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LUMINESCE™günlük nemlendirici kompleksi
güçlü ve 30 SPF’li bir kırışıklık giderici nemlendirici olup cildinizin doğal

kendisini nemlendirme becerisini destekleyerek ince çizgilerin ve kırışıklıkların
görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Vücudun doğal süreçlerini destekleyen
200’ün üzerinde kilit insan büyüme faktörü içeren bu mükemmel yüz kremi
cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Cilt bakımı ihtiyaçlarınız için kusursuz
bir çözüm olan LUMINESCE™ günlük nemlendirici kompleksi cildinize nemi
geri kazandırarak cildinizin görünümünü çarpıcı şekilde düzgünleştirir,
cildinizi hücresel seviyede yeniler ve canlandırır.

Cildiniz değerli bir kaynağınızdır, daha genç bir görünüm
ve daha ışıltılı bir siz için onu korumaksa hayati önem taşır.
Güneşin karşı konulmaz ışınlarına ve diğer zararlı unsurlarına uzun süre
maruz kalmak cildinizde ciddi hasarlara yol açabilir ve yaşlanma sürecini
hızlandırabilir. Bu yüzden neme, korumaya, beslenmeye ve onarıma en

FAYDALARI:
CİLDİNİZİ ANINDA VE 24 SAAT BOYUNCA
NEMLENDİRİR
İNCE ÇİZGİLERİN VE KIRIŞIKLIKLARIN
GÖRÜNÜMÜNÜ YALNIZCA İKİ SAAT İÇERİSİNDE
AZALTIR, CİLDİ DOLGUNLAŞTIRIR
CİLDİ ZARARLI UVA/UVB IŞINLARINA KARŞI
DOĞAL YOLLARLA KORUR
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
CİLT HÜCRELERİNİZİN YENİLENMESİNİ VE
CANLANMASINI DESTEKLEYEREK YAŞLANMA
SÜRECİNİN GECİKTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR

nemlendirici kompleksi ve yoğun nemlendiricisini kullanmanız çok

DOĞAL BİR NEMLENDİRİCİ BARİYER
OLUŞTURARAK CİLDİNİZİN NEMİNİ KAYBETMESİNİ
ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

önemlidir.

CİLT TARAFINDAN HIZLA EMİLİR

çok ihtiyaç duyan yüzünüz için 30 SPF korumalı LUMINESCE™’in günlük

LUMINESCE™ günlük nemlendirici kompleksi
yüksek etkili yaşlanma karşıtı ve nemlendirici özellikleriyle bilinen, dünyaca
ünlü dermatolog Dr. Nathan Newman’ın uzmanlığıyla ve özenle seçilmiş
seçkin bileşenlerin karışımından oluşur. Bu yağsız nemlendirici uygulamanın
hemen sonrasında hızla emilir ve günlük olarak kullanıldığında hem erkekler
hem de kadınlarda önemli faydalar sağlayabilir. Daha sağlıklı ve genç
görünmek için bir gün daha beklemeyin.

A.B.D.’de münhasıran JEUNESSE® GLOBAL için hazırlanmıştır
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Daha fazla bilgi için lütfen bizi arayınız: 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

ÖZELLİKLERİ:
• CİLDİNİZE HÜCRE SEVİYESİNDE IŞILTI KATAN, PÜRÜZSÜZLÜK
SAĞLAYAN VE CİLDİ SIKILAŞTIRAN ÖZEL, PATENT BAŞVURUSU
YAPILMIŞ KÖK HÜCRE TEKNOLOJİSİ KULLANIR
• PARABEN İÇERMEZ VE YAĞSIZDIR
• MEVCUT EN GELİŞMİŞ VE SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLMİŞTİR
• YAĞSIZ FORMÜL
• YAPAY RENK İÇERMEZ
• TAMAMEN DOĞAN BİLEŞENLERDEN ÜRETİLMİŞTİR
• HİPOALERJENİKTİR
• DERMATOLOGLAR TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TAVSİYE
EDİLMEKTEDİR
• SPF 30

ANA BİLEŞENLER İ:
ELMA, YEŞİL MERCİMEK VE
KARPUZ 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

KIRMIZI DENİZ YOSUNU ÖZÜTÜ†
Doğal ve üstün bir nemlendirici bariyer sağlar

YEŞİL ALG ÖZÜTÜ‡
UVA/UVB ışınlarına karşı doğal koruma sağlar

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.

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.

MUTLU VE GÜZEL

bir yüze merhaba deyin
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: Parmak uçlarınızla az miktarda uygulayınız. Yukarıya
doğru dairesel hareketlerle yüzünüze ve boynunuza eşit miktarda
masaj yaparak uygulayın. En iyi sonucu elde etmek için LUMINESCE™
hücresel yenileme serumunu uyguladıktan sonra kullanınız.
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.
*Yapılan birden fazla deney ürünün etkililiğini ortaya koymuştur. †
Raporlar canlılarda Hiyalüronik Asidin cilde üstün nemlendirme
sağladığını göstermiştir. ‡Klinik deney.
Bu açıklamalar Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından
değerlendirilmemiştir. Bu ürün herhangi bir hastalığı teşhis
etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.
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