


Lirene LAB THERAPY este o gamă de produse cosmetice 
inspirate de proceduri reale, bazate pe acizi și peptide 
utilizate de saloanele profesionale de înfrumusețare.

Prezintă o concentrație mare de ingrediente active și 
tehnologia Transdermal-Q - o abordare inovatoare pentru 

transportul ingredientelor active adânc în piele.

ÎNGRIJIREA PROFESIONALA A PIELII ÎN CONFORTUL CASEI TALE

HIDRATARE NUTRITIE REVITALIZAREANTI-AGING



ÎNGRIJIRE AVANSATĂ

LAB THERAPY este o gamă de
produse cosmetice inspirate de
proceduri reale, bazate pe acizi și
peptide utilizate de saloanele
profesionale de înfrumusețare.

CONCENTRAȚIE MARE DE 

INGREDIENTE ACTIVE

Concentrații ridicate, formulări
unice bogate în ingrediente
active exclusive și inovatoare:
complexe pe bază de acid, care
nu sunt încă disponibile pe piața
de masă dovedite pentru
siguranța și eficiența lor și
confirmate în cercetarea în mai
multe etape de către laboratorul
de știință Lirene.

TEHNOLOGIA 
TRANSDERMAL-Q

O abordare inovatoare pentru
transportul ingredientelor active
adânc în piele. Ingredientele au
fost închise în microsfere
speciale care facilitează
pătrunderea lor în straturile mai
profunde ale epidermei, făcând
îngrijirea feței șimai eficientă.



• ACIDUL SHIKIMIC este un ingredient avansat utilizat în procedurile 
cosmetice profesionale. Oferă acțiune multiplă, leagă perfect apa în 
straturile epidermice și minimizează pierderile de apă transepidermală. 
Împreună cu ACIDUL HIALURONIC face pielea hidratată instantaneu, 
netedă și proaspătă iar efectul durează toată ziua.

• ACIZII DIN FRUCTE au proprietăți antioxidante puternice, stimulează 
metabolismul celular, oxigenează, revitalizează și inhibă procesele de 
îmbătrânire prematură a pielii, restabilesc aspectul sănătos al pielii.

ACID SHIKIMIC ACTIV 10 %

REZULTATE VIZIBILE*:

 Restabileste hidroechilibrul pielii 61%
 Pielea este moale si neteda 100%
 Pielea arata mai sanatoasa 79%
 Pielea arata proaspata si hranita 68%
* Testul VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 4 saptamani de utilizare

CREMA DE ZI

SPF 15

CREMA OXIGENANTĂ ȘI HIDRATANTĂ CU ACID SHIKIMIC, SPF15

HIDRATARE

CS048020801
EAN 5900717740112



• ACIDUL LACTOBIONIC este un ingredient de uz profesional cu puternice 
proprietăți higroscopice, care protejează pielea de pierderile de apă. Neutralizează 
radicalii liberi și reglează procesele de exfoliere, oferind pielii un impuls de energie, 
umiditate și întinerire. Ridurile sunt mai puțin vizibile, pielea devine mai supla și 
moale la atingere. 

• ULEIUL DE BABASSU și UNTUL DE CACAO au proprietăți calmante, hrănesc și reduc 
uscaciunea și tensiunea pielii. Complexul inovator de ingrediente active stimulează 
procesele de reparare pe timpul noptii și păstrează nivelul optim de hidratare atat 
noaptea, cat și în timpul zilei. 

ACID LACTOBIONIC ACTIV 15%

REZULTATE VIZIBILE*:

 Reduce senzatia de uscaciune si tensiunea excesiva de la nivelul pielii 89%
 Stimuleaza retentia de apa pe piele 70%
 Imbunatateste flexibilitatea si fermitatea pielii 81%
 Pielea arata bine odihnita dimineata 74%

* Testul VIVO- evaluat pe un grup de femei dupa 3 saptamani de utilizare

CREMA DE NOAPTE

CREMA HIDRATANTĂ ȘI HRĂNITOARE CU ACID LACTOBIONIC

HIDRATARE

CS048020802
EAN 5900717740211



MASCA PROFUND HIDRATANTA DE NOAPTE CU SHIKI-BION 20%

REZULTATE VIZIBILE*:

