DENNÁ

ochrana

REVITALIZÁCIA &

LUMINESCE™denný hydratačný komplex
je účinný hydratačný gél s protivráskovými účinkami a s ochranným
faktorom 30, ktorý pomáha pri redukovaní výskytu jemných liniek a
vrások vďaka podporovaniu prirodzenej schopnosti vašej pleti
rehydratovať sa. S obsahom viac ako 200 kľúčových ľudských rastových

V ÝH ODY:
POSKYTUJE OKAMŽITÚ 24 HODINOVÚ
HYDRATÁCIU VAŠEJ PLETI
REDUKUJE VÝSKYT JEMNÝCH LINIEK A
VRÁSOK UŽ ZA DVE HODINY; VYPĹŇA PLEŤ

faktorov, ktoré stimulujú prirodzené procesy vášho tela, tento brilantný
krém na tvár dodá vašej pleti nevyhnutnú hydratáciu. Ako perfektné
riešenie pre vaše potreby pri starostlivosti o pleť, LUMINESCE™ denný
hydratačný komplex dramaticky zlepší váš výzor pomocou rehydratácie,
regenerácie a revitalizácie vašej pleti na bunkovom leveli.

Vaša pleť je vzácna a zraniteľná, preto je
nevyhnutné chrániť ju, aby si vaša pleť uchovala mladistvý a
žiarivý vzhľad. Dlhodobé vystavenie sa neodolateľným lúčom slnka a
iným potenciálne škodlivým elementom môže vážne poškodiť vašu pleť
a zrýchliť proces starnutia. To je dôvod, prečo je pre vás dôležité

PRIRODZENE CHRÁNI VAŠU PLEŤ PRED
VYSTAVENÍM ŠKODLIVÝM UVA/UVB LÚČOM
OBSAHUJE EXKLUZÍVNU PATENT-PENDING
INGREDIENCIU ZÍSKANÚ Z ADULTNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK S OBSAHOM 200+
KĽÚČOVÝCH ĽUDSKÝCH RASTOVÝCH
FAKTOROV, KTORÉ PODPORUJÚ PRIRODZENÝ
REGENERAČNÝ PROCES VAŠEJ PLETI
POMÁHA PRI ODDIALENÍ PROCESU STARNUTIA
STIMULÁCIOU OBNOVOVANIA A OMLADZOVANIA
BUNIEK VAŠEJ PLETI

faktorom 30, ktorý chráni a intenzívne hydratuje pleť vašej tváre,

POSKYTUJE PRIRODZENÚ HYDRATAČNÚ
BARIÉRU, KTORÁ POMÁHA CHRÁNIŤ VAŠU
PLEŤ PRED DEHYDRATÁCIOU

vyživuje ju a obnoví ju tam, kde to najviac potrebujete.

RÝCHLO SA ABSORBUJE DO VAŠEJ PLETI

používať LUMINESCE™ denný hydratačný komplex s ochranným

LUMINESCE™ denný hydratačný komplex
využíva kombináciu prémiových ingrediencií, ktoré boli starostlivo
zvolené pod dohľadom svetovo uznávaného dermatológa, Dr. Nathan
Newmana, ktorý si ich vybral pre ich vysoko efektívne protistarnúce a
hydratačné účinky. Tento nemastný hydratačný gél sa po aplikácii
okamžite absorbuje do pleti a pri každodennom používaní môžu pocítiť
značné účinky muži aj ženy. Nečakajte ani jeden deň a odhaľte svoj
zdravší výzor a mladistvejšiu pleť.

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

VL A S TN OS TI:
• VYUŽÍVA EXKLUZÍVNU PATENT-PENDING TECHNOLÓGIU
KMEŇOVÝCH BUNIEK, KTORÁ OBNOVUJE ŽIARIVOSŤ, PEVNOSŤ A
HLADKOSŤ PLETI NA BUNKOVOM LEVELI
•

BEZ PARABÉNU A OLEJA

• JE POSTAVENÝ NA NAJPOKROČILEJŠEJ A NAJMODERNEJŠEJ
TECHNOLÓGII DOSTUPNEJ NA DNEŠNOM TRHU
•

NEMASTNÉ ZLOŽENIE

• NEOBSAHUJE UMELÉ FARBIVÁ
• VYROBENÝ Z PLNE PRÍRODNÝCH INGREDIENCIÍ
• HYPOALERGÉNNE
• SCHVÁLENÉ A ODPORÚČANÉ DERMATOLÓGMI
• OCHRANNÝ FAKTOR 30

KĽÚ Č OVÉ IN GR EDIEN CIE:
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

EXTRAKT Z ČERVENEJ RIASY†

poskytuje prirodzenú, mimoriadne účinnú hydratačnú
bariéru

EXTRAKT ZO ZELENEJ CHALUHY‡
prirodzene chráni pred UVA/UVB žiarením

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

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

POVEDZTE „ AHOJ“ ŠŤASTNEJ

a prekrásnej pleti

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 malé množstvo gélu na
končeky prstov. Rovnomerne vmasírujte do pleti tváre nahor
smerujúcimi otáčavými pohybmi a vmasírujte do pokožky
krku nahor smerujúcimi pohybmi. Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov, použite po aplikácii LUMINESCE™ séra na
omladzovanie buniek.
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. † Štúdiá preukázali mimoriadnu
hydratáciu pleti pri in Vivo testoch s Kyselinou hyalurónovou. ‡Klinické pokusy.

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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