SPRAVTE
PRVÝ KROK

vyzerajúce ja
PRE MLADŠIE

LUMINESCE™omladzujúci čistiaci gél

je jedinečný čistiaci gél na tvár, ktorý chráni prirodzenú
hydratáciu vašej pleti, pričom jemne odstraňuje nečistoty do
hĺbky pórov pleti. Vďaka starostlivo zvoleným ingredienciám pod
dohľadom svetovo uznávaného dermatológa, dr. Nathana
Newmana, LUMINESCE™ omladzujúci čistiaci gél detoxifikuje
vašu pleť, pričom uchováva dôležité živiny a vlhkosť, ktorá je
potrebná pre podporu regeneračných procesov buniek.

Prvým krokom v boji proti starnutiu,
bez ohľadu na váš vek, je očistenie pleti. LUMINESCE™
omladzujúci čistiaci gél v skutočnosti pôsobí na bunkovom leveli
pre odstránenie a ochranu pred usadením tukov, baktérií a iných
toxínov, čím bude vaša pleť zdravšia a viditeľne mladšia. Tento
očisťujúci ľahčený gél dodá vašim pórom esenciálne živiny a
vitamíny a pomôže pri ochrane proti tvorbe nechcených a
nevzhľadných škvŕn.

VÝHODY:
ŠTÚDIE PREUKÁZALI ZLEPŠENÝ CELKOVÝ
VZHĽAD PLETI, KTORÁ JE JEMNEJŠIA,
JASNEJŠIA A VIDITEĽNE MLADŠIA
POMÁHA PRI REDUKOVANÍ TVORBY AKNÉ,
ŠKVŔN A INÝCH NEČISTÔT PLETI
ZVYŠUJE EFEKTIVITU LUMINESCE™ SYSTÉMU
PRE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
JEMNE ODLUPUJE A ODSTRAŇUJE TOXÍNY
NA BUNKOVOM LEVELI BEZ NADMERNÉHO
VYSUŠOVANIA VAŠEJ PLETI
POMÁHA CHRÁNIŤ A VYŽIVOVAŤ VAŠU PLEŤ
ODDIAĽUJE NÁSLEDKY PROCESU
STARNUTIA
ĽAHČENÉ ZLOŽENIE NEZANECHÁVA
VOSKOVÉ ALEBO MASTNÉ ZVYŠKY

LUMINESCE™ omladzujúci čistiaci gél
bol navrhnutý pre odstránenie starých, odumretých pleťových buniek,
pre obnovenie jasnejšej, žiarivejšej a mladistvejšej pleti. Špeciálna zmes
alfa a beta hydroxykyselín obsiahnutá v LUMINESCE™ omladzujúcom
čistiacom gély dokonalo zjemní a uhladí štruktúru vašej pleti,
zanechajúc pocit čistej, mäkkej a pružnej pleti, pripravenej pre
absorpciu maximálnych účinkov programu LUMINESCE™. Prekrásna
pleť nielen u žien, ale aj u mužov je na dosah ruky, s LUMINESCE™
omladzujúcim čistiacim gélom.

Vyrobené v U.S.A. exkluzívne pre JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Pre viac informácií, prosím volajte na 407-215-7414
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V L A S T N O S T I :
SCHVÁLENÉ A ODPORÚČANÉ DERMATOLÓGMI
POSTAVENÉ NA NAJPOKROČILEJŠEJ A NAJMODERNEJŠEJ
TECHNOLÓGII DOSTUPNEJ NA DNEŠNOM TRHU
VYUŽÍVA EXKLUZÍVNE ZLOŽENIE OBSAHUJÚCE PRIRODZENE
ZÍSKANÉ INGREDIENCIE, KTORÉ BOLI NAVRHNUTÉ TAK, ABY
PÔSOBILI SYNERGISTICKY SO SÉRIOU LUMINESCE™ PRODUKTOV
PRE STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
NEOBSAHUJE LAURYLSULFÁT SODNÝ, LAURETSULFÁTY ANI
PARABÉN

K ĽÚ Č O V É I N G R E D I E N C I E :

TENTO JEMNÝ ČISTIACI GÉL JE FANTASTICKÝ &

A JE VHODNÝ PRE KAŽDODENNÉ POUŽITIE.
KOMPLEX NA DETOXIKÁCIU BUNIEK*
výsledky klinických štúdií preukázali celkové zlepšenie vzhľadu
pleti: viditeľne jemnejšia a jasnejšia pleť, redukcia viditeľných
znakov starnutia, žiarivejšia pleť
EXTRAKT Z ALOE VERA
prirodzene zvlhčuje, zjemňuje, obnovuje a
uchováva suchú pleť
KOMPLEX ESENCIÁLNYCH VITAMÍNOV A, C A E
špeciálna zmes esenciálnych vitamínov navrhnutých
pre vyživovanie a ochranu vašej pleti
ALFA A BETA HYDROXYKYSELINY
jemne detoxifikujú a efektívne odlupujú staré a odumreté
pleťové bunky a iné nečistoty z povrchu vašej pleti, zanechajúc
jasnejší a mladistvejší vzhľad pleti
EXTRAKT ZO ZELENÉHO ČAJU
účinný antioxidant, ktorý pomáha pri zjemnení vašej pleti a pri
ochrane proti poškodeniu voľnými radikálmi

POUŽITIE A APLIKÁCIA:

Séria LUMINESCE™ produktov pre
starostlivosť o pleť bola navrhnutá tak, aby
spolupracovala synergisticky. Aby ste mali úžitok zo skutočne
efektívneho omladzujúceho programu pre starostlivosť o pleť,
určite používajte celú škálu produktov LUMINESCE™ každý deň.
RÁNO
KROK 1: Umyte si tvár s LUMINESCE™ omladzujúcim čistiacim
gélom pre jemnú detoxifikáciu vašej pleti.
KROK 2: Aplikujte LUMINESCE™ sérum na omladzovanie buniek,
aby ste podporili prirodzené obnovovacie procesy vášho tela.
KROK 3: Aplikujte LUMINESCE™ denný hydratačný komplex s
ochranným faktorom 30 pre ochranu a hydratáciu vašej pleti.
VEČER
OPAKUJTE KROKY 1. A 2.
KROK 3: Aplikujte LUMINESCE™ progresívny nočný korektor,
aby sa uchovala hladina vlhkosti vašej pleti a aby sa obnovila a
revitalizovala vaša pleť počas spánku.

NÁVOD NA POUŽITIE: Navlhčite si tvár teplou vodou. Aplikujte
malé množstvo gélu končekmi prstov alebo štetcom na tvár a
jemne vmasírujte do pleti tváre a krku rovnomernými, otáčavými
pohybmi po dobu 30 sekúnd. Pokožku opláchnite a vysušte.
UPOZORNENIE: Vyhnite sa kontaktu produktu s očami. V prípade
kontaktu s očami, oči vyplachujte vodou. Skladujte na suchom,
chladnom (20-25°C) a tmavom mieste. Ak nastane podráždenie
pleti, produkt prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
* Početné klinické testy dokazujú účinnosť.

Tieto vyhlásenia neboli vyhodnotené Úradom pre kontrolu
potravín a liečiv USA. Tento produkt nie je určený na
diagnózu, liečenie, ani prevenciu proti žiadnej chorobe.
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