DAHA GENÇ
GÖRÜNMEK

adimi atin
İÇİN İLK

LUMINESCE™gençleştirici temizleyici,

cildinizin gözeneklerini nazikçe ve derinlemesine temizlerken aynı
zamanda doğal nem seviyesini de koruyan eşsiz bir yüz
temizleyicisidir. Dünyaca ünlü dermatolog Dr. Nathan Newman’ın
uzmanlığında ve özenle seçilmiş içeriklerden formüle edilmiş
LUMINESCE™ gençleştirici temizleyici, cildinizin hücre yenileme
işlemi için gereksinim duyduğu önemli besinleri yok etmeden
cildinizi arındırır.

Yaşlanmaya karşı ilk savunma hattınız,
kaç yaşında olursanız olun temiz bir cilttir. LUMINESCE™
gençleştirici temizleyici cildiniz yağdan arındırmak ve yağ,
bakteri ve diğer toksinlerin birikimini engellemek için hücresel
seviyede çalışır, daha sağlıklı ve genç görünen bir cilde
kavuşmanızı sağlar. Bu arındırıcı ve hafif jel, cildinizin ihtiyaç
duyduğu besinleri ve vitaminleri cildinizin gözeneklerine
işlemesini sağlayarak istenmeyen ve nahoş lekelerin oluşumunu
önlemeye yardımcı olur.

FAYDALARI:
ARAŞTIRMALAR DAHA PÜRÜZSÜZ, PARLAK
VE GENÇ BİR GÖRÜNÜM DAHİL OLMAK ÜZERE
CİLDİN GENEL GÖRÜNÜMÜNDE GELİŞME
SAĞLADIĞINI GÖSTERMİŞTİR.
AKNE, LEKE VE DİĞER CİLT KUSURLARINI
AZALTMAYA YARDIMCI OLUR
LUMINESCE™ CİLT BAKIM SİSTEMİNİN
ETKİLİLİĞİNİ ARTTIRIR
CİLDİNİZİ NAZİK BİR ŞEKİLDE ARINDIRIR VE
TOKSİNLERİ HÜCRESEL SEVİYEDE VE CİLDİNİZİ
FAZLA KURUTMADAN TEMİZLER
CİLDİNİZİ KORUMAYA VE BESLEMEYE
YARDIMCI OLUR
YAŞLANMA SÜRECİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ
GECİKTİRİR
HAFİF FORMÜLÜYLE MUMLU VEYA YAĞLI
BİR KALINTI BIRAKMAZ

LUMINESCE™ gençleştirici temizleyici, eski ve ölü
deri hücrelerini temizlemek ve parlak, ışıltılı ve daha genç bir cilde
kavuşmanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. LUMINESCE™
gençleştirici temizleyicinin özel alfa ve beta hidroksi asit karışımı,
cildinizin dokusunun pürüzsüz ve parlak olmasını sağlar; geride
temiz, yumuşak ve esnek bir cilt bırakarak LUMINESCE™
rejiminizden maksimum fayda sağlamanız için cildinizi hazırlar.
Erkekler ve kadınlar için güzel bir cilt LUMINESCE™ gençleştirici
temizleyiciyle burada başlıyor.

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:
DERMATOLOGLAR TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TAVSİYE
EDİLMEKTEDİR
MEVCUT EN GELİŞMİŞ VE SON TEKNOLOJİYLE ÜRETİLMİŞTİR
CİLT BAKIM SERİSİ İLE AHENK İÇERİSİNDE ÇALIŞMASI İÇİN
TASARLANMIŞ, DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLMİŞ İÇERİKLERDEN
OLUŞAN BİR FORMÜL KULLANMAKTADIR
SODYUM LAURİL/LORİL ETER SÜLFAT İÇERMEZ VE PARABEN İÇERMEZ

ANA BİLEŞENLER İ:

B U T E M İ Z L E Y İ C İ İ Ş E YA R I Y O R &
HER GÜN KULLANIMA UYGUN.

HÜCRESEL DETOKS KOMPLEKSİ*
Klinik çalışmaların sonuçları ciltte genel olarak bir iyileşme
ortaya koymuştur: gözle görülür şekilde daha pürüzsüz ve
parlak bir cilt, yaşlılığın gözle görülür işaretlerinde azalma ve
cildin ışıltısında artış
ALOE VERA ÖZÜTÜ
Doğal bir nemlendirici olarak kuru cildin yatışmasını,
onarılmasını ve cildin nemlenmesini sağlar

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, C VE E VİTAMİNİ KOMPLEKSİ
Cildinizi beslemek ve korumak için tasarlanmış özel
bir vitamin karışımı
ALPHA VE BETA HİDROKSİ ASİTLERİ
Cildinizi nazik bir şekilde arındırır ve eski ve ölü deri hücrelerini
ve diğer kirleri etkili bir şekilde temizler, parlak, ışıltılı ve daha
genç bir cilde kavuşmanızı sağlar
YEŞİL ÇAY ÖZÜTÜ
Kuvvetli bir antioksidan olarak cildinizi yatıştırır ve serbest
radikallerin neden olduğu zararlara karşı korur

KU LL A NI M VE U YGU L A M A:

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.

TALİMATLAR: Cildinizi ılık suyla ıslatınız. Az miktarda
temizleyiciyi parmak uçlarınızla veya yüz fırçasıyla uygulayınız;
yukarıya doğru dairesel hareketlerle yüzünüze ve boynunuza eşit