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Regenerum 

regeneracyjne serum do ust 

 

Intensywne nawilżenie i ochrona dzięki  

połączeniu ekstraktów z mango i awokado  

z masłem shea i olejem z rokitnika.  

Nawet do bardzo spierzchniętych ust.   

 
olej z rokitnika – regeneruje spierzchniętą i popękaną skórę ust, przynosząc natychmiastową ulgę 
masło shea i prowitamina B5 – nawilżają, odżywiają i pielęgnują 
ekstrakty z mango i awokado – pobudzają syntezę kolagenu w skórze, ujędrniają ją i uelastyczniają 
 

Regenerum regeneracyjne serum do ust intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, przywracając jej 
miękkość i gładkość.  
 
 
 
Dzięki zawartości oleju z rokitnika (rośliny zaliczanej do jednej z najbardziej odżywczych i bogatych 
w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i polifenole), serum skutecznie regeneruje 
spierzchniętą i popękaną skórę ust, przynosząc jej ulgę i ukojenie. Masło Shea oraz prowitamina B5 
nawilżają, odżywiają i pielęgnują skórę,  a witaminy A i E wzmacniają jej warstwę ochronną, 
zapobiegając utracie wody i ponownemu przesuszeniu. Formuła została wzbogacona również o 
ekstrakty z mango i awokado, które pobudzają syntezę kolagenu,sprawiając, że usta stają się 
bardziej jędrne i elastyczne. Regenerum zapewnia skórze ust długotrwałą ochronę przed słońcem 
(SPF 15) i szkodliwym działaniem innych czynników zewnętrznych (mróz, wiatr), sprawiając, że usta 
są zawsze miękkie, elastyczne i jedwabiście gładkie. 
 
Więcej informacji na: www.regenerum.pl 
 
Przebadany dermatologicznie.  
Nie zawiera parabenów, alkoholu ani sztucznych barwników. 
 
Sposób użycia: 

Regenerum regeneracyjne serum do ust może być stosowane okresowo jako kuracja lub przez cały 
rok w zależności od indywidualnych potrzeb.  
Stosować bezpośrednio na powierzchnię ust.  
 

Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 
 
Ingredients/Składniki: Ricinus Communis Seed Oil, Cera Alba, Cera Microcristallina, Petrolatum, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Ethylhexyl Methoxycinnamate / BHT, Sesamum 

http://www.regenerum.pl/
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Indicum Seed Oil/ Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, 
Hydrogenated Polyisobutene, Mangifera Indica Seed Butter, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Persea Gratissima Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Polyethylene, Panthenol, Titanium Dioxide 
(nano) / Alumina / Stearic Acid, Caprylyl Glycol / Caprylhydroxamic Acid / Glycerin, Parfum, 
Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate / Arachis Hypogaea (Peanut) Oil / Tocopherol. 
 

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w zamkniętym opakowaniu, w 
miejscu nienasłonecznionym. 
 
Nr partii / Najlepiej zużyć przed końcem: na spodzie opakowania 
 
Symbol „książeczki” 
 
Producent: 
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151 
 
 

Regenerum lip regenerating serum nourishes and cares for the delicate skin of the lips, while 
deeply moisturizing and protecting it from the moisture loss. Due to the components which 
restore the lipid layer of the epidermis, the serum effectively regenerates even very dry, irritated 
and chapped skin of the lips, providing rapid soothing relief. 
In addition, Regenerum provides the skin with long-lasting sun protection (SPF 15) and prevents 
harmful effects of other external factors (frost, wind), making your lips always soft, elastic and 
silky smooth.  
 
Storage: Store at room temperature in a closed packaging and protect from light. 
 
Usage: 
Regenerum lip regenerating serum may be used as a temporary hair therapy or as an everyday 
product, depending on your individual needs. Apply directly on lips.  
 


