PODOŽIVITE

svoje koze

MLADOSTEN SIJAJ

Rezultat znanja in
tehnologije priznanih zdravnikov je

LUMINESCE™ bogata nočna krema.
Deluje med spanjem, saj je proces celičnega obnavljanja takrat najbolj
aktiven – krepi zdravje DNK-ja vaše kože. Ta izredna kozmetična
pridobitev temelji na najnaprednejših obstoječih zdravstvenih raziskavah in je zasnovana tako, da vpliva na specifične presnovne procese,
povezane s staranjem. LUMINESCE™ bogata nočna krema vsebuje
naravno pridobljene sestavine, ki pomagajo popravljati vaš DNK na
celični ravni in kljubujejo prezgodnjemu staranju.

Celice in gelu podobna snov, ki jih »podmazuje«,
med normalnim procesom staranja izgubljajo vlažnost, zato postaja
koža tanjša in suha. Rast novih kožnih celic se upočasni, kar povzroča
dolgočasno polt brez sijaja, in skrajšajo se telomeri, ki ščitijo vaš DNK
pred poškodbami; hranila, potrebna za obnovo kože in popravljanje
DNK, ne morejo prodreti v celice, odvečne snovi pa ne morejo ven iz
njih. Zaradi škodljivih vsakodnevnih vplivov ste izpostavljeni prostim
radikalom, ki preprečujejo rast zdravih celic in siromašijo telesno zalogo
proteinov in lipidov.

UČINKI:
ŠTUDIJE SO V SAMO DVEH TEDNIH POKAZALE
POVEČANJE ZNOTRAJCELIČNE HIDRATACIJE ZA 85 %
TER ZMANJŠANJE TANKIH LINIJ IN GLOBLJIH GUB V
SAMO DVEH URAH
IZBOLJŠA ČVRSTOST IN ELASTIČNOST KOŽE
VSEBUJE MOČNE VITAMINE IN ANTIOKSIDANTE, KAR
POMAGA ŠČITITI CELIČNE MEMBRANE PRED VPLIVOM
PROSTIH RADIKALOV
HITRO SE VPIJE V KOŽO
VSEBUJE VEČ KOT 200 KLJUČNIH ČLOVEŠKIH RASTNIH FAKTORJEV, KI DOPOLNJUJEJO NARAVNO RAVEN
PROTEINOV, KOT STA KOLAGEN IN ELASTIN
ZMANJŠUJE POJAVLJANJE STAROSTNIH LIS IN

Patentirana tehnologija LUMINESCE™
bogate nočne kreme popravlja posledice preteklih okoljskih vplivov in
krepi vašo kožo za prihodnost. Ponoči podpira naravne samoobnovitvene
mehanizme kože, kar ji omogoča prenovo in revitalizacijo ter zmanjšuje
znake staranja. Zagotavlja maksimalno hidratacijo, obnavlja vlago in blaži
posledice časa na vaši koži.

IZENAČUJE TEN KOŽE
ŠČITI, POPRAVLJA IN OBNAVLJA CELICE KOŽE, S
ČIMER UPOČASNJUJE PROCESE STARANJA

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

ZNAČILNOSTI:
UPORABLJENA TEHNOLOGIJA OMOGOČA POVEČANO ABSORBCIJO
AKTIVNIH SESTAVIN TAM, KJER JE NAJBOLJ POTREBNO
PODPRTA JE Z DOLGOLETNIMI ZDRAVSTVENIMI RAZISKAVAMI
VSEBUJE EKSKLUZIVNO FORMULO Z NARAVNO PRIDOBLJENIMI SESTAVINAMI,
KI DELUJEJO MED SPANJEM
TEMELJI NA NAJNAPREDNEJŠI OBSTOJEČI TEHNOLOGIJI
NARAVNA, HIPOALERGENA IN BREZ PARABENOV

KLJUČNE SESTAVINE:

KER SI ZASLUŽITE

lepotilni počitek

EKSTRAKT UNCARIE TOMENTOSE (poznana kot Mačji krempelj)
pospešuje obnavljanje DNK
BAJKALSKA ČELADNICA
upočasnjuje krajšanje telomerov in spodbuja rast novih
celic ter eksfoliacijo starih, zaradi česar je površina kože
mladostnejša in bolj sijoča
EKSTRAKTI JABOLKA, LEČE, LUBENICE IN KUMARICE
preprečujejo transepidermalno izgubo vode, ker vlago
zadržujejo znotraj kože
LUMINESCE™ KOMPLEKS VITAMINOV ZA KOŽO
obnavlja naravno raven proteinov z ekskluzivno patentirano
formulo, pridobljeno iz odraslih izvornih celic

UPORABA:

use the entire line of LUMINESCE™ products daily.

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

KORAK 1: Očistite obraz z LUMINESCE™ čistilnim
losjonom, ki nežno čisti in razstruplja kožo.
KORAK 2: Nanesite LUMINESCE™ celično pomlajevalni
serum, ki stimulira naravne telesne procese samoobnavljanja.
KORAK 3: Zjutraj nanesite LUMINESCE™ dnevno vlažilno
kremo za zaščito in hidratacijo kože, zvečer pa LUMINESCE™
bogato nočno kremo, ki ohranja raven vlažnosti ter obnavlja in
revitalizira vašo kožo med spanjem.

NAVODILA: Nanesite majhno količino LUMINESCE™
bogate nočne kreme s priloženo spatulo na blazinice
prstov. S krožnimi gibi navzgor jo enakomerno vmasirajte v
obraz in v smeri navzgor namažite tudi vrat. Za najboljši
učinek pred tem uporabite LUMINESCE™ celično pomlajevalni serum.
OPOZORILA: Izogibajte se stiku kreme z očmi, če pa do
tega pride, jih 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.

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

MLADOSTI

DAJEMO NOV POMEN

