowych kwiatów, który dba o młody wygląd skóry. Wyciąg z tego  
kwiatu bogaty jest w przeciwutleniacze, które są wymiataczami wolnych rodników. Chronią skórę przed stresem oksydacyjnym,  
zanieczyszczeniami środowiska, promieniami UV oraz pierwszymi oznakami starzenia. Zawarte w ekstrakcie flawonoidy  
wzmacniają odporność naczyń włosowatych, poprawiają krążenie, a także stymulują metabolizm komórek. Skóra staje się bardziej 
lśniąca i nawilżona, poprawia się jej tekstura, a zmarszczki zostają wygładzone.

ARGIRELINE® – Kosmetycznie aktywny komponent, w skład którego wchodzi specjalne białko, zdolne do wykazania  
miorelaksacyjnego działania - nietoksyczna alternatywa do botoxu. Rewolucyjne odkrycie naukowe, powstałe na drodze wnikliwego 
badania mechanizmów biochemicznych starzenia się skóry. Unikalny peptyd nowej generacji, który wyjątkowo skutecznie wygładza 
zmarszczki mimiczne, zarówno płytkie, jak i głębokie i w sposób niezawodny stara się zapobiegać ich powstawaniu.  
Argireline® jest unikalnym bezpiecznym komponentem. Rozluźnia mięśnie twarzy, dzięki czemu likwiduje zmarszczki mimiczne. 
Cząsteczka Argireline® jest bardzo mała, co pozwala jej głęboko przenikać w skórę i synchronizować się z naturalnymi procesami. 
Przenikając w skórę działa na skurcze mięśni, rozluźniając skórę. Wynikiem czego jest zlikwidowanie głównej przyczyny powstawania 
zmarszczek mimicznych – napięcia mięśni.

LEUPHASYL® – Jest peptydem złożonym z 5 aminokwasów, który skutecznie blokuje zakończenia nerwowe mięśni mimicznych,  
długotrwale je relaksując. Efektem jest spłycenie zmarszczek na niespotykanym dotychczas poziomie. Leuphasyl® należy do peptydów
rozkurczających. Jego działanie polega na hamowaniu przewodnictwa nerwowomięśniowego. Powoduje zmniejszenie pobudliwości 
neuronów. To wpływa pośrednio na relaksację mięśni mimicznych twarzy.



LA VIE ESSENCE RED RICE CELL-POWER 15 SPF DAY CREAM:

Skuteczny krem zwiększający elastyczność cery z filtrem przeciwsłonecznym SPF 15. Opracowany przez profesjonalistów, z myślą  
o codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej, potrzebującej natychmiastowego i długotrwałego ujędrnienia. Zaawansowana technologicznie 
formuła, bazująca na roślinnych komórkach macierzystych, pobudzających naturalne procesy regeneracji skóry i stymulacji nowych 
komórek. Zostaje przywrócona gęstość i sprężystość naskórka. Doskonale napina i przywraca młodzieńczy owal twarzy, maksymalnie 
wygładza i odmładza cerę, niwelując wyraźne zmarszczki i bruzdy. Intensywnie i długotrwale nawilża, zatrzymując wodę  
w najgłębszych warstwach naskórka. Filtr przeciwsłoneczny (SPF 15) chroni komórki skóry przed szkodliwym działaniem promieni 
UV, jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za proces przedwczesnego starzenia. Redukuje istniejące zmarszczki, poprawia 
jędrność i elastyczność skóry, zapewnia długotrwałe nawilżenie i zapobiega przesuszeniu. Skóra jest wyraźnie bardziej sprężysta,  
odzyskuje energię i blask. Cera wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień. Subtelny zapach o działaniu relaksującym wprowadzi 
Cię w radosny nastrój na cały dzień.

ZAAWANSOWANE SKŁADNIKI NAJNOWSZEJ GENERACJI:

• Phytoskwalan®
• Masło Shea
• Olej tsubaki
• Woda z kwiatu lotosu
• ReGeniStem™ Red Rice
• Argireline®
• Leuphasyl®

SPEKTAKULARNE REZULTATY: 

• Skutecznie zredukowane zmarszczki
• Nawilżona i wygładzona cera
• Zwiększona jędrność i elastyczność skóry

Sposób użycia: codziennie rano nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Testowany dermatologicznie. 

EFEKTY/KORZYŚCI: 
☑   Spowalnia proces starzenia się skóry
☑   Chroni przed szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB 
☑   Poprawia kondycję skóry (nawilżenie, gęstość, jędrność, elastyczność, koloryt)
☑   Zredukowane i wygładzone zmarszczki mimiczne 
☑   Zabezpiecza przed utartą wody 
☑   Ochrona skóry przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi
☑   Może być stosowany przez osoby młode o przesuszonej skórze (po nadmiernym opalaniu)

SKŁAD: 
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylyl Methicone, Dibutyl Adipate, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, 
Octocrylene, Nylon 6/12, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Camellia Japonica Seed 
Oil, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, Ozonized Oryza Sativa Callus Culture Extract,  
Nymphaea Alba Flower Extract, Pentapeptide-18, Acetyl Hexapeptide-8, Isohexadecane, Polysorbate 80, Allantoin, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Disodium EDTA.



LA VIE ESSENCE INTENSIVE REPAIR NIGHT CREAM:

Innowacyjna receptura intensywnie odbudowującego kremu na noc oparta jest na wyjątkowym działaniu roślinnych komórek macie-
rzystych z czerwonego ryżu i pozostałych cennych składnikach aktywnych, m.in. peptydów, wody z kwiatu lotosu. Intensywnie rege-
neruje skórę podczas snu, uwalniając przez noc składniki aktywne, które stymulują skórę do odnowy komórkowej, redukują głębokie 
zmarszczki, przywracają elastyczność i gęstość. Hamują procesy starzenia i cofają widoczne oznaki upływającego czasu. Skóra staje się
bardziej sprężysta, gładsza w dotyku, odzyskuje blask i młodzieńczy wygląd. Subtelny zapach o działaniu relaksującym wprowadzi  
Cię w przyjemny, odprężający sen.

ZAAWANSOWANE SKŁADNIKI NAJNOWSZEJ GENERACJI:

• Allantoin
• Masło Shea
• Olej tsubaki
• Woda z kwiatu lotosu
• ReGeniStem™ Red Rice
• Argireline®
• Leuphasyl®

SPEKTAKULARNE REZULTATY:

• skóra intensywnie zregenerowana
• wygładzona i wypoczęta cera pełna blasku
• zmarszczki skorygowane

Sposób użycia: codziennie wieczorem nanieś krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Testowany dermatologicznie.

SKŁAD: 
Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Caprylyl Methicone, Dibutyl Adipate, Glycerin, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, 
Octocrylene, Nylon 6/12, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, Camellia Japonica Seed 
Oil, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, Ozonized Oryza Sativa Callus Culture Extract,  
Nymphaea Alba Flower Extract, Pentapeptide-18, Acetyl Hexapeptide-8, Isohexadecane, Polysorbate 80, Allantoin, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Xanthan Gum, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Disodium EDTA.

EFEKTY/KORZYŚCI:  
☑   Zredukowane i wygładzone zmarszczki mimiczne
☑   Opóźnienie występowania zmarszczek mimicznych  

u osób z predyspozycjami (mrużenie oczu, marszczenie czoła, osoby często uśmiechające się)
☑   Nawilżona skóra
☑   Intensywnie zregenerowany naskórek 
☑   Zapobiega utracie wody