 Pielea este hidratata  - 73%
 Pielea devine moale la atingere - 88%
 Lasa pielea simtindu-se confortabil si hranita  - 81%
 Pielea este ferma si elastica - 77%

* Testul VIVO- evaluat pe un grup de femei dupa 3 saptamani de utilizare

HIDRATARE

MASCA-TRATAMENT PENTRU NOAPTE, STIMULATOARE, CARE HIDRATEAZĂ 
PROFUND STRATURILE EPIDERMICE CU ACID SHIKIMIC ȘI LACTOBIONIC

• Noaptea este cel mai bun moment pentru o regenerare intensivă, deoarece atunci 
au loc procesele de reparație ale pielii. Combinația unică de acizi folosiți în 
tratamentele de medicină estetică - ACID LACTOBIONIC și SHIKIMIC - oferă o injecție 
instantanee de hidratare și regenerare pentru pielea uscată.

• Masca leagă apa în epidermă și o stimulează să se autoregenereze, elimină iritațiile 
cauzate de factorii externi în timpul zilei.

CS048020803
EAN 5900717740310



• EXTRACTUL DIN CHIA ȘI GOJI este o sursă de proteine prețioase, acizi grași Omega 3 
și Omega 6, vitamine și minerale. Protejează pielea de radicalii liberi și susține 
regenerarea celulară. Boabele de Goji, cunoscute și sub numele de „căpșuni 
fericite”, calmează pielea și asigură senzația de confort. 

• ACIDUL SUCCINIC asigură îngrijire avansată pentru pielea uscată și obosită. El 
energizează, hidratează intens, hrănește și regenerează, eliminând uscăciunea si 
rugozitatea pielii. Crește fermitatea și elasticitatea, netezeste ridurile, pielea 
devenind astfel vizibil întinerită.

CHIA-GOJI RESTORE 10 %

REZULTATE VIZIBILE*:

 Hidrateaza, hraneste si regenereaza pielea 93%
 Netezeste ridurile, pielea arata mai tanara 71%
 Efect calmant si confortabil al pielii 82%
 Elimina uscaciunea si pielea aspra 89%
 Imbunatateste fermitatea si flexibilitatea 82%

* Test VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 3 saptamani de utilizare.

CREMA DE ZI
SPF 15

CREMA NUTRITIVĂ, HRĂNITOARE ȘI REPARATOARE CU EXTRACT DE
CHIA-GOJI ȘI ACID SUCCINIC

NUTRITIE

CS048020804
EAN 5900717741119



• ACIDUL SUCCINIC încetinește procesele de îmbătrânire, este deosebit de 
benefic pentru pielea uscată și obosită care are nevoie de stimulare energetică. 
Hrănește profund pielea, sporește suplețea și reduce vizibilitatea ridurilor.

• ULEIUL INCA-INCHI are proprietăți excepționale calmante și hidratante. Previne 
pierderile de apă transepidermică și, datorită conținutului ridicat de acizi grași 
nesaturați, asigură un efect de regenerare și anti-îmbătrânire, eliminând 
problema uscăciunii și rugozității pielii.

• PANTENOLUL calmează pielea iritată, uscată, reduce roșeața și oferă catifelare și 
confort pielii.

IN-CHI SKIN NUTRITION 15%

REZULTATE VIZIBILE*:

 Hraneste si regenereaza pielea 93%
 Reduce pielea uscata si aspra 87%
 Imbunatateste rezistenta pielii 80%
 Pielea este bine odihnita dimineata 83%
 Pielea este vindecata, neteda si moale 90%

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 4 saptamani de utilizare.

