
   

 

Orlane: Podzimní regenerace začíná ve sprše 

Vaše pokožka potřebuje jediné – zbavit se odumřelých buněk, aby zářila i v zimě. 
Zapomeňte na to, že pod svetrem není nic vidět, a pečujte o pokožku stejně intenzivně 
jako v letních měsících. Nejen ona, ale i vy si to zasloužíte. 

Mechanický peeling je tím řešením, které vaše pokožka potřebuje. Nejen proto, že pleť zjemní, rozjasní 

a vyhladí, ale také proto, že se díky takto ošetřené pleti do ní dostanou všechny účinné látky z krému, který 

používáte. Scrub je ideální aplikovat přibližně dvakrát týdně, někdy je možno i častěji, jakmile se ale 

nebudete cítit komfortně, zapomeňte na aplikaci alespoň po dobu jednoho cyklu. Díky peelingu se zbavíte 

nejen nečistot, ale také stresu, takže se vyplatí mít ho určitě na poličce v koupelně. Značka Orlane nabízí na 

výběr produkty pro milovnice kávy i mořského vánku. Vyberte si.  

Orlane Body Tělový Peeling Coffee Slimming Scrub with Coffee 500 ml/1260 Kč 

Kávový tělový peeling perfektně vyhlazuje pokožku a zvyšuje účinky následné péče. V něm obsažená 

kávová zrnka zaručují ryze přírodní exfoliaci. Pomáhá odstraňovat odumřelé buňky, vylučovat přebytečné 

tukové buňky a zbavuje pokožku toxinů. Kofeinu vděčí za své zeštíhlující účinky a větší efektivitu další péče. 

Pokožka se stává hladší, jemnější a pomerančová kůže postupně ustupuje. Použití: Během sprchování 

masírujte problematické partie velkými krouživými pohyby a poté opláchněte. 

Orlane Body Tělový Peeling Sea Salt Drainig Scrub with Sea Salt 500 ml/1260 Kč 

Odvodňující tělový peeling s mořskou solí Orlane perfektně vyhlazuje pokožku a zvyšuje účinky následné 

péče. Jsou v něm obsaženy ryze přírodní exfoliační částice. Podporuje povrchovou mikrocirkulaci 

a vyplavuje přebytečnou vodu a toxiny. Aktivně odvodňuje a odlehčuje díky osmotickému efektu soli, která 

zjednodušuje průnik aktivních látek do pokožky, a také díky odvodňujícímu účinku esenciálních olejů. 

Pravidelným používáním bude vaše pokožka hladší a jemnější. Docílíte pocitu lehkosti. Použití: Během 

sprchování masírujte problematické partie velkými krouživými pohyby a poté opláchněte. 

Foto v tiskové kvalitě ke stažení zde:  

https://www.uschovna.cz/zasilka/PEM433FC3Y86AGUH-U3E/ 

 

Více na orlaneinstitut.cz, kde najdete i e-shop. Vybrané přípravky značky Orlane zakoupíte také 
ve vybraných prodejnách sítě lékáren Lemon, www.lekarnalemon.cz, případně na letišti v prodejnách 

Aelia Duty Free Shop. 
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