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LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules to suplement diety 
wspomagający „od wewnątrz” funkcje i kondycję skóry. Kompozycja 
naturalnych składników została zamknięta w innowacyjnych 
dwufazowych kapsułkach o zmodyfikowanym, przedłużonym 
uwalnianiu, które poprawiają przyswajanie związków aktywnych.

Suplement Diety

LAZIZAL® Advanced 
Face Lift Capsules

LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules zawiera aż dwie zastrzeżone formuły, w  tym kompleks lipidowy oleju 
z nasion pszenicy zwyczajnej oraz przeciwutleniające prozdrowotne bioflawonoidy. Preparat jest źródłem cen-
nych związków aktywnych, wspomagających optymalne funkcje skóry. Naturalne witaminy E, C i beta karoten 
(prowitamina A), fitoceramidy, ekstrakty roślinne oraz kwas hialuronowy wspierają odpowiednią elastyczność 
i nawilżenie skóry oraz sprzyjają redukcji zmarszczek.

Kapsułki są częścią kompleksowego, synergistycznego podejścia do pielęgnacji skóry, jaki oferuje marka 
LAZIZAL®. Podejście to jest oparte na połączeniu „wewnętrznej” suplementacji z produktami kosmetycznymi tej 
samej marki działającymi od zewnątrz. 

Kiedy?

Z wiekiem skóra traci swoje właściwości, a wraz z nimi młody wygląd. Zmniejszeniu ulega synteza kolagenu 
i elastyny w skórze właściwej, spada również ilość ceramidów w naskórku. W efekcie zaczynają pojawiać się 
objawy starzenia: zmarszczki, bruzdy, worki pod oczami i utrata owalu twarzy. Skóra staje się bardziej podatna 
na utratę wody – skutkiem tego coraz częściej narzekamy na suchość, świąd, zaczerwienienie i  skłonność 
do podrażnień. Starzeniu skóry sprzyja stres oksydacyjny wywołany działaniem wolnych rodników tlenowych. 
Skóra ulega także fotostarzeniu pod wpływem szkodliwego promieniowania UV1-3. Procesy te są nieuniknione, 
ale dzięki odpowiedniej diecie i pielęgnacji skóry możemy wpływać na jak najdłuższe zachowanie jej optymalnej 
kondycji. Pomocna może być także odpowiednia suplementacja, zwłaszcza oparta na składnikach z udoku-
mentowanym naukowo działaniem prozdrowotnym. Suplement diety LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules 
sprawdzi się jako preparat wspomagający w przypadku:
 Ý osób o skórze dojrzałej, z oznakami starzenia takimi jak zmarszczki, utrata jędrności, utrata owalu twarzy, 

worki pod oczami;
 Ý osób, które chcą na co dzień wspierać kondycję skóry, także młodej, by jak najdłużej utrzymywała należytą 

jędrność i gładkość;
 Ý osób z problemem skóry odwodnionej, pozbawionej blasku;
 Ý osób z cerą naczynkową;
 Ý osób z problemami skóry ciała takimi jak rozstępy, cellulit;
 Ý osób z łagodnymi problemami skórnymi, takimi wypryski, zaczerwienienia, podrażnienie, suchość;
 Ý osób często przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach;
 Ý osób z problemem suchych, spierzchniętych ust;
 Ý osób z problemem suchej, pękającej skóry dłoni.



Jak?

LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules wspiera:
 Ý optymalną kondycję skóry twarzy i ciała, pomaga-

jąc zachować jej młody wygląd;
 Ý procesy biosyntezy kolagenu i elastyny w skórze;
 Ý utrzymanie odpowiedniej sprężystości i gładkości skóry;
 Ý redukcję zmarszczek i worków pod oczami;
 Ý prawidłowe funkcje ochronne skóry;

 Ý prawidłowe nawodnienie skóry twarzy, ciała i ust
 Ý procesy antyoksydacyjne;
 Ý ochronę skóry przed szkodliwym wpływem pro-

mieniowania UV (fotostarzeniem);
 Ý procesy oczyszczania skóry;
 Ý procesy gojenia ran.

LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules – sposób użycia: 
1 kapsułka dziennie.

Tabela Składu

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 1 kapsułka

Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis) 287 mg 

w tym kwas gamma-linolenowy (GLA) 51,7 mg

Ekstrakt z owoców amli (Emblica officinalis) 10:1 120 mg

w tym witamina C
84 mg  
(105% RWS*)

Zastrzeżona formuła oleju z nasion pszenicy zwyczajnej (Triticum vulgare) zawierająca 
fitoceramidy i DGDG

75 mg

Zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) 5:1 50 mg

w tym bioflawonoidy 22,5 mg

Kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu) 30 mg

Naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol)
13,2 mg  
(110% RWS*)

Naturalny beta-karoten
5,3 mg  
(110% RWS*)
(880 µg RAE**)

*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
**RAE – Równoważnik aktywności retinolu (witaminy A)

Składniki: olej z  ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis) standaryzowany na zawartość wielo-
nienasyconego kwasu tłuszczowego gamma-linolenowego (GLA), ekstrakt z owoców amli (Emblica 
officinalis) 10:1 standaryzowany na zawartość witaminy C, zastrzeżona formuła oleju z nasion pszeni-
cy zwyczajnej (Triticum vulgare) zawierająca kompleks lipidów, w tym fitoceramidy i digalaktozylo-di-
glicerydy (DGDG), zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) 
5:1 standaryzowana na zawartość bioflawonoidów, kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu), 
naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol) w oleju słonecznikowym, mikronizowane kryształki natural-
nego beta-karotenu pozyskane w procesie fermentacji z Blakeslea trispora, zawieszone w oleju sło-
necznikowym. Składnik otoczki kapsułki zewnętrznej i  wewnętrznej: organiczna pochodna celulozy 
(HPMC). Substancja przeciwzbrylająca: krzemionka.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w  ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako 
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywania i zdrowy tryb życia są 
istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.



Kapsułki dwufazowe:

W obrębie zewnętrznej kapsułki z zawartością płynną znajdują się: oleje (z ogórecznika lekarskiego 
oraz zastrzeżona formuła oleju z nasion pszenicy zwyczajnej), a także witaminy: naturalna witamina E 
i mikronizowane kryształki naturalnego beta-karotenu (prowitaminy A).

W obrębie kapsułki wewnętrznej znajdują się: ekstrakt z owoców amli (standaryzowany na zawartość 
witaminy C), zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców gorzkiej pomarańczy oraz kwas hialuronowy 
(w postaci hialuronianu sodu). 

Zawarte w  preparacie wyciągi ziołowe mają obok nazw zapisany stosunek 10:1 oraz 5:1 - to tak 
zwany wskaźnik DER – co oznacza?

Wskaźnik DER (ang. drug extract ratio) określa ilość miligramów surowca roślinnego, użytego do 
otrzymania jednego miligrama wyciągu (ekstraktu). Jeśli kapsułka zawiera 120 miligramów wyciągu 
z  owoców amli (lub innego wyciągu) DER 10:1 oznacza to, że do otrzymania kapsułki użyto 1200 
miligramów surowca. 

Czym wyróżnia się zastrzeżona formuła oleju z nasion  
pszenicy zwyczajnej (Triticum vulgare)?

Formuła posiada udokumentowane klinicznie działanie prozdrowotne4. Zawarte w niej fitoceramidy mają udo-
wodnione działanie sprzyjające optymalnemu nawilżeniu i elastyczności skóry. Pomagają w zachowaniu od-
powiedniego poziomu kolagenu i elastyny w skórze, wykazują właściwości antyoksydacyjne. W efekcie, mogą 
przyczyniać się do redukcji zmarszczek i spowolnienia ich powstawania, nadają skórze blask i zdrowy, młody 
wygląd. Wyniki 2 badań klinicznych wskazują, że fitoceramidy zawarte w formule mogą już w ciągu 15 dni 
przyczyniać się do poprawy parametrów skóry: o 16% wzrasta jej nawilżenie (już po 15 dniach), o 18% ela-
styczność (po 30 dniach), o 30% maleje zaczerwienienie (po 15 dniach), o 33% zwiększa się gładkość (po 
60 dniach), natomiast redukcję zmarszczek zauważyło 80% badanych (redukcja zmarszczek o 18% po 60 
dniach). Badania kliniczne zostały przeprowadzone zgodnie ze złotym standardem badań: były randomizowa-
ne, podwójnie zaślepione, z kontrolą placebo, przeprowadzone łącznie na 80 ochotnikach; porcja oleju zastoso-
wana w badaniach – 70 mg – jest zawarta w 1 kapsułce LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules.

Oprócz fitoceramidów, w formule występują także digalaktozylo-diglicerydy (DGDG), które mogą istotnie zwięk-
szać absorpcję fitoceramidów z przewodu pokarmowego. Oba składniki formuły wykazują synergizm działania. 

Jakie właściwości ma zastrzeżona formuła ekstraktu z owoców  
gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium)?

Gorzka pomarańcza jest owocem bogatym w  związki bioaktywne; zastosowany w  suplemencie diety suro-
wiec posiada standaryzowaną zawartość bioflawonoidów, która wynosi minimum 45%. Wśród nich znajdują 
się głównie: naryngina, neohesperydyna, hesperydyna, izonaryngina, neoeriocytryna i poncyryna. Bioflawonoidy 
wykazują szereg działań prozdrowotnych. Posiadają właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu mogą wspie-
rać ochronę komórek skóry przed następstwami stresu oksydacyjnego5-7, sprzyjając spowolnieniu procesów 
starzenia i powstawania zmarszczek3. Ponadto, wspomagają mikrokrążenie skórne i pomagają utrzymać opty-
malną kondycję naczyń krwionośnych, dzięki czemu przyczyniają się do zmniejszenia obrzęków i przekrwienia 
skóry (działanie korzystne dla cery naczynkowej) oraz sprzyjają redukcji cellulitu5,6. Działanie antyoksydacyjne 
bioflawonoidów, chroniące przed fotostarzeniem skóry wzmacniają na zasadzie synergizmu zawarte w suple-
mencie diety witaminy E, C i prowitamina A8.



Dlaczego witamina C z wyciągu z owoców amli jest ważna  
dla utrzymania kondycji skóry?

Amla (agrest indyjski) jest cennym źródłem witaminy C9, silnego antyoksydantu o wielu właściwościach proz-
drowotnych. Witamina C jest między innymi niezbędna do syntezy kolagenu w  tkance łącznej; jej niedobór 
osłabia funkcjonowanie skóry, stawów, naczyń krwionośnych, dziąseł i zębów10,11. Jako silny przeciwutleniacz, 
witamina C pomaga chronić skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, a więc przed poparzeniami sło-
necznymi i fotostarzeniem12. Amla sprzyja utrzymaniu elastyczności skóry9, posiada także właściwości ochron-
ne i wspomagające dla włosów2.

Olej z ogórecznika lekarskiego (Borago officinalis) zawiera duże ilości kwasu 
gamma-linolenowego (GLA) – w jaki sposób wpływa on na skórę?

Ogórecznik lekarski należy do roślin oleistych, z jego nasion pozyskuje się olej bogaty w wielonienasycone kwa-
sy tłuszczowe. Olej z ogórecznika jest olejem tłoczonym na zimno, dzięki czemu zachowuje swoje cenne proz-
drowotne składniki. Oprócz niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), w oleju z ogórecznika 
występują także tokoferole (witamina E), karotenoidy, fitosterole, minerały oraz liczne polifenole, pełniące funk-
cje naturalnych antyoksydantów, chroniących olej przed niekorzystnym utlenianiem. Olej z ogórecznika cechuje 
unikatowy skład kwasów tłuszczowych, z wysuwającą się na pierwszy plan dużą zawartością kwasu NNKT 
z  rodziny omega 6 – kwasu gamma-linolenowego (GLA)13. Zawartość GLA w oleju użytym do opracowania 
suplementu wynosi aż 20%. 

NNKT należą do składników odżywczych o bardzo ważnej roli prozdrowotnej. Jednocześnie, organizm człowie-
ka nie posiada zdolności syntezy tych związków, dlatego ich dostarczanie wraz z dietą jest niezbędne. Wyróżnia 
się 2 rodziny NNKT: kwasy omega 3 i omega 6. Należący do rodziny omega 6 kwas GLA jest szczególnie cenny 
dla skóry, odgrywa decydującą rolę naprawczą, wzmacnia barierę ochronną skóry14. Podany doustnie przecho-
dzi do skóry właściwej, wspierając jej spójność i optymalne nawilżenie15. 

Rola prozdrowotna kwasów omega (w tym kwasu GLA) w odniesieniu do skóry jest wielokierunkowa – oprócz 
wspomnianej funkcji ochronnej i regenerującej, NNKT mogą wspomagać krążenie skórne, sprzyjając w ten spo-
sób dotlenieniu i odżywieniu skóry. Ponadto, wykazują właściwości antyoksydacyjne, pośrednio wpływają na 
skład mikroflory skórnej, a także, dzięki zdolności absorpcji promieniowania UV, mogą działać jako naturalne 
filtry przeciwsłoneczne2. 

Kwas hialuronowy przede wszystkim sprzyja optymalnemu nawilżeniu skóry.

Kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie człowieka w formie soli sodowej, czyli hialuronianu sodu2. 
Szczególnie dużo kwasu hialuronowego znajduje się w skórze człowieka (połowa zasobów). Kwas hialuronowy 
ma bardzo dużą zdolność do wiązania wody, dzięki temu przyczynia się do utrzymania odpowiedniego nawilże-
nia i elastyczności skóry. Z wiekiem, ilość kwasu hialuronowego w skórze i naskórku stopniowo obniża się; jego 
niedobór jest powiązany z suchością skóry i powstawaniem zmarszczek2. 

Suplementacja kwasu hialuronowego wpływa pozytywnie na gładkość i wygląd skóry, wspomagając jej na-
wilżenie, przyczyniając się do spłycania zmarszczek i blizn oraz poprawy owalu twarzy5,16. Kwas hialuronowy 
sprzyja także szybszemu gojeniu się ran, może przyczyniać się do redukcji cellulitu2 oraz sprzyja pielęgnacji 
cery naczyniowej14. 

Witamina E i beta-karoten (prowitamina A), na zasadzie synergizmu wspierają 
swoje działanie antyoksydacyjne, pomagając chronić skórę przed fotostarzeniem.

Alfa-tokoferol jest najbardziej aktywną biologicznie formą witaminy E w  organizmie człowieka2. Witamina E 
należy do silnych antyoksydantów, o ważnych właściwościach prozdrowotnych. Sprzyja ochronie przed utle-
nianiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład błon komórkowych, przyczynia się 



do spowolnienia procesów starzenia komórek, sprzyja ochronie skóry przed fotostarzeniem i powstawaniem 
zmarszczek. Ponadto, witamina E wykazuje właściwości nawilżające, wspomaga kondycję naczyń krwiono-
śnych, sprzyja szybszemu gojeniu ran. Witamina E ma także dodatkową funkcję ochronną dla składników pre-
paratu. Zawarte w  suplemencie diety oleje roślinne są chronione przed niekorzystnym procesem utleniania 
dzięki obecnym w  tych olejach naturalnym antyoksydantom (głównie polifenolom), ale także właśnie dzięki 
dodanej naturalnej witaminie E. 

Działanie przeciwutleniające witaminy E na zasadzie synergizmu wzmacnia prowitamina A (beta-karoten)2. Za-
warte w suplemencie diety mikronizowane kryształki naturalnego beta-karotenu zostały pozyskane w procesie 
fermentacji z grzyba saprofitycznego Blakeslea trispora. Grzyb ten posiada zdolność do produkcji dużych ilości 
naturalnego beta-karotenu. 

Beta-karoten jest prowitaminą, z której w organizmie człowieka powstaje witamina A. Ma on działanie anty-
oksydacyjne, pomaga chronić przed fotostarzeniem skóry, ponadto nadaje cerze ładny koloryt2,19. Powstająca 
z beta-karotenu witamina A ma szereg działań prozdrowotnych dla skóry. Sprzyja odbudowie naskórka, syntezie 
kolagenu i elastyny, dzięki czemu przyczynia się do poprawy elastyczności skóry, owalu twarzy i wygładzenia 
zmarszczek. Ponadto spowalnia procesy starzenia, neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników tlenowych, 
reguluje funkcje gruczołów łojowych, funkcje mikroflory skórnej, wspomaga gojenie ran, sprzyja optymalnemu 
nawilżeniu skóry i przyczynia się do rozjaśniania przebarwień2. 

Co wyróżnia suplement diety LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules?

 Ý Dwufazowe kapsułki o zmodyfikowanym, przedłużonym uwalnianiu. Innowacyjna, dwufazowa postać 
preparatu stanowi połączenie dwóch kapsułek – zewnętrznej z wypełnieniem płynnym oraz wewnętrznej, 
w postaci stałej. Proces wchłaniania substancji aktywnych zawartych w fazie płynnej rozpoczyna się już 
w żołądku i początkowym odcinku jelita cienkiego, podczas gdy składniki zawarte w postaci stałej zostają 
uwolnione dopiero w dalszej części jelita cienkiego. Dwuetapowy proces wchłaniania substancji aktywnych 
sprzyja ich biodostępności. W płynnej zawartości kapsułki zewnętrznej, w fazie olejowej otrzymanej z na-
turalnych olejów roślinnych, rozpuszczone są składniki, które najlepiej wchłaniają się w obecności tłusz-
czy: witamina E i beta-karoten. Składowe te zostają przyswojone w pierwszej kolejności, w początkowym 
odcinku jelita cienkiego. Natomiast ekstrakty roślinne słabo rozpuszczalne w tłuszczach są składowymi 
stałymi kapsułki wewnętrznej i uwalniane są w kolejnym etapie. 

 Ý 100% naturalne składniki, w tym wyłącznie składniki standaryzowane na zawartość substancji aktywnych 
lub czyste, izolowane związki aktywne.

 Ý Składnik z udokumentowanym klinicznie działaniem poprawiającym kondycję skóry i sprzyjającym re-
dukcji zmarszczek.

 Ý Składniki kompletne - z zachowanym tłem biologicznym, poprawiającym ich biodostępność. Dodatkowo, 
zastosowane środowisko tłuszczowe (obecność kwasów tłuszczowych, zawartych w olejach stanowią-
cych środowisko kapsułki zewnętrznej) sprzyja ich biodostępności. 

 Ý Opakowanie wolne od bisfenolu A (BPA), związku o kontrowersyjnym wpływie na zdrowie20.
 Ý Produkt NIE ZAWIERA konserwantów, sztucznych wypełniaczy i jest wolny od GMO – surowce użyte do 

opracowania suplementu NIE POCHODZĄ z roślin genetycznie modyfikowanych. 
 Ý Produkt NIE ZAWIERA glutenu – jest odpowiedni dla osób nietolerujących glutenu; formuła oleju z nasion 

pszenicy zwyczajnej jest również bezglutenowa.
 Ý Skoncentrowana formuła – dzięki temu wygodne stosowanie suplementu – 1 raz dziennie.
 Ý Preparat z linii Premium, o działaniu prozdrowotnym uzupełnianym przez kosmetyki z tej samej linii: 

Serum i Krem przeciwzmarszczkowy do twarzy (LAZIZAL® Advanced Face Lift Serum, LAZIZAL® Advanced 
Face Lift Cream).

 q Bibliografia dla preparatu LAZIZAL® Advanced Face Lift Capsules znajduje się na osobnej karcie segregatora. 
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