CREMA DE NOAPTE

CREMA NUTRITIVĂ, CU EFECT DE NETEZIRE ȘI REGENERARE CU ULEI DE INCHA-
INCHI ȘI ACID SUCCINIC

NUTRITIE

CS048020805
EAN 5900717741218



REZULTATE VIZIBILE*:

 Pielea este vizibil intinerita – 89%
 Pielea este hranita si regenerata – 89%
 Pielea devine stralucitoare si radianta – 81%
 Uniformizeaza tonul pielii – 74%
 Ridurile si liniile fine de expresie sunt vizibil diminuate – 56%

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de 27 de femei dupa 3 saptamani de utilizare

CREMA PENTRU FERMITATE ȘI ÎNTINERIRE CU ULTRAFILLER ȘI SINAPS-AGE

• SINAPS-AGE este un ingredient inovator care protejează fibrele nervoase de 

neuro-îmbătrânire. Restabilește comunicarea sănătoasă între fibrele nervoase și 

fibroblaste, crescând sinteza de colagen și elastină. Reduce semnificativ volumul 

ridurilor (până la 39%), netezește vizibil suprafața pielii și îmbunătățește 

fermitatea acesteia.

• ULTRAFILLER este un ingredient folosit în medicina estetică pentru a realiza fire 

pentru lifting. În formă micronizată, corectează, umple și netezește ridurile.

• FILTELE UVA / UVB protejează pielea împotriva factorilor externi nefavorabili și a 

îmbătrâniriiTE VIZIBILE*:

ANTI-AGING S-AGE STRUCTURE RENEW 10%

DAY CREAM  
SPF 20

CS048020807
EAN 5900717740716



• ULTRAFILLER este un ingredient de uz profesional, utilizat în procedurile de
umplere a ridurilor. In forma micronizată corectează, umple și netezește ridurile
și stimulează producția de colagen, care ajută la regenerarea pielii.

• SINAPS-AGE este un ingredient inovator care protejează fibrele nervoase
împotriva îmbătrânirii. Restabilește comunicarea sănătoasă între fibrele
nervoase și fibroblastele, stimulând procesele de reînnoire și repararea
microleziunilor. Scade profunzimea ridurilor, reduce vizibilitatea ridurilor cu
până la 44%, iar pielea arata mai tânără.

• UNTUL DE SHEA hidratează, hrănește și regenerează pielea pe timpul noptii.
Mai mult, are proprietăți liniștitoare, calmante și relaxante.

ULTRA FILLER GLOBAL REPAIR 15%

REZULTATE VIZIBILE*:

 Pielea arata mai tanara 75%*
 Nutritie si regenerare 82%
 Fermitatea si flexibilitatea pielii imbunatatita 79%
 Pielea este neteda si moale 93%
* Testul VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 3 saptamani de utilizare

CREMA DE NOAPTE

CREMA STIMULATOARE ȘI REPARATOARE CU ULTRAFILLER ȘI SINAPS-AGE

ANTI-AGING

CS048020808
EAN 5900717740815



COMPLEX UNIC DE UMPLERE A RIDURILOR DE EXPRESIE

Pielea de sub ochi este excepțional de subțire și delicată, de aceea necesită îngrijire specială.
• SINAPS-AGE este un ingredient avansat care protejează sinapsele celulelor nervoase 

împotriva imbatrinirii. Reface o comunicare sănătoasă între receptori și fibroblaste, 
stimulând sinteza de colagen și elastină.

• ULTRAFILLER este un ingredient care a fost utilizat în tratamentele de medicină estetică 
pentru producerea firelor cosmetice. Versiunea sa micronizată corectează, umple și 
netezește ridurile și stimulează producerea de colagen, ceea ce duce la procesele de 
reparație a pielii.

REZULTATE VIZIBILE*:

 Pielea din jurul ochilor devine stralucitoare 100%
 Piele ferma si sensibila 83%
 Pielea arata mai tanara 90%

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de 29 de femei dupa 3 saptamani de utilizare

EYE WRINKLE FILLER 15%ANTI-AGING

CS048020809
EAN 59007177401010



 Pielea arata chiar cu 13 ani mai tanara!
 Netezime imbunatatita 93%
 Rezistenta imbunatatita si flexibilitate a pielii 89%
 Fermitate imbunatatita 89%
 Riduri reduse cu 89%
 Regenerarea si hranirea pielii 93%

O TERAPIE UNICĂ DE REPARAȚIE RADICALĂ ÎN TIMPUL NOPȚII

Serul profesional de noapte îmbunătățește efectul pielii întinerite prin intensificarea 

proceselor de regenerare naturală care apar noaptea.

