staranju

SIJAJ IN OBČUTEK,
KI KLJUBUJETA

LUMINESCE

je celično pomlajevalni serum, kot ga še ni bilo,
zasnovan na najnovejši obstoječi tehnologiji.
Podpira naravne sposobnosti telesa, da prenavlja in pomlajuje kožo. Z
uporabo ekskluzivne patentirane formule, pridobljene iz odraslih
izvornih celic, vsebuje več kot 200 ključnih človeških rastnih faktorjev in
celičnih komunikatorjev. Luminesce™ serum nežno preobrazi vašo
kožo ter minimalizira pojavljanje tankih linij in gub. Ko bo dokazal svoje
unikatne sposobnosti, boste videti pomlajeni, sijoči in bolj zdravi.

S staranjem se manjša proizvodnja rastnih faktorjev v
koži, kar na njej povzroča vidne posledice.
S ponovnim dovajanjem teh faktorjev ob dnevni uporabi LUMINESCE™
celično pomlajevalnega seruma se zdravijo poškodovane kožne celice
in obnavljajo kožna tkiva. Del naravnega procesa staranja je tudi
pešanje kožnih fibroblastov (celic, ki skrbijo za izločanje vlaken kolagena in elastina), zaradi česar se poslabša cirkulacija in koža izgublja
elastičnost. Luminesce™ serum aktivira te celice in sodeluje z
naravnimi telesnimi procesi – stimulira proizvodnjo kolagena, elastina in
drugih proteinov, pomembnih za prenove kože.

LUMINESCE™ celično pomlajevalni serum preseneti s
sijajem, čvrstostjo in gladkostjo vaše kože. Tanke linije in

UČINKI:
POMAGA IZENAČEVATI RAZBARVANO KOŽO IN
KOŽNE MADEŽE
DOPOLNJUJE RAVEN VLAGE V KOŽI
NA CELIČNI RAVNI POVEČA ČVRSTOST, ELASTIČNOST IN GLADKOST KOŽE
MINIMALIZIRA TANKE LINIJE IN GLOBOKE GUBE NA
OBRAZU IN VRATU
OMILJUJE OPEKLINE IN BRAZGOTINE NA KOŽI
STIMULIRA NARAVNO PROIZVODNJO RASTNIH
FAKTORJEV IN PROTEINOV, KI Z LETI KOPNIJO
UPOČASNJUJE VIDNE ZNAKE STARANJA
HITRO SE VPIJE V KOŽO IN OB TEM USTVARJA
PRIJETEN OBČUTEK MEHKOSTI

gube se ob redni uporabi opazno zmanjšujejo, saj napredna formula
noč in dan varno vrača koži mladostnost. Dovolite si začutiti, kaj lahko
serum naredi za vas in kako izjemno se boste počutili, ko bo ogledalo
pokazalo vašo osveženo, pomlajeno podobo.
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

SESTAVA:
VSEBUJE NARAVNE ZAPOLNJEVALCE GUB, KI POVEČUJEJO ELASTIČNOST IN ČVRSTOST
VSEBUJE EKSKLUZIVNO, PATENTIRANO, ZDRAVNIŠKO POTRJENO FORMULO, PODPRTO Z
RAZISKOVALNIMI ŠTUDIJAMI
JE NARAVEN, HIPOALERGEN IN BREZ PARABENOV
KLJUČNA SESTAVINA JE KOMPLEKS RASTNIH FAKTORJEV, KI POVRNEJO NARAVNE RAVNI
PROTEINOV Z EKSKLUZIVNO PATENTIRANO FORMULO, PRIDOBLJENO IZ ODRASLIH
IZVORNIH CELIC

V nedavnih študijah o LUMINESCE™ celično pomlajevalnem serumu je:
88 % žensk potrdilo izboljšanje splošnega videza svoje kože,
75 % žensk pohvalilo izboljšanje teksture in večjo gladkost kože,
70 % žensk opazilo zmanjšanje tankih linij in ublažitev globljih gub na obrazu ter vratu,
70 % žensk čutilo izboljšanje čvrstosti in elastičnosti kože.

ZAKAJ BI SE MORALA

VAŠA STAROST VIDETI NA OBRAZU?

UPORABA:

NAVODILA: Nanesite na blazinice prstov kapljo ali dve
LUMINESCE™ celično pomlajevalnega seruma. S krožnimi
gibi navzgor ga enakomerno vmasirajte v obraz in v smeri
navzgor namažite tudi vrat.
OPOZORILA: Izogibajte se stiku seruma z očmi, če pa do
tega pride, jih izperite z vodo. Izdelek zaščitite pred sončno
svetlobo in ekstremnimi temperaturami, hranite ga na
suhem in temnem mestu (20-25° C). Barva in viskoznost
lahko variirata zaradi visoke koncentracije beljakovin in
rastnih faktorjev v izdelku. Če opazite razdraženost kože,
prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

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.

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

DAJEMO NOV POMEN

