CİLDİNİZİN
GENÇLİĞİNİ
VE IŞILTISINI
geri getirin
Ünlü hekimlerin uzmanlığı ve
teknolojilerini bir araya getiren

LUMINESCE™gelişmiş gece onarımı
siz uyurken, yani hücresel yenilemenin en yoğun olduğu zamanda
çalışarak cildinizin DNA’sını daha sağlıklı hale getirir. Bu güçlü
kozmesötik ürün, mevcut en gelişmiş klinik araştırmalara göre ve
yaşlanma sürecindeki belirli metabolik yolları geliştirmek için
tasarlanmıştır. LUMINESCE™ gelişmiş gece onarımı, vücudunuzun
doğal bir yeteneği olan hücresel seviyede DNA onarımı sürecini
destekleyen doğal yollarla elde edilmiş bileşenlerden oluşur.

Normal yaşlanma sürecinde, hücreleriniz ve
hücrelerinizin arasındaki jel benzeri kayganlaştırıcı nemini kaybeder,
cildinizin incelmesine ve kurumasına neden olur. Yeni cilt
hücrelerinin oluşumu yavaşlar; bu da cildinizin mat ve sarkık

F AY D A L A R I :
YAPILAN ARAŞTIRMALAR, YALNIZCA İKİ
HAFTADA HÜCRE İÇİ NEMİN %85’E KADAR
ARTTIĞINI VE İNCE ÇİZGİLERİN VE
KIRIŞIKLIKLARIN GÖRÜNÜMÜNÜN İKİ SAAT
KADAR KISA BİR SÜREDE AZALDIĞINI
GÖSTERMEKTEDİR
CİLDİN SIKILAŞMASINDA VE ESNEKLİĞİNDE
ARTIŞ
GÜÇLÜ VİTAMİNLER VE HÜCRE ZARINI
SERBEST RADİKALLERİN SALDIRILARINDAN
KORUMAYA YARDIMCI OLAN
ANTİOKSİDANLAR İÇERİR
CİLDİNİZ TARAFINDAN HIZLA EMİLİR
CİLDİNİZİN DOĞAL YENİLEME SÜRECİNİ
DESTEKLEYEN, 200’DEN DAZLA KİLİT İNSAN
BÜYÜME FAKTÖRÜ İÇEREN YETİŞKİN KÖK
HÜCRELERİNDEN ELDE EDİLMİŞ ÖZEL VE
PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞ FORMÜL İÇERİR

olmasına neden olurken DNA’nızı hasarlara karşı koruyan telomerler
ise kısalır. Günlük faaliyetler cilt hücrelerinize zarar verebilecek
serbest radikallere maruz kalmanıza neden olur.

LUMINESCE™ gelişmiş gece onarımı, hücrelerin

YAŞLILIK LEKELERİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ
AZALTIR VE CİLT TONUNUZU DÜZENLER
CİLT HÜCRELERİNİZİN YENİLENMESİNİ VE
CANLANMASINI DESTEKLEYEREK YAŞLANMA
SÜRECİNİN GECİKTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR

kendi kendilerini doğal olarak yenileme mekanizmalarını destekleyen ve siz
uyurken yaşlanma belirtilerini azaltan, en yeni ve patent başvurusu
yapılmış kök hücre teknolojisini bir araya getirmektedir. Bu ipeksi ve
yatıştırıcı krem, yenilenmiş ve canlı bir ciltle uyanmanız için cildinizin

A.B.D.’de münhasıran JEUNESSE® GLOBAL için hazırlanmıştır

ihtiyaç duyduğu nemi sağlar.

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız: 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

ÖZELLİKLERİ:
•

AKTİF BİLEŞENLERİN EMİLİMİNİ ARTTIRMAK İÇİN NANO ÖLÇEKTE ÇALIŞAN ÖZEL BİR
FOSFOLİPİT SEVK SİSTEMİ KULLANIR

•
•

YILLAR SÜREN KLİNİK ARAŞTIRMALARLA DESTEKLENMİŞTİR

•
•
•
•
•
•

MEVCUT EN GELİŞMİŞ VE SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLMİŞTİR

SİZ UYURKEN ÇALIŞAN, DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLMİŞ BİLEŞENLER İÇEREN ÖZEL
BİR FORMÜL İÇERİR
HİPOALERJENİKTİR VE PARABEN İÇERMEZ
YAPAY RENK İÇERMEZ
TAMAMEN DOĞAL BİLEŞENLERDEN ÜRETİLMİŞTİR
DERMATOLOGLAR TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TAVSİYE EDİLMEKTEDİR
CİLDİNİZE HÜCRE SEVİYESİNDE IŞILTI KATAN, PÜRÜZSÜZLÜK SAĞLAYAN VE CİLDİ
SIKILAŞTIRAN ÖZEL, PATENT BAŞVURUSU YAPILMIŞ KÖK HÜCRE TEKNOLOJİSİ
KULLANIR

ANA BİLEŞENLER İ:

ÇÜNKÜ küçük bir güzellik uykusunu

hak ediyorsunuz.

