


Orlane B21: Legenda pokračuje

B21 CRÈME RENAISSANCE

Unikátní anti-aging elixír napomáhá znovu aktivovat protein 

dlouhověkosti, a díky tomu obnovit mladistvý vzhled vaší 

pokožky.

Podstata této luxusní receptury spočívá v objevení nové, 

zcela výjimečné přísady. A tou je Chios Crystal Oil, který se 

získává z krystalků – neboli „slz“ – produkovaných stromy, jež 

rostou pouze na řeckém ostrově Chios. Látka, která se pyšní 

mimořádnou schopností stimulovat syntézu proteinu mládí, 

byla objevena teprve nedávno, během výzkumů prováděných 

na genetice stoletých lidí, a je známá pod názvem Klotho 

(což je odvozeno od jména řecké bohyně osudu, jejímž úko-

lem bylo „spřádat nit života“). Zvýšením produkce proteinu 

Klotho dochází k obnově samoregenerační schopnosti epi-

dermálních buněk a jejich mladistvé vitality. Chios Crystal Oil 

navíc dokáže zlepšit biologickou prostupnost a účinnost 21 

aminokyselin obsažených v komplexu B21.

Bylo nám ctí seznámit vás s absolutní novinkou v segmentu 

beauty care. Jedinečná inovace ikonického krému B21 Re-

naissance byla pro český a slovenský trh předvedena 24. září 

v hotelu Four Seasons v Praze. Unikátní koncept péče o pleť 

je nyní k dispozici i vám.
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Receptura použitá v B21 Crème Renaissance přináší celou 
řadu mimořádně účinných látek z lůna přírody, které se  
spolupodílí na celkovém omlazení všech vrstev pokožky.

	 Komplex B21 se skládá z 21 esenciálních aminokyselin: 

patentovaná biotechnologie nám umožňuje extrahovat 21 

aminokyselin z kmenových buněk kosatce bledého, které 

jsou nepostradatelné pro regeneraci pokožky. Ty také ak-

tivují tvorbu kolagenu a elastinu, jež jsou zase nezbytné 

pro obnovení struktury a hustoty pokožky, její tonizaci a 

vyhlazení vrásek.

	 Modrý safír: jemný prášek získaný drcením tohoto draho-

kamu, bohatého na stopové prvky, posiluje antioxidační 

funkci pokožky, a chrání ji tak před negativními vlivy stresu.
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B21 CRÈME RENAISSANCE 

NEJMODERNĚJŠÍ ANTI-AGING OŠETŘENÍ POSKYTUJE 
HLUBOKOU REGENERACI.

Tím, že se díky B21 Renaissance podařilo pleť reaktivovat a 
navrátit jí ztracenou vitalitu a její přirozenou krásu, dosáhla 
značka Orlane nového milníku. B21 Renaissance spatřil 
světlo světa díky nejmodernějším výzkumům prováděným 
ve výzkumných centrech společnosti Orlane v Japonsku 
a Itálii. Krém má jemnou a bohatou texturu, je lehce par-
fémovaný, snadno se vstřebává do pokožky a zanechává 
příjemný pocit po celý den. 

Ženy dvacátého prvního století toho musejí zvládat opra-
vdu moc. Multitasking je jejich denní náplní. A i kvůli tomu je 
pleť neustále vystavována negativním vlivům. Stres, nedos-
tatek spánku, znečištěné ovzduší a UV záření. Vyčerpaná 
každodenním soubojem s negativními vnějšími vlivy ztrácí 
pleť den za dnem svůj mladistvý vzhled. Co stím? Řešení už 
máte. V jediném kelímku.
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Způsob aplikace: Krém nanášejte ráno i večer. Lze ho 

používat samostatně nebo jej aplikujte po použití B21 Séra 

Extraordinaire. 

Malé množství krému jemně vmasírujte špičkami prstů na 

obličej a krk; ujistěte se, že vaše pohyby směřují ven a nahoru 

od středu obličeje

Pro zvýšení účinnosti působení krému B21 Renaissance se v 

Orlane Institute používá speciální masážní technika, kterou 

můžete snadno provádět i doma.

	 Začněte od krku: masáž by měla vycházet z oblasti pod 

ušními lalůčky a pokračovat směrem dolů k ramenům. V 

centrální části by pak měl být pohyb veden naopak směrem 

nahoru, tedy od klíční kosti k bradě. V této oblasti by měla 

být masáž prováděna dlaní, přičemž z plynulého, lehkého 

hlazení střídavě přecházíme k jemnému tlaku, díky němuž 

dochází k drenáži tělních tekutin.

	 Masírujte obličej: začněte od brady, pokračujte směrem k 

ušním lalůčkům a poté od vnějších koutků úst směrem k 

uším.

	 Jak předcházet vzniku nosoretních rýh: krém nanášejte 

pohybem, který povedete seshora od rtů směrem k nosu.

	 Čelo: začněte v místě, kde kořen nosu přechází v čelo, a 

pokračujte nahoru a do stran směrem k vlasové linii.
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B21 CRÈME RENAISSANCE: 
VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY

Orlane Laboratories provedly řadu testů, jejichž výsledky 

jsou po 14 dnech používání krému ohromující: 

	 							80% rysy obličeje byly jemnější hned  

  po první aplikaci

	 				100%  pleť byla hladší a měkčí hned  

  po první aplikaci

	 + 43% hydratace 

  již po hodině

	 +29.7% zpevnění pokožky  

  po 14 dnech

	 +30%  nárůst tvorby 

  kolagenu 

(test in vitro) 
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B21 NOVÁ KAPITOLA

- V roce 1968 představila společnost Orlane svůj krém B21 

Cream. Jednalo se o první univerzální anti-aging ošetření 

a skutečnou revoluci v kosmetice, za níž stál mezinárodně 

uznávaným chemik Egmond Desperrois.

- Krém se proslavil nejen svým sloganem: „Nejdražší krém na 

světě. Ale mládí je k nezaplacení.“ Proslavil se především 

proto, že se stal vůbec prvním kosmetickým přípravkem, 

jehož anti-aging efekt byl vědecky prokázán.

- O 50 let později můžeme díky odborným znalostem Orlane 

Laboratories obnovit slávu legendárního krému B21 novým 

B21 Renaissance, unikátním anti-aging ošetřením, které 

dokáže oživit mladistvý vzhled vaší pokožky.

B21 Renaissance, výjimečný krém, 
uschovaný v nádherně zdobené 

skleněné dóze, je nejkrásnějším pro-

duktem společnosti Orlane, který byl 

kdy vyroben a takto elegantně zabalen.

Cena: 9 450 Kč za 80 ml, 2,7oz.



Taktéž byla představena ambasadorka značky Orlane 
pro český a slovenský trh, herečka Tereza Kostková. 

Ta uvádí: „Je mi ctí být tváří skvělé značky, která po-

chází z mekky stylu a šarmu, z Paříže. Navíc značky, 

která svými výzkumy a inovacemi dodává ženám 

dokonalé přípravky pro péči o pleť. Takže milé ženy, 

pokud hledáte produkt v oblasti anti-age, inovace B21 

je přesně to, co musíte mít. Jednou z tajných ingre-
diencí krému je totiž bezesporu francouzský šarm. 

A toho není nikdy dost.“
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