
   

 

Uvedení jedinečné novinky z Orlane 
Laboratoires právě proběhlo. Exkluzivně 
ve třech evropských metropolích 

Bylo nám ctí seznámit vás s absolutní novinkou v segmentu beauty care. Jedinečná 
inovace ikonického krému B21 Renaissance 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. 

Krém, který nově představujeme inovovaný o další přísady, se již v roce 1968 proslavil na svou dobu nejen 

revolučním 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 spatřil světlo světa díky nejmodernějším výzkumům prováděným ve výzkumných 

centrech společnosti Orlane v Japonsku a Itálii. Krém má jemnou a bohatou texturu, je lehce 

parfémovaný, snadno se vstřebává do pokožky a zanechává příjemný pocit po celý den. 

Novinka na trhu, inovovaný anti-aging elixír, napomáhá reaktivovat protein dlouhověkosti, a díky tomu 

obnovit mladistvý vzhled 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 

úkolem bylo „spřádat nit života“). Zvýšením produkce proteinu Klotho dochází k obnově samoregenerační 

schopnosti epidermálních buněk a jejich mladistvé vitality. Chios Crystal Oil navíc dokáže zlepšit 

biologickou prostupnost a účinnost 21 aminokyselin obsažených v komplexu B21. 

Komplex B21 se skládá z 21 esenciálních aminokyselin získaných extrakcí z kmenových buněk 

kosatce bledého, které jsou nepostradatelné pro regeneraci pokožky. Ty taktéž aktivují tvorbu kolagenu 

a elastinu, jež jsou zase nezbytné pro obnovení struktury a hustoty pokožky, její tonizaci a vyhlazení vrásek. 

V neposlední řadě krém obsahuje částečky modrého safíru, bohatého na stopové prvky, který funguje jako 

antioxidační bariéra a chrání jemnou pokožku obličeje před negativními vlivy stresu. 

Taktéž byla představena ambasadorka značky Orlane pro český a slovenský trh, herečka Tereza 
Kostková. Ta uvádí: „Je mi ctí být tváří skvělé značky, která pochází 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 
ingrediencí krému je totiž bezesporu francouzský šarm. A toho není nikdy dost.“ 

Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde:  
https://www.uschovna.cz/zasilka/CXY687EBGXASZLFB-KG5/ 
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