• ULTRAFILLER este un ingredient profesionist utilizat pentru umplerea ridurilor. 

Versiunea sa micronizată corectează, umple și netezește ridurile și stimulează 

producerea de colagen, care este în favoarea restabilirii pielii.

• SINAPS-AGE este un ingredient avansat care protejează sinapsele împotriva 

imbatranirii, restabilind o comunicare sănătoasă între receptori și fibroblaste. Prin 

urmare, permite procesele de reparare și regenerare a microdaunelor pielii.

REZULTATE VIZIBILE*:

ANTI-AGING RADICAL REPAIR NIGHT THERAPY10%

* Test VIVO – evaluat pe un grup de  27 de femei dupa 3 saptamani de utilizare. CS048020810
EAN 5900717740914



 MORINGA induce strălucirea pielii până seara prin culoarea acesteia, netezind ridurile 
existente și oferind energie și strălucire.

 VITAMINA C și ACIDUL HIALURONIC adaugă vitalitate pielii și o hidrateaza, facând-o 
bine hrănită și strălucitoare. Pielea este plină de energie, arată sănătoasă și 
fascinantă.

MORINGA-C BOOST 10 %

REZULTATE VIZIBILE*:

 Pielea arata proaspata si stralucitoare 73%*
 Fermitatea si flexibilitatea pielii imbunatatita 80%*
 Hidratare si hranire 80%**
 Pielea este neteda si moale 73%**

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 3 saptamani de utilizare
** imediat dupa utilizare

CREMA DE ZI

SPF 15

CREMA REVITALIZANTĂ ȘI ENERGIZANTĂ CU MORINGA ȘI VITAMINA C, SPF 15

REVITALIZARE

CS048020811
EAN 5900717740419



• ACIDUL ROSMARINIC este un ingredient avansat care protejează ADN-ul celulelor de

radicalii liberi. Încetinește procesele de îmbătrânire, acționând asupra pielii în timpul

nopții - repararea micro-leziunilor cauzate de radiațiile UV, stres sau poluare.

• MORINGA și VITAMINA C furnizează pielii un impuls de energie, luminează, hrănește

și oferă pielii protecție antioxidantă pentru ziua următoare.

ACID ROSMARINIC-C INTINERIRE 15%

REZULTATE VIZIBILE*:

 Repara primele simptome ale imbatranirii pielii 65%
 Hidratare intensa si profunda 83%
 Pielea este bine hidratata dimineata 96%
 Pielea este bine odihnita, arata sanatoasa si stralucitoare 87%

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de femei dupa 4 saptamani de utilizare

CREMA DE NOAPTE

CREMA REVITALIZANTA SI REGENERATOARE CU ACID ROSMARINIC SI VITAMINA C

REVITALIZARE

CS048020812
EAN 5900717740518



REZULTATE VIZIBILE*:

Pielea de sub ochi este excepțional de subțire și delicată, de aceea necesită îngrijire specială. 

• MORINGA este un ingredient unic care oferă pielii o concentrație ridicată de vitamina C 
naturală. Pielea de sub ochi devine imediat mai strălucitoare și mai relaxată, în timp ce 
cearcanele și pungile de sub ochi se reduc

• ACIDUL ROSMARINIC este un ingredient avansat care protejează ADN-ul celulelor pielii 
împotriva radicalilor liberi și a procesului de îmbătrânire a pielii.

OPTI-RENEW 15%

 Pielea din jurul ochilor arata stralucitor si proaspat 61%
 Reducerea cearcanelor 57%
 Hidrateaza corespunzator pielea 75%

* Testul VIVO – evaluat pe un grup de 28 de femei dupa 3 saptamani de utilizare

REVITALIZARE

CREMA REVITALIZANTA DE ZI SI NOAPTE CU EXTRACT DE MORINGA ȘI ACID ROSMARINIC

CS048020813
EAN 5900717740617
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