MICROCOCCUS LYSATE*
UV ışınlarının DNA’da yol açtığı hasarların onarımını doğal olarak arttırır
BAICALIN**
Telomerlerin kısalmasını azaltır ve yeni hücre gelişimini destekler,
eski hücrelerin daha kolay soyulmasına, daha genç bir görünüm ve
daha canlı bir cilt elde edilmesine yardım eder.
LUMINESCE™ CİLT VİTAMİN KOMPLEKSİ†
Cildinizi beslemek ve korumak için tasarlanmış eşsiz bir karışımdır;
yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltan ve cilt tonunuzu düzenleyen
özel ve dengeli bir C vitamini türü içerir.
ELMA, YEŞİL MERCİMEK, KARPUZ & SALATALIK ÖZÜTLERİ‡
Ciltteki nemi hapsederek su kaybını önler; iki hafta içerisinde
hücre içi nemi %85 oranında arttırır ve ince çizgilerin
görünümünü iki saat kadar kısa bir süre içinde arttırdığı
kanıtlanmıştır.
LUMINESCE™ BÜYÜME FAKTÖRÜ KOMPLEKSİ
200’ün üzerinde büyüme faktörü içeren yetişkin kök hücrelerinden
elde edilmiş özel ve patent başvurusu yapılmış formülü ile cildin
doğal yenileme sürecini düzenler
SÜPEROKSİT DİMUTAZ (SOD)§
Hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zarara karşı korumaya
yardımcı olan patentli ve süper güçlü içerik

LUMINESCE™ cilt bakım ürünleri sinerji içinde birlikte
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gerçekten etkili ve gençleştirici
bir cilt bakım programı için LUMINESCE™ ürünlerinin tüm
serisini her gün kullanınız.
SABAH
BİRİNCİ ADIM: Cildinizi nazik bir şekilde toksinlerden arındırmak
için yüzünüzü LUMINESCE™ gençleştirici temizleyiciyle yıkayınız.
İKİNCİ ADIM: Vücudunuzun doğal yenileme süreçlerini
desteklemek için LUMINESCE™ hücresel yenileme serumunu
uygulayınız.
ÜÇÜNCÜ ADIM: Koruma ve nemlendirme için 30 SPF içeren
LUMINESCE™ günlük nemlendirici kompleksi uygulayınız.
GECE
BİRİNCİ VE İKİNCİ ADIMI TEKRARLAYINIZ.
ÜÇÜNCÜ ADIM: Uyurken nem seviyelerini korumak, cildinizi
onarmak ve canlandırmak için LUMINESCE™ gelişmiş gece
onarımı ürününü uygulayınız.

KU LL A NI M VE U YGU L A M A:
TALİMATLAR: Ürünle birlikte gelen spatulayla veya parmak uçlarınızla her
gece az miktarda uygulayın. Parmak uçlarınızla yukarıya doğru dairesel
hareketlerle yüzünüze ve boynunuza eşit miktarda masaj yaparak uygulayın.
DİKKAT: Gözlerle temasından kaçınınız. Temas halinde bol suyla
yıkayınız. Ürünü kuru, serin (20-25°C) ve karanlık yerde saklayınız.
Tahriş oluşursa ürünü kullanmayı bırakıp doktora danışınız.
*İnsan hücrelerinde DNA onarımını arttırdığı klinik deneylerle kanıtlanmıştır.
**Hücre (fibroblast) çoğaltımını arttırdığı yapılan in-vitro klinik deneylerle kanıtlanmıştır. Kadın
gönüllüler üzerinde yapılan klinik deneylerle cildi daha sıkı ve esnek hale getirdiği
kanıtlanmıştır.
† Melanin sentezini ve yaşlılık lekelerini azalttığı çalışmalarla kanıtlanmıştır.
‡ Yapılan birden fazla klinik deney, ürünün etkili olduğunu göstermiştir.
§ Yapılan etkililik testleri, topikal olarak uygulanan süperoksit dimutazın UV ışınlarının neden
olduğu cilt kızarıklıklarını azalttığını göstermiştir.

Bu açıklamalar Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından
değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis
etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.

GENÇLİĞİ

YENİDEN
TANIMLIYORUZ

