
   

 

Orlane: Omlazující a dostupná péče. V jediné 
kapce Supradose koncentrátu. Zamilujte se do 
jeho výkonu! 

Dostupná a omlazující péče od Orlane Paris, kterou si nyní můžete dopřát nejen 
v kosmetickém salonu, ale i doma. V novém, větším balení a za příznivější cenu. Vaše 
pokožka vám poděkuje. Vyzkoušejte Supradose Hyaluronový Koncentrát a omládněte přes 
noc!  

Pokud byste měla vsadit na jedinou kosmetickou novinku, bez které se v nadcházejícím období neobejdete, 
měl by to být právě Supradose Hyaluronový Koncentrát od Orlane. Proč?  

Suchá až vysušená pleť, což jsou známky pleti stárnoucí, vám poděkuje, když právě toto sérum budete 
používat. Proč tomu tak je? Kyselina hyaluronová na sebe váže vodu, a to až do tisícinásobku své 
hmotnosti. Díky tomu uzamyká vlhkost v pokožce, vyplňuje díky tomuto efektu vrásky a pleť vypadá svěže a 
mladistvě. Pokud je vaše pleť mastná, se sklonem ke vzniku akné, poraďte se o aplikaci přípravků 
obsahujících kyselinu hyaluronovou s kosmetičkou. V Institutu Orlane Paris.  

Orlane Supradose Hyaluronový koncentrát proti stárnutí (Hyaluronic Acid Supradose) je jako stvořený pro 
všechny ženy, které hledají účinnou a přitom dostupnou omlazující péči. Dokonale a hloubkově hydratuje 
pleť, dodává ji svěžest, pružnost a působí proti vráskám. Je ideální volbou vždy, když cítíme, že je pleť 
napnutá a podrážděná, např. v horkém létě, v zimě nebo při změnách ročních období. V každé kapce se 
ukrývá přesně to správné množství kyseliny hyaluronové pro viditelný účinek proti stárnutí (respektive 0,4 
mg účinné látky). Díky kyselině hyaluronové získá pleť ztracenou elasticitu, komfort a výživu. Koncentráty 
čistých účinných látek, inspirované estetickou medicínou, poskytují pleti přesně to, co potřebuje, a přinášejí 
jí krásu stvořenou na míru. Dosud bylo možno setkat se s jejich aplikací pouze v Institutech Orlane. 
Kosmetická značka Orlane je průkopníkem v péči o pleť a boji proti stárnutí. Při výrobě svých produktů se již 
tradičně inspiruje nejnovějšími lékařskými objevy a využívá moderní technologie. Použití: Smíchejte 1 až 2 
kapky s pleťovým krémem nebo aplikujte 2 až 3 kapky přímo na obličej před nanesením séra či krému. 
Balení má praktické kapátko.   

Supradose Hyaluronový Koncentrát, Orlane – 30 ml /1335 Kč 

Čistý koncentrát Supradose s kyselinou hyaluronovou pleť hydratuje, zpevňuje a vyhlazuje vrásky. Nabízí 
účinnou a dostupnou péči, která vychází z nejmodernějších vědeckých poznatků. 

Kosmetická značka Orlane je průkopníkem v péči o pleť a boji proti stárnutí. Při výrobě svých produktů se již 
tradičně inspiruje nejnovějšími lékařskými objevy a využívá moderní technologie. 

Foto ke stažení zde: https://we.tl/t-Pou7gPWafg 

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. Další partnery najdete na orlanecz.com. 
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