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holistyczne wsparcie dla
zdrowia, samopoczucia i urody

Filozofia
Filozofia WellU wyrosła na kulcie zdrowia, urody i wysokiej jakości życia przepełnionego pasją, skupia się na odwracaniu biegu zegara biologicznego, a materializuje w kosmeceutykach Larens i suplementach Nutrivi, które
są zwieńczeniem dekady naszej pracy oraz ukłonem w Twoją stronę. We wszystko bowiem co opuszcza mury
WellU wkładamy maksimum troski, dokładności, precyzji – wszak jak nikt inny wiemy, że skuteczność i szybka
namacalność efektów są równoznaczne wiarygodności i zaufaniu. A skuteczność i efektowność byłaby niewiele
warta bez bezpieczeństwa, dlatego za sojusznika obraliśmy naturę, z którą spółkujemy, celem odwrócenia jej
praw.
Wszystko to znajduje potwierdzenie w wielu nagrodach, z których najważniejszą jest Twoje wieloletnie zaufanie i lojalność.
Z nieskrywaną dumą oddajemy do użytku narzędzia do ujarzmienia procesu starzenia się.
Niniejszym zapraszamy Cię do świata rewolucji bez skalpela.

BIOPEPIDE COMPLEX
przyszłość medycyny i kosmetologii
To formuła przyszłości, najskuteczniejszy sojusznik w hamowaniu procesu starzenia się. Fundament kosmeceutyków Larens i nutraceutyków Nutrivi, inżynier kolagenu w skórze, stawach, ścięgnach, kościach i wszystkich
narządach. Skuteczna alternatywa dla ostrza skalpela. To mądra, holistyczna inwestycja w urodę i zdrowie.
Panaceum na wiotką, pozbawioną jędrności i gładkości skórę, łamliwe paznokcie, pozbawione blasku włosy,
kruche kości, wątłe stawy i ścięgna, osłabioną odporność, uciążliwy ból i nawracające stany zapalne. Recepta
na długie, pełnowartościowe życie, stające w poprzek planów zegara biologicznego. Efekt ponad dekady pracy
z prof. Andrzejem Frydrychowskim. I źródło dumy, ponieważ WellU jako jedyne na świecie posiada patent
pozyskiwania bioaktywnego kolagenu i rybich peptydów.
Dobroczynne działanie Biopeptide Complex oznacza:
- przyrost kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, z korzyścią dla skóry i wielu narządów
organizmu,
m.in.: kości, stawów, chrząstek,
włosów, paznokci i wielu innych aż do 671% ,
- zahamowanie aktywności enzymów starzeniowych,
- dogłębną regenerację, odżywienie i pielęgnację
skóry, która pod wpływem kompleksu z naturalnych
peptydów wyrównuje swoją fakturę i koloryt, zyskuje
na jędrności, elastyczności i nawilżeniu,
- zatrzymanie wydzielania interleukin – przyczyny
długotrwałych ostrych stanów zapalnych,
przeciwbólowe,
- działanie
łagodzące
skutki
uciążliwego klimatu, czynników środowiskowych czy
urazów mechanicznych,
- regulację angiogenezy (tworzenia się naczyń
włosowatych).

Profesor Andrzej Frydrychowski jest autorem
siedmiu patentów, w tym metody pozyskiwania
bioaktywnego kolagenu. Od roku 2003 jest czynnie związany z WellU jako Przewodniczący Rady
Naukowej.

Woda Nutrivi – zdrowie i pielęgnacja
Woda Nutrivi to korzyść dla ciała i skóry. Dla organizmu to doskonały nośnik i rozpuszczalnik substancji aktywnych. Inicjator regeneracji i detoksykacji, usuwający
nadmierne stężenie metali ciężkich. Regulator zaburzeń energetycznych.
Dla skóry to skuteczna pielęgnacja i regeneracja, sięgająca jej najgłębszych
warstw. Gwarancja dogłębnego nawilżenia i odnowy zniszczonych struktur. To
ulga dla podrażnień i ochrona na wypadek przyszłych urazów. Nieodłączony komponent substancji aktywnych, którym zapewnia najwyższą wchłanialność.

