
ami perceken belül
csökkenti ráncaid és

szem alatti táskáid!

5 hatóanyag

ezeket keresd a kozmetikumokban



Mindannyian tudjuk mennyire zavaró és elszomorító, mikor reggel, a tükörbe nézve, 
a szemünk alatti táskákkal és szarkalábakkal találjuk szembe magunkat. Talán 
megpróbáljuk sminkkel, házi praktikákkal eltüntetni a problémát, aztán lemondóan 
konstatáljuk, hogy ez csak félsiker, ráncaink, a szemünk alatti táskák, továbbra is 
láthatóak. 

A szemkörnyéki táskák és karikák kialakulása számos tényezőtől függ, kortól és 
nemtől függetlenül érintettek lehetünk. Felelősek lehetnek a gének, a nem megfe-
lelő mennyiségű folyadékbevitel, a nem elegendő alvás és természetesen az idő. 
Korunk előrehaladtával ugyanis előbb-utóbb me�elennek szemünk környékén a 
bosszantó táskák, ráncok, melyek sajnos fáradtnak, szomorúnak és idősebbnek 
mutatják arcunkat. 

Ennek fő oka, hogy testünkön a szemkörnyéki bőr a legvékonyabb és 
legérzékenyebb. Az ezen a területen lévő sejtek nedvességtartalma az idő 
múlásával egyre csökken, a szem alatti zsírszövet megereszkedik, a bőr pety-
hüdtté, lazává válik, elveszíti rugalmasságát. Ehhez adódik hozzá a mozgás okozta 
terhelés, amit a mosolygás, a pislogás, a mimika okoz, illetve a környezeti tényezők, 
a hideg, a meleg, légszenyezettség, melyek stresszelik a bőrt és kedveznek a 
ráncok, táskák kialakulásának kialakulnak. Az eleinte csak kisebb, �nomabb vonal-
akból, idővel mély szarkalábak lesznek. A szem alatti táskák és karikák gyakran „kéz 
a kézben” járnak, idősebb korban ráadásul a könnycsatorna is láthatóbbá válik, ami 
így árnyékot vet a bőrre, még barázdáltabbnak mutatva azt. 



Tévhit azonban hogy a táskákat ne lehetne eltüntetni vagy mértéküket jelentősen 
csökkenteni. Manapság már számtalan praktika és szemkörnyék ápoló krém és 
szérum létezik, melyek látványosan, akár hosszútávon is képesek csökkenteni, 
illetve megakadályozni a szem alatti bőr táskásodását, valamint a sötét karikák 
mértékét. Az alábbiakban a LAUMAR forradalmi arcszérumának, az  InstanTENSE® 
Plus szérumnak az összetevőivel ismerkedhetsz meg részletesebben. Ezeknek az 
anyagoknak köszönhető, hogy az InstanTENSE® Plus szérum már az első használa-
tot követően látványosan csökkenti a szem alatti ráncok és táskák mértékét, 
rendszeres napi használat esetén pedig hosszú távú bőr�atalító hatást érhetsz el 
velük.

Jöjjön tehát az az 5 hatóanyag, amelyekkel nem csak hosszútávon, hanem már per-
ceken belül is csökkentheted ráncaid és szem alatti táskáid!

Argilerox™ peptid

Az Argilerox™ peptid natúr kozmetikai összetevő, egy fermentációval előállított 
fehérje, amely az arcizmok ellazításával természetes úton csökkenti a ráncokat és 
szarkalábakat.  Argireline és Leuphasyl peptidek kombinációja melyek tökéletes 
párost alkotnak a ráncok, szarkalábak elleni harcban, csökkenti mélységüket és 
háromszor hatékonyabb ránctalanító és feszesítő hatással bír, mint a bolti forga-
lomban kapható hagyományos ránctalanító krémekben megtalálható alkotóele-
mek. 

Az Argilerox™ peptid hatékonysága a botox-hoz hasonló, míg azonban azt tűvel jut-
tatják a kívánt területre, az Argilerox™ peptid esetén erre nincs szükség, tehát fáj-
dalmas kezelések és mellékhatások nélkül érhetjük el ugyanazt a hatást. Természe-
tesen simítja ki a ráncokat és szarkalábakat, hosszabb távú használata esetén 
pedig nem csak a kisebb ráncok, de a mélyebb barázdák is eltüntethetőek, hatása 
fél éven túl is tartós. 

Az Argilerox™ peptid klinikailag tesztelt, díjnyertes kozmetikai összetevő, mely a 
2014-es hamburgi kozmetikai kiállítás díjnyertes hatóanyaga. 



