GENÇLEŞTİRİCİ

yoğun nemlendirme

LUMINESCE™essential vücut yenileme

Yetişkin kök hücre teknolojisinin onarıcı gücüyle üstün derinlemesine
nemlendirme sağlar. Bu eşsiz ve özel vücut losyonu gençliğin ışıltısını korumak
ve erken yaşlanmaya karşı cildinizi korumak için dünyaca ünlü dermatolog Dr.
Nathan Newman’ın uzmanlığıyla ve özenle seçilmiş en uygun bileşenlerle özel
olarak formüle edilmiştir. LUMINESCE™ essential vücut yenileme losyonu
cildinizi nazik bir şekilde nemlendirir, onarır ve yumuşatır, sert ve kuru bölgeler
başta olmak üzere tüm cilt tipleri için uygundur, gözenekleri tıkamaz.

Güneşin ultraviyole ışınları
ve serbest radikaller gibi çeşitli çevresel stres etkenlerine maruz
kaldıkça yıllar içerisinde, cildiniz genç görünümünü yitirir. Görünür yüzeyde,
kırışıklıklar, yaş lekeleri oluşur, cildiniz nem kaybeder ve sarkmalar oluşur.
Görünür yüzeyin altında ise cildinizin yapısı değişir ve yaşlanma süreci
hızlanır. Foto yaşlanma olarak da bilinen bu tarz maruz kalmalar cildinize
ciddi ve kalıcı hasarlar verebilir. LUMINESCE™ essential vücut yenileme
losyonu, doğal yenileme süreçlerini destekleyerek gün boyu cildinizi korur,
yumuşaklık ve nem sağlar.

LUMINESCE ™ essential vücut yenileme,
hücresel seviyede çalışır ve nemi hapsederek ve hücresel yenilemeyi
destekleyerek susuz kalmış cildinize derinlemesine işleyen ve nem sağlayan
güçlü fosfolipid sevk sistemi kullanır. Bu lüks ve hafif formül, serbest
radikallerin zararlarına karşı cildinizi koruyan güçlü antioksidan içerikli bitkiler
ve vücudunuzun doğal yenileme sürecini destekleyen 200’ün üzerinde kilit
insan büyüme faktörü içerir. LUMINESCE™ essential vücut yenileme, erkekler
ve kadınlar için anında, olağanüstü ve uzun süreli nemlendirme sağlar; tüm
gün ve her gün sağlıklı ve son derece ışıltılı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

F AY D A L A R I :
UZUN SÜRELİ ANTİOKSİDAN KORUMASI
SAĞLAR VE FOTO YAŞLANMAYA KARŞI
MÜCADELE ETMEYE YARDIMCI OLUR
DAHA YUMUŞAK, PÜRÜZSÜZ VE GENÇ BİR
CİLDE DOĞAL YOLLARLA SAHİP OLMANIZI
SAĞLAR
SUSUZ CİLDİ NEMLENDİRİR VE DOĞAL
YENİLEME SÜRECİNİ DESTEKLER
CİLT HÜCRELERİNİZİN YENİLENMESİNİ VE
CANLANMASINI DESTEKLEYEREK YAŞLANMA
SÜRECİNİN GECİKTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR
YAŞLANMA SÜRECİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ
GECİKTİRMEYE YARDIMCI OLUR
KURU VE ZARAR GÖRMÜŞ CİLDİ GÖZLE
GÖRÜLÜR ŞEKİLDE YENİLEMEYE YARDIMCI
OLUR, PULLANMAYI AZALTIR, NEMİ VE
BESİNLERİ HAPSEDER
KAŞINAN, KURU VE TAHRİŞ OLMUŞ CİLDİ
RAHATLATIR
CİLDİNİZİN YÜZEYİNİ DOĞAL YOLLARLA
KAYGANLAŞTIRIR, VÜCUDUNUZUN DAHA
YUMUŞAK VE PÜRÜZSÜZ GÖRÜNMESİNİ
SAĞLAR
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JEUNESSEGLOBAL.COM

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

YAPAY RENK İÇERMEZ

TAMAMEN DOĞAL
KORUYUCU SİSTEMİ
KULLANIR

YAĞSIZ FORMÜL

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:
SÜPEROKSİT* DİMUTAZ (SOD)
Hücreleri serbest radikallerin neden olduğu zarara karşı
korumaya yardımcı olan patentli ve süper güçlü içerik
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
LUMINESCE™ BÜYÜME FAKTÖRÜ KOMPLEKSİ
Yetişkin kök hücrelerinden elde edilmiş özel ve patent başvurusu
yapılmış formülüyle cildin doğal protein seviyelerini yeniler
ÇARKIFELEK MEYVESİ ÖZÜTÜ
Yüksek oranda C Vitamini ve polifenol antioksidanlar içerir,
serbest radikallerin neden olduğu zararı nötralize eder ve cildin
esnekliğini arttırır
SÜYAH MÜRVER AĞACI ÖZÜTÜ
Anti-inflamatuar özellikleriyle cildinizi
yatıştırır ve yumuşatır
NİASİNAMİD
Cildinizin koruyucu bariyerini güçlendirir ve cildinizin seramid
ve yağ asidi üretimini arttırarak nem seviyelerini düzenlemeye
yardımcı olur
MICROCOCCUS LYSATE
UV ışınlarının DNA’da yol açtığı hasarların onarımını doğal olarak arttırır
SALATALIK ÖZÜTÜ
Doğal bir nem tutucudur, ortamdaki nemi çekerek cildinizin üst
katmanlarındaki su içeriğini arttırır

YUMUŞAK,

ESNEK VE GÜNE HAZIR
BİR CİLT İÇİN HAZIR OLUN.

LUMINESCE™ cilt bakım
ürünleri sinerji içinde birlikte çalışacak şekilde
tasarlanmıştır. Gerçekten etkili e gençleştirici bir cilt
bakım programı için LUMINESCE™ ürünlerinin tüm
serisini her gün kullanınız.
BİRİNCİ ADIM: Banyodan veya duştan sonra
LUMINESCE™ essential vücut yenileme losyonunu
uygulayın.
İKİNCİ ADIM: Gerektiği sıklıkla tekrar uygulayın.

KU LL A NI M VE U YGU L A M A:
TALİMATLAR: LUMINESCE™ essential vücut yenileme losyonunu
tüm vücudunuza masaj yaparak uygulayınız.
Giyinmeden önce cildinizin losyonu emmesi için bekleyiniz.
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.
* Etkililik çalışmaları, topikal olarak uygulanan süperoksit dimutazın
UV ışınlarının neden olduğu cilt kızarıklıklarını azalttığını göstermiştir.
**Yapılan birden fazla klinik deney ürünün etkili olduğunu göstermiştir.

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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