Larens Peptidum
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To seria wysokiej klasy kosmeceutyków, nakierowanych
na ujarzmienie procesu starzenia się. Kompleksowa odpowiedź na potrzeby każdej skóry, nawet wymagającej i
problematycznej. Receptura zbudowana na fundamencie Biopeptide Compex i obecność ponad siedemdziesięciu substancji aktywnych to panaceum na piętno zegara biologicznego. To recepta na młodą, jędrną skórę,
której obce są zmarszczki, bruzdy, przebarwienia, wiotkość i popękane naczynia. Nieinwazyjna, acz równie skuteczna alternatywa dla chirurgii estetycznej.
Linia Peptidum to połączenie szwajcarskiej precyzji z
gwarancją nienaruszonego czasem wyglądu. To pielęgnacja, odżywienie i regeneracja w jednym.

Larens Dermo
Odpowiedź na potrzeby skóry szczególnej, wrażliwej,
alergicznej, trądzikowej, łuszczycowej czy zmagającej
się z atopowym zapaleniem skóry. Zgłaszającej potrzebę na delikatną, bezpieczną pielęgnację, a jednocześnie wymagającej radykalnego działania. Wszystko
dzięki starannie dobranej recepturze opartej o Biopeptide Complex i ektoinę - substancji działającej na
3 poziomach: hamuje ona rozwój stanów zapalnych,
koi podrażnienia i potęguje barierę ochronną skóry,
zabezpieczając ją przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania UV, mrozu, wiatru, bakterii i
wirusów. Właściwości ektoiny są ściśle związane z jej
pochodzeniem: jej źródłem są ekstremofile – mikroorganizmy wyspecjalizowane do życia w skrajnych warunkach. Do użytku oddajemy Wam substancję na tyle
skuteczną, że zapewnia przeżycie tychże organizmów
w słonych jeziorach, gejzerach, na pustyniach, czy w
zmarzlinie. Biopeptide Complex poszerza spectrum
działania o właściwości antystarzeniowe.

Larens Intensiv
Seria kosmetyków regenerujących, przywracająca skórę
do dawnej kondycji. Obowiązkowa wszędzie tam, gdzie
zaistnieje potrzeba kuracji naprawczej. To ulga dla skóry
wystawionej na długotrwały wpływ skrajnych temperatur, wiatru i bakterii. I terapia dla skóry zmęczonej. To
dawka wysoko skoncentrowanego odżywienia, która
przywraca skórę do stanu równowagi. Linia Intensiv
zmusza skórę do natychmiastowej odnowy komórkowej
i wzmacnia jej odporność na niebezpieczeństwa, na które jest wystawiona.
Organic Plus - formuła całkowicie wolna od parabenów, olei mineralnych, barwinków, sztucznych aromatów i konserwantów,
SLS-ów i SLESÓW. To gwarancja bezpieczeństwa i skuteczności.
Kosmeceutyki LARENS z oznaczeniem SLIM FORMULA stymulują
spalanie tkanki tłuszczowej oraz rozwiązują problem uciążliwego
cellulitu.

„

Pamiętaj, ze starzejesz się od wewnątrz i na zewnątrz,
a skóra jest jedynie obrazem potrzeb Twojego wnętrza.

Rewolucyjne preparaty dla lepszego zdrowia, samopoczucia i wyglądu, oparte na naturalnych składnikach i
ekstraktach. To źródło niezbędnych białek, aminokwasów, NNKT, witamin i minerałów. Nutrivi jest prostym i
skutecznym sposobem na przywrócenie organizmu do stanu równowagi. To kompleksowa ostoja dla układu
naczyniowo – krwionośnego, nerwowego, immunologicznego i recepta na trwałe kości i stawy. Nutrivi to również sojusznik skóry w procesie odnowy biologicznej.

To kumulacja naturalnych składników: imbiru, kurkumy, aceroli, czerwonej papryki, dzikiej róży, malin i wielu innych, których zdrowotne i terapeutyczne właściwości dotychczas pozostawały w cieniu. Wszystko to na
fundamencie BIOPEPTIDE COMPLEX – formule naturalnych peptydów o dobroczynnym wpływie na kondycję
kości, stawów, ścięgien i skóry oraz wody NUTRIVI – transportującej składniki aktywne do wnętrza i wspomagającej toksykologię organizmu. Nutrivi to doświadczenie efektu synergii , czyli spotęgowania skuteczności poszczególnych komponentów. I holistyczna troska o organizm, nie wybiórcza jak w przypadku farmaceutyków.
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