Eyeseril® peptid

Eyeseril ® peptid, egy tetrapeptid, mely klinikailag igazolt anti-ödéma hatással bír 
és tartósan csökkenti a szem alatti táskák és karikák mértékét. Gátolja a glikációt 
(az elfogyasztott cukor elősegíti a ráncképződést), ezáltal megakadályozza a bőr 
rugalmasságának elvesztését és csökkenti a szem alatti szarkalábak, ráncok 
mélységét.

Eredményesen csökkenti a nem megfelelő nyirokkeringés miatt kialakuló ödé-
maképződést, tehát a táskák kialakulását és tehermentesíti a szem alatti bőrt. 
Rövid idő alatt mérsékli a táskák méretét és visszaadja a bőr rugalmasságát (+30% 
1 hónap alatt) a szem környékén lévő érzékeny bőrön. Halványítja a sötét karikákat 
és megújítja a szemkörnyék érzékeny bőrét, ezáltal �atalítja a tekintetet.  

Bioskinup™ Contour 3R

A Bioskinup ™ Contour 3R fehér-liliom, brazil ginzeng és muira puama koncentrált 
növényi kivonatokból álló természetes bőrfeszesítő hatóanyag. Hatékonyan csök-
kenti a szem alatti táskák és karikák mértékét, késlelteti a zsírbontást, fokozza a 
lokális keringést, serkenti a legkisebb erek működését, ezáltal csökkenti a szem 
alatti táskák mértékét és feszesíti a bőrt. Számos klinikai vizsgálat igazolja a 
Bioskinup ™ Contour 3R magas fokú hatékonyságát a szem alatti táskák csök-
kentésében. A hatóanyag a bőr tömörségét is javítja.



Nátrium hialuronát

A nátrium-hialuronát a hialuronsav nagyobb molekulasúlyú, stabilabb és kevésbé 
oxidálódó változata. Képes a víz akár 1000-szeresét is megkötni a bőrben, hatéko-
nyan hidratálva azt, ezzel csökkentve a ráncok me�elenését, javítva a bőr textúrá-
ját. A bőr puha, rugalmas és kisimult lesz tőle.

A nagyobb molekulasúlyú nátrium hialuronát használata gyorsabban hoz látható 
eredményt, alapvetően csökkenti a ráncok  és szem alatti karikák mértékét és 
mélységét, a mélyebb barázdák mértékét, valamint a kontúrokat. Rendszeres 
használata ajánlott, mivel a bőr magába szívja és felhasználja, így pótolni kell. 

agyagásványok

Az agyagból kinyert szódium-szilikát a kozmetikai iparban használt, bőrkisimító, 
�nom ráncok megszüntetésére alkalmazott összetevő. Nem szívódik be a bőrbe. A 
felvitelt követően, egy �nom teljesen láthatatlan �lmréteget képez, hosszú órákra 
megemeli és kisimítja a bőrt.



Most pedig lássuk, hogy a felsorolt 5 hatóanyag együttes használatával milyen ered-
mények érhetők el mindössze 3 perc alatt:

...56 napos használat után pedig ilyen tartós eredmények érhetők el:

3 perc

   ala�i hatás!



www.laumar.hu

Ezek tehát azok a hatóanyagok, melyek együttes használatával nem kell hosszú 
heteket várnod az eredményre, hiszen már perceken belül látható a látványosan 
feszesebb bőr, és a szemed alatti táskáknak is búcsút inthetsz. Az elégedettség és 
a �atalos tekintet hosszú órákra garantált, illetve rendszeres használat esetén 
tartós eredményekre is számíthatsz. A fenti 5 hatóanyagot egyedül az IntanTENSE 
Plus szérum tartalmazza, melynek rövid és hosszútávú hatékonyságát a milánói 
székhelyű BioBasic Srl. független kozmetikai kutatóintézet vizsgálatai is 
alátámasztanak.

Zárszóként Tímea véleményével búcsúzunk:

„Régóta zavartak a szemem alatti karikák, duzzanatok. Először házi 
praktikákkal próbálkoztam, de azok csak nagyon rövid távon voltak 
hatékonyak. Majd a kozmetikusom adott egy krémet, de nekem sajnos 
az sem használt. Már-már elfogadtam, hogy a korral jár, ne foglalkoz-
zak annyit vele, de azért nem hagyott nyugodni a dolog, és internetes 
böngészésem során találtam rá az InstanTENSE szérumra. Mindent 
elolvastam a termékről, a képeket is megnéztem ahol 40 fölötti!!! nők 
próbálják ki a szérumot és engem meggyőzött, megrendeltem. Két nap 
múlva már használhattam. Minimális mennyiséget vittem fel a sze-
meim alá és kellemes, hűs érzést követően néhány perc után a duz-
zanatok kisimultak, a karikák elhalványodtak. Kb. 6 órán keresztül 
hatott a szérum. Azóta is használom, és nagyon elégedett vagyok, 
valóban azt kaptam, amiben reménykedtem. Ajánlom másoknak is!”


