NAVRÁTI

MLADISTVÚ
ŽIARIVOSŤ

vašej pleti

V kombinácii odborných skúseností a
technológií svetovo známych lekárov,

LUMINESCE

™

progresívny nočný korektor

pôsobí počas vášho spánku – keď je bunková regenerácia najaktívnejšia
– zvýšením zdravia DNA vašej pleti. Toto účinné cosmeceutical je
postavené na najpokročilejších klinických výskumoch, ktoré sú dnes

V ÝH ODY:
ŠTÚDIE PREUKÁZALI ZVÝŠENÚ
MEDZIBUNKOVÚ HYDRATÁCIU O 85%
UŽ PO DVOCH TÝŽDŇOCH A ZNÍŽENÝ
VÝSKYT JEMNÝCH LINIEK A VRÁSOK
UŽ ZA DVE HODINY

dostupné, a je navrhnuté tak, aby zlepšilo špecifické metabolické

ZVÝŠENÁ PEVNOSŤ A ELASTICITA PLETI

metódy zapojené do procesu starnutia. LUMINESCE™ progresívny nočný

OBSAHUJE ÚČINNÉ VITAMÍNY A
ANTIOXIDANTY, KTORÉ POMÁHAJÚ
CHRÁNIŤ BUNKOVÉ MEMBRÁNY PRED
NAPADNUTÍM VOĽNÝMI RADIKÁLMI

korektor obsahuje prirodzene získané ingrediencie, ktoré podporujú
vrodenú schopnosť vášho tela reparovať vaše DNA na bunkovom leveli.

RÝCHLO SA ABSORBUJE DO VAŠEJ PLETI

Počas normálneho procesu starnutia, vaše bunky
a gélu podobná substancia, ktorá pôsobí ako lubrikant medzi nimi,
strácajú hydratáciu, následkom čoho sa vaša pleť stenšuje a vysúša. Rast
nových pleťových buniek sa spomaľuje, čím sa vytvára matná a chradnúca
pokožka a teloméry, ktoré chránia vaše DNA pred poškodením, sa stávajú
kratšími. Každodennou činnosťou sa vystavujeme pôsobeniu voľných
radikálov, ktoré môžu poškodiť bunky našej pleti.

LUMINESCE™ progresívny nočný korektor

OBSAHUJE EXKLUZÍVNU
PATENT-PENDING INGREDIENCIU
ZÍSKANÚ Z ADULTNÝCH KMEŇOVÝCH
BUNIEK S OBSAHOM 200+ KĽÚČOVÝCH
ĽUDSKÝCH RASTOVÝCH FAKTOROV,
KTORÉ PODPORUJÚ PRIRODZENÉ
REGENERAČNÉ PROCESY VAŠEJ PLETI
POMÁHA PRI UHLADZOVANÍ
SFARBENÉHO TÓNU PLETI A
PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN
POMÁHA ODDIALIŤ PROCES
STARNUTIA STIMULÁCIOU REGENERÁCIE
A OMLADZOVANIA BUNIEK VAŠEJ PLETI

kombinuje najnovšiu patent-pending technológiu kmeňových buniek, aby
sa podporili prirodzené sebaobnovovacie mechanizmy a zredukovali sa
znaky starnutia, kým vy spíte. Tento jemný upokojujúci krém dodá
potrebnú hydratáciu vašej pleti, takže po prebudení sa bude vaša pleť

Vyrobené v U.S.A. exkluzívne pre JEUNESSE® GLOBAL

regenerovaná a revitalizovaná.

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Pre viac informácií, prosím volajte na 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

VLASTNOSTI:
•

VYUŽÍVA ŠPECIÁLNY FOSFOLIPIDNÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM, KTORÝ PÔSOBÍ NA
NANO ŠKÁLE, VĎAKA ČOMU SA ZVÝŠI ABSORPCIA AKTÍVNYCH INGREDIENCIÍ

•
•

JE PODPOROVANÁ MNOHOROČNÝMI KLINICKÝMI VÝSKUMAMI

•

JE ZALOŽENÁ NA NAJPOKROČILEJŠEJ A NAJMODERNEJŠEJ TECHNOLÓGII, KTORÁ
JE DNES DOSTUPNÁ

•
•
•
•
•

HYPOALERGÉNNE A BEZ PARABÉNU

OBSAHUJE EXKLUZÍVNU INGREDIENCIU S PRIRODZENE ZÍSKANÝMI ZLOŽKAMI,
KTORÉ PÔSOBIA POČAS SPÁNKU

NEOBSAHUJE UMELÉ FARBIVÁ
VYROBENÝ Z PLNE PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ
SCHVÁLENÉ A ODPORÚČANÉ DERMATOLÓGMI
VYUŽÍVA EXKLUZÍVNU PATENT-PENDING TECHNOLÓGIU KMEŇOVÝCH BUNIEK,
KTORÁ OBNOVUJE ŽIARIVOSŤ, PEVNOSŤ A HLADKOSŤ PLETI NA BUNKOVOM LEVELI

KĽÚČOVÉ INGR EDIENCIE:

PRETOŽE SI ZASLÚŽITE

vyspať sa do krásy.

MICROCOCCUS LYSATE*
Zlepšuje prirodzenú reparáciu UV lúčmi poškodenej DNA
BAICALIN**
znižuje skracovanie telomérov a podporuje rast nových buniek,
čím sa ľahšie odstránia staré bunky &vytvorí sa mladistvejší,
jasnejší povrch pleti
LUMINESCE™ VITAMÍNOVÝ KOMPLEX NA PLEŤ†
je jedinečnou zmesou nevyhnutných vitamínov, ktorá bola
navrhnutá s cieľom vyživovať a chrániť vašu pleť, vrátane špeciálnej,
stabilnej formy vitamínu C, ktorý redukuje výskyt pigmentových
škvŕn a uhladzuje tón vašej pleti
VÝŤAŽKY Z JABLKA, ŠOŠOVICE A VODNÉHO MELÓNA‡
chránia pred transepidermálnou stratou vody zaistením hydratácie;
už za dva týždne zvýšia medzibunkovú hydratáciu o 85% a
preukázalo sa, že redukujú výskyt jemných liniek už za dve hodiny
LUMINESCE™ KOMPLEX RASTOVÝCH FAKTOROV
obnovuje prirodzené regeneračné procesy vašej pleti vďaka
exkluzívnej patent-pending ingrediencii získanej z adultných
kmeňových buniek s obsahom viac ako 200 rastových faktorov
SUPEROXID DISMUTÁZY (SOD) §
patentovaná, super účinná ingrediencia, ktorá pomáha chrániť
bunky pred poškodením voľnými radikálmi

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 vášho spánku.

POUŽITIE A APLIKÁCIA:
NÁVOD NA POUŽITIE: Aplikujte každý večer malé množstvo produktu s pribalenou
stierkou alebo pomocou končekov prstov. Rovnomerne vmasírujte do pleti tváre a
krku pomocou končekov prstov nahor smerujúcimi otáčavými pohybmi.
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.
* Klinické testy preukázali zvýšenú reparáciu DNA v ľudských bunkách.
**Klinické in-vitro testy preukázali zvýšenú (fibroblast) duplikáciu. Klinické testy na
dobrovoľníčkach preukázali zvýšenú pevnosť a elasticitu pleti.
†Štúdie preukázali zredukovanú syntézu melanínu a ubudnutie pigmentových škvŕn.
‡ Početné klinické testy dokazujú účinnosť.
§ Štúdiá účinnosti prípravku preukázali, že lokálna aplikácia superoxidu dismutázy
redukuje sčervenanie kože vyvolanej UV radiáciou.

Tieto tvrdenia 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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