
Pomaga zmanjševati pojavljanje tankih linij in gub, saj stimulira naravne 
rehidrativne sposobnosti kože. Ta odlična krema za obraz preobrazi kožo, 
saj oskrbi z vlago tudi njene najgloblje plasti; vaš obraz bo zasijal od 
zdravja, gladkosti in svežine.

Človeška koža sicer sama varuje svojo vitalnost, 
toda pogosto izpostavljanje zapeljivim sončnim žarkom in drugim potencial-
no nevarnim elementom v okolju lahko resno poškoduje kožo ter pospeši 
procese staranja. Za zaščito je pomembno uporabljati LUMINESCE™ 
dnevni vlažilni kompleks, ki ob dolgotrajni SPF zaščiti in intenzivni hidrataciji 
hrani ter obnavlja kožo, kjer je to najbolj potrebno.

LUMINESCE™ dnevni vlažilni kompleks 
uporablja kombinacijo prvovrstnih sestavin, skrbno izbranih zaradi izrednih 
pomlajevalnih in vlažilnih zmožnosti. Ta nemastna vlažilna krema se vpije 
takoj po nanosu in ob redni uporabi zagotavlja očitne izboljšave pri obeh 
spolih. Kot popoln odgovor na potrebe vaše kože dramatično izboljša njen 
videz, medtem ko ji na celični ravni pomaga pri rehidrataciji, prenavljanju in 
revitalizaciji.

dnevni vlažilni kompleks je močan vlažilec 
z SPF 30 zaščitnim faktorjem. 

 

DNEVNA 
REVITALIZACIJA 
& 

U Č I N K I :
LUMINESCE™  

ZAGOTAVLJA TAKOJŠNJO IN CELODNEVNO VLAŽENJE 

TUDI GLOBOKIH PLASTI KOŽE

ZMANJŠA TANKE LINIJE IN GUBE CELO V DVEH URAH

NARAVNO ŠČITI KOŽO OB IZPOSTAVLJENOSTI 

ŠKODLJIVIM UVA/UVB ŽARKOM

VSEBUJE EKSKLUZIVNO PATENTIRANO FORMULO, 

PRIDOBLJENO IZ ODRASLIH IZVORNIH CELIC

VSEBUJE VEČ KOT 200 KLJUČNIH ČLOVEŠKIH RASTNIH 

FAKTORJEV, KI DOPOLNJUJEJO NARAVNO RAVEN 

PROTEINOV, KOT STA KOLAGEN IN ELASTIN

POMAGA UPOČASNJEVATI PROCESE STARANJA, SAJ 

SPODBUJA KOŽNE CELICE K POPRAVLJANJU IN 

OBNAVLJANJU

DOPOLNJUJE NARAVNO ZALOGO RASTNIH FAKTORJEV 

IN PROTEINOV, KI Z LETI KOPNI

HITRO SE VPIJE V KOŽO IN NE PUŠČA MASTNEGA 

OBČUTKA

Proizvedeno v ZDA. Ekskluzivno za JEUNESSE GLOBAL 

650 Douglas Avenue, Altamonte Springs, FL 32714. 

Za več informacij pokličite 407-215-7414 oz. osebo, 

ki vam je dala letak. 

www.jeunesse.si



Teh izjav ni ocenila organizacija Food and Drug administration. Izdelek ni 
namenjen za diagnozo, zdravljenje ali preprečevanje bolezni.

UPORABA:

ZNAČILNOSTI:

 

 

LUMINESCE™  

UPORABLJENA JE POSEBNA PATENTIRANA TEHNOLOGIJA, KI NA CELIČNI RAVNI POVRNE 
SIJAJ, ČVRSTOST IN GLADKOST KOŽE

BREZ PARABENOV IN OLJ

TEMELJI NA NAJNAPREDNEJŠI OBSTOJEČI TEHNOLOGIJI

ZAŠČITNI FAKTOR SPF 30

KLJUČNE SESTAVINE:

EKSTRAKTI JABOLKA, LEČE IN LUBENICE – preprečujejo transepidermalno izgubo vode, ker 
vlago zadržujejo znotraj kože

EKSTRAKT RDEČE MORSKE TRAVE – hitro se vpije v pore in zagotavlja naravno »pregrado« 
pred izgubljanjem vlage

EKSTRAKT ZELENE ALGE – naravno ščiti pred UVA/UVB žarki

LUMINESCE™ KOMPLEKS VITAMINOV ZA KOŽO – obnavlja naravno raven vlažnosti kože z 
ekskluzivno patentirano formulo, pridobljeno iz odraslih izvornih celic

izdelki za nego kože so ustvarjeni za sinergi jsko delovanje. 
Optimalen učinek pomlajevalnega programa je dosežen ob 
redni dnevni uporabi vseh izdelkov.

KORAK 1: Očistite obraz z LUMINESCE™ čisti lnim 
losjonom, ki nežno čist i in razstrupl ja kožo.

KORAK 2: Nanesite LUMINESCE™ celično pomlajevalni 
serum, ki st imulira naravne telesne procese samoobnavl janja.

KORAK 3: Zjutraj nanesite LUMINESCE™ dnevno vlaži lno 
kremo za zaščito in hidrataci jo kože, zvečer pa LUMINESCE™ 
bogato nočno kremo, ki ohranja raven vlažnosti ter obnavl ja in 
revital iz ira vašo kožo med spanjem.

NAVODILA: Nanesite majhno kol ičino LUMINESCE™ 
dnevne vlaži lne kreme na blazinice prstov. S krožnimi gibi 
navzgor jo enakomerno vmasirajte v obraz in v smeri 
navzgor namažite tudi vrat. Za najbol jši učinek pred tem 
uporabite LUMINESCE™ celično pomlajevalni serum.

OPOZORILA: Izogibajte se stiku kreme z očmi, če pa do 
tega pride, j ih izperite z vodo. Izdelek hranite na suhem in 
temnem mestu (20-25° C). Če opazite razdraženost kože, 
prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

M L A D O S T I  
DAJEMO NOV POMEN

Z A Č U T I T E  S V O J O  S R E Č N O ,
BLEŠČEČO IN VARNO KOŽO!


