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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Aqua, Lecithin, Simmondsia chinensis Seed Oil, Linum 
usitatissimum Seed Oil, Tocopheryl acetat, Panthenol, Urea, 
Glycerin, Ascorbic Acid, Retinyl palmitate, Chamomilla recutita 
Flower Oil, Royal Jelly Extract, Lactic Acid, Thymus vulgaris Flower/
Leaf Oil, Rosa damascena Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Salvia 
officinalis Oil, Lavandula hybrida Oil, Rosmarinus officinalis Leaf 
Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Piper nigrum Fruit Oil, Citrus 
limon Peel Oil, Xanthan Gum

Lipio sérum je regenerační přípravek zcela nové koncepce. Použité suroviny jsou známé pro 
své účinky optimalizovat funkce pokožky včetně produkce tukových žláz, regenerace pokožky, 
zjemňování i protizánětlivých účinků. Pravidelným používáním může dojít i k zesvětlení 
hyperpigmentací, chrání i před UV zářením.
Prakticky od dob, kdy se vyrábí kosmetika Karel Hadek, přichází i dotazy, které se týkají, 
hlavně u generace dříve narozených, nepříjemného jevu - hyperpigmentace. Byť ani mladí 
nejsou z této skupiny vyloučeni. Co se s tím dá dělat? Odpověď byla vždy velice „hubená“. 
Chránit se před sluníčkem. Zde se nic do dnešního dne nezměnilo. Nějaké vybělo vání, 
povětšinou chemickými prostředky, je sice možné, v žádném případě však není dopo-
ručeníhodné. Je dobré mít na paměti, že z každého nevinného hyperpigmentového flíčku se 
může vyvinout i zhoubný nádor. Zde je lepší vždy, místo „chemického dráždění“ konzultace 
u odborníka – kožního lékaře. Hlavně tehdy, pokud by začala hyperpigmentace „zlobit“. Další 
otázkou je samozřejmě i ošetřování takto postižené pokožky. Zde pak může pomoci novinka 
LIPIO SÉRUM ALBIDERM. Není to žádný zázrak, po kterém se hyperpigmentace ztratí jako 
mávnutím kouzelného proutku. Díky obsaženým složkám, hlavně pak lecitinu, vitamínům A, 
E, C, jakož i éterickým olejům, dochází k jejich mírnému zesvětlení. Hyperpigmentace se sice 
neztratí, ale její kontrast se snižuje – je méně viditelná.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: jojobový. Lecitin. Pantenol. Éterické oleje: heřmán-
kový, růžový, tymiánový. Vitaminy E, A, F, C. Kyselina mléčná. Destilovaná voda.

Použití: Několikrát denně 5–7 kapek aplikujte na pokožku ošetřenou pleťovou vodou nebo 
tonikem. Vhodné použít i na ošetření očního okolí. Vznikající emulzi jemně vmasírujeme 
do pokožky. Pracujeme šetrně, abychom zbytečným tlakem nedráždili citlivé cévky v pokožce.

Upozornění: Je nutno dbát na čistotu závitu lahvičky! Stírat zbytky přípravku, aby nedochá-
zelo ke kontaminaci mikroorganismy. Před použitím protřepat.

ALBIDERM
Lipio sérum

Objednací číslo: 1957

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku  se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).


