
UZUN SÜRELİ NEMLENDİRME SAĞLARKEN 
ANINDA LIFTING ETKİSİ YARATIR 

DERİNLEMESİNE NEMLENDİREREK YUMUŞAK 
VE ESNEK BİR CİLDE KAVUŞMANIZI SAĞLAR 

ÖZEL VİTAMİN VE ANTİOKSİDAN 
KARIŞIMLARINDAN OLUŞUR

CİLDİ ÖLÜ DERİDEN NAZİK ŞEKİLDE ARINDIRIR 

LUMINESCE™ CİLT BAKIMI SİSTEMİNİN 
PERFORMANSINI DESTEKLER  

CİLDİ YUMUŞATAN SALATALIK ÖZÜTÜ İÇERİR

YAŞLANMA GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTIR 

F A Y D A L A R I :

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

J E U N E S S E G L O B A L . C O M

lifting (gerdirme) maskesi, 
cildinizi güzelleştirmek ve çıkarıldıktan sonra bile nemlendirme sağlamak 
için canlandırıcı antioksidanlarla güçlü kök hücre teknolojisini bir araya 
getiriyor. Eşsiz formülümüz Andes’in vahşi ormanlarının derinlerinde 
bulunan egzotik bitkilerden üretilmiştir. Bu bitkiler, cildin yüzeyine 
bağlanarak ışıltılı bir cilt için gerek duyulan nemi cildinizle buluşturur. Zengin 
vitamin içeriğine sahip bu maskeyle muhteşem bir spa lüksü yaşayın ne 
kendinizi şımartın. 

LUMINESCE™

                                                                                 tara ve hindiba kökünün 
gücünü bir araya getirir ve üst deri katmanlarınızın derinlerine işleyerek 
nemi hapseder. Bu maske nazik bir arındırma işlemi gerçekleştirdiği için, ölü 
deriyi temizler ve sağlıkla parlayan bir cildi ortaya çıkarır. LUMINESCE™ 
kullanarak cildinizi yaşlanmanın zarar verici etkilerinden kurtarın.

İnce çizgilerin görünümünü azaltmak için 
tasarlanmış üstün lifting maskesi,

virüslere ve bakterilere karşı savaşır, sıvı ve elektrolit dengelerini 
düzenlemeye yardımcı olur ve soğuk veya sıcak gibi duyuları algılamanızı 
sağlayan sinir reseptörlerine sahiptir. Cildiniz size iyi davranıyor, peki neden 
siz de ona iyi davranmayasınız? Muhteşem lifting maskesinde bulunan 
besleyici şekerler doğal yollarla elde edilmiştir; bu şekilde tüm arındırıcı 
özellikleri cilt tarafından tamamen emilir. Patent başvurusu yapılmış formül, 
maske soyulduktan sonra cildi beslemeye devam eden üç boyutlu bir 
matris oluşturur; bu şekilde cildiniz sürekli nemli kalır. Maskeyi düzenli 
olarak kullandığınızda cildinizin genç ve kusursuz olması için zemin 
hazırlarsınız. 

Cildiniz vücudunuzda önemli bir rol oynar  — 

YAŞLANMAYA 
MEYDAN OKUYAN
BİR SIRRI KEŞFEDİN 



Ö Z E L L İ K L E R :

PATENTLİ, NEMİ CİLDE HAPSEDEN ÜÇ BOYUTLU MATRİS 
KULLANIR

YAPAY RENK İÇERMEZ 

CİLDİNİZE IŞILTI KATAN, CİLDİ SIKILAŞTIRAN VE 
PÜRÜZSÜZLEŞTİREN ÖZEL, PATEN BAŞVURUSU YAPILMIŞ KÖK 
HÜCRE TEKNOLOJİSİ KULLANIR

DERMATOLOGLAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞTİR

Nemi hapsederken anında lifting etkisi yaratır 

Cildinizi beslemek için tasarlanmış eşsiz bir esas 
vitaminler karışımıdır; cilt tonunuzu düzenleyen özel ve 
dengeli bir C vitamini türü içerir.

LUMINESCE™ C İLT V İTAM İN KOMPLEKS İ  

Yalnızca Jeunesse® tarafından kullanılan, patent 
başvurusu yapılmış kök hücre teknolojisi kullanan 
formülüyle cilde doğal ışıltısını geri kazandırır.

LUMINESCE™ BÜYÜM FAKTÖRÜ KOMPLEKS İ  

Özel ve dengeli bir nem tutucudur; cildiniz için uzun 
süreli nemlendirme sağlar. 

SALATALIK ÖZÜTÜ (CUCUMIS SATIVIUS)

H İND İBA KÖKÜ

Hindiba kökünde bulunan polisakkaritlerle birlikte 
çalışarak üç boyutlu bir matris oluşturur, cildin besin 
emiliminin maksimum düzeyde olmasını sağlar. 

TARA

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. 

A N A  B İ L E Ş E N L E R İ :
KU RU  V E  P U L  P U L  C İ L D E  E LV E DA .  
Merhaba güzellik.

DİKKAT:  Gözlerle temasından kaçınınız. Temas halinde bol suyla 

yıkayınız. Ürünü doğrudan güneş ışığı ve aşırı sıcaklıklardan 

koruyunuz. Ürünü kuru, serin (20-25°C) ve karanlık bir yerde 

saklayınız. Yüksek oranda protein ve büyüme faktörü 

içerdiğinden renk ve yoğunluk değişiklik gösterebilir. Tahriş 

halinde ürünü kullanmayı bırakıp doktora danışınız. 

TALİMATLAR:   LUMINESCE™ temizleyiciyle yüzünüzü yıkayınız. 

Durulayıp hafif vuruşlarla kurulayınız. LUMINESCE™ üstün lifting 

maskesini ince ve eşit bir tabaka halinde yüzünüze ve boynunuza 

uygulayınız. 15 ila 20 dakika bekleyiniz. Maskeyi soyup daha sonra 

maske kalıntılarını gidermek için yüzünüzü ılık suyla yıkayınız. Hafif 

vuruşlarla kurulayınız ve LUMINESCE™ serumu uygulayınız. 

Haftada bir veya iki kere kullanınız.

K U L L A N I M  V E  U Y G U L A M A :

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

G E N Ç L İ Ğ İ

TANIMLIYORUZ
YENİDEN


