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Vyvinuté najmodernejšou technológiou,
™ sérum na

LUMINESCE

omladzovanie buniek

je prvým prevratným produktom proti starnutiu, ktorý ako jediný
podporuje prirodzenú schopnosť tela obnoviť, regenerovať a omladiť

V ÝH ODY:

vašu pleť. Použitím exkluzívnej Patent Pending zložky, získanej z

POMÁHA PRI UHLADZOVANÍ SFARBENÉHO
TÓNU PLETI A PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN

adultných kmeňových buniek, ktorá obsahuje viac ako 200

NAVRÁTI VLHKOSŤ VAŠEJ PLETI

kľúčových ľudských rastových faktorov a bunkových messengerov,
LUMINESCE™ sérum na omladzovanie buniek šetrne pretransformuje
vašu pleť a minimalizuje výskyt jemných liniek a vrások. Vyzerajte
mladšie, zdravšie a žiarivejšie vďaka tomuto revolučnému séru, ktoré
vám pomôže vrátiť život vašej pleti.

PODPORUJE MLADISTVÝ A PEVNÝ VZĽAD
VAŠEJ PLETI
MINIMALIZUJE VÝSKYT JEMNÝCH LINIEK A
HLBOKÝCH VRÁSOK NA TVÁRI

Čím ste starší, tým viac sa redukuje produkcia
rastových faktorov

OBNOVÍ MLADISTVÚ ŽIARIVOSŤ VAŠEJ
STARNÚCEJ PLETI

vo vašej pleti, následkom čoho sa zintenzívňujú viditeľné efekty

DOPĹŇA PRIRODZENÝ ZDROJ RASTOVÝCH
FAKTOROV A PROTEÍNOV VO VAŠEJ PLETI,
KTORÉ SA VEKOM VYČERPAJÚ

starnutia. Teraz môžete vyzerať o roky mladšie vďaka týmto
faktorom pomocou každodennej aplikácie LUMINESCE™ séra na
omladzovanie buniek. Rastové faktory a bunkové messengery
obsiahnuté v technológii kmeňových buniek spolupracujú s

ODDIAĽUJE ZNAKY PROCESU STARNUTIA
RÝCHLO SA ABSORBUJE DO VAŠEJ PLETI

prirodzenými procesmi vašej pleti, čím podporujú jej omladzovanie a
redukujú výskyt jemných liniek a vrások.

LUMINESCE™ sérum na omladzovanie buniek
odhalí vašu žiarivejšiu, jemnejšiu a pevnejšiu pleť. S
viditeľnou redukciou výskytu jemných liniek a vrások, tento
progresívny produkt pre starostlivosť o pleť pôsobí vo dne
i v noci, aby vám pomohol vrátiť vašu mladistvú
sebadôveru s pozoruhodnými a bezpečnými výsledkami.

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
JEUNESSEGLOBAL.COM

VLASTNOSTI
OBSAHUJE PRIRODZENÚ VÝPLŇ NA VRÁSKY,
KTORÁ UCHOVÁ ELASTICITU A PEVNOSŤ PLETI
OBSAHUJE EXKLUZÍVNU PATENT-PENDING INGREDIENCIU, KTORÁ JE
SCHVÁLENÁ LEKÁRMI A PODLOŽENÁ KLINICKÝMI VÝSKUMNÝMI
ŠTÚDIAMI
PLNE PRÍRODNÉ, HYPOALERGÉNNE A BEZ PARABÉNU

Nedávna štúdia LUMINESCE™ séra na
omladzovanie buniek preukázala, že
88% ŽIEN SI VŠIMLO ZLEPŠENIE CELKOVÉHO
VZHĽADU ICH PLETI
75% POCÍTILO ZLEPŠENIE ŠTRUKTÚRY A
JEMNOSTI PLETI
70% SI VŠIMLO REDUKCIU VÝSKYTU JEMNÝCH
LINIEK A VRÁSOK

K TO P OVEDA L , ŽE MUSÍT E ODHA LIŤ

v á š p r a v ý ve k ?

70% POCÍTILO ZVÝŠENÚ PRUŽNOSŤ A ELASTICITU PLETI

K Ľ Ú Č O VÁ I N G R E D I E N C I A :
LUMINESCE™ KOMPLEX RASTOVÝCH
FAKTOROV

obnovuje prirodzenú hladinu proteínov v
pleti vďaka exkluzívnej patent-pending
zložke, ktorá je získaná z adultných
kmeňových buniek

POUŽITIE A APLIKÁCIA:
NÁVOD NA POUŽITIE: Aplikujte malé množstvo séra na
končeky prstov. Rovnomerne vmasírujte do pleti tváre
nahor smerujúcimi otáčavými pohybmi a vmasírujte do

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.

pokožky krku nahor smerujúcimi pohybmi.
UPOZORNENIE: Vyhnite sa kontaktu produktu s očami.
V prípade kontaktu s očami, oči vyplachujte vodou.
Produkt nevystavujte slnečnému svetlu a extrémnym
teplotám. Skladujte na suchom, chladnom (20-25°C) a
tmavom mieste. Farba a viskozita produktu sa môže
meniť následkom vysokej koncentrácie proteínov a
rastových faktorov obsiahnutých v produkte. V prípade
podráždenia pleti produkt prestaňte používať a poraďte
sa s lekárom.
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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