
La®Squalana

EDYCJA ZAPACHOWA



Piękna skóra 
to 

zdrowa skóra



La®Squalana

Olejek zawierający skwalan o wysoce efektywnym działaniu 
regenerującym skórę. Skwalan to stablina forma skwalenu  

- naturalnego tłuszczu fizjologicznie niezbędnego skórze  
do właściwej regeneracji i natlenienia. Skwalan w przeciwieństwie  

do syntetycznych nawilżaczy wnika głęboko w warstwy skóry,  
w efekcie czego następuje ich naturalne nawilżenie.  

Przeznaczony jest do wszystkich rodzajów skóry.

Poziom skwalenu drastycznie spada po 25 roku życia, dlatego,  
aby utrzymać prawidłowe funkcjonowanie skóry, niezbędne  

jest jego uzupełnianie. 

Naturalna zdolność organizmu ludzkiego do produkcji skwalenu
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Wyniki badana eksperckiego*

64% wygładzenie zmarszczek

74% redukcja cieni pod oczami

73% poprawa elastyczności skóry

68% poprawa jędrności skóry

89% poprawa nawilżenia skóry

* Samoocena 30 kobiet, stosujących La®Squalana



50 ml skwalanu o czystości min. 

najwyższe dostępne na rynku 
stężenie skwalanu

99,7%



Działanie

Fizjologiczne efekty jakie wytworzy skóra otrzymująca 
La®Squalana możemy podzielić na 3 etapy: 

Etap I - 5 dni stosowania

Nawilżenie wewnętrznych warstw skóry,  
poprawa wyglądu i wyraźne wygładzenie skóry.

Etap II - 3 tygodnie stosowania

Skóra staje się bardziej dotleniona. Zewnętrzne warstwy  
skóry zaczynają się ujędrniać i regenerować. 

Etap III - 2 miesiące stosowania

Zakończony pełen cykl regeneracji skóry.  
Wyraźna poprawa jędrności, skóra staje się  

aksamitnie gładka, lśniąca i ma wyrównany koloryt.



La®Squalana nanieś opuszkami palców na skórę,  
poczekaj, by się wchłonęła.

Olejek La®Squalana, stosowany z codziennymi  
kosmetykami, wzmocni ich działanie. 

Dla skóry tłustej rekomendujemy usuwanie nadmiaru olejku  
po 15 minutach lub stosowanie w połączeniu z lekkim kremem.

Aplikuj:

twarz i całe ciało

na skórę zdrową 1 - 2 razy dziennie

na skórę z problemami 3 - 4 razy dziennie

Stosowanie

TWARZ, SZYJA, 
DEKOLT 

BLIZNY  
I ROZSTĘPY

DEMAKIJAŻ



Zobacz więcej na: 
www.lasqualana.pl

WYPRODUKOWANO EKSKLUZYWNIE DLA:

KONTAKT:

93-446 Łódź, ul. Placowa 4

tel.: 42 680 03 33

www.lasqualana.pl

PRODUKTY:

BioMarine®Medical, BioMarine®, 

BioCardine®Omega-3, 

NucleVital®Q10COMPLEX

20 LAT BADAŃ NAUKOWYCH

lasqualana.by.marinex la_squalana

PRODUCENT:
OCEANA PRODUCTS, INC.
316 Front Street
Belvidere, NJ 07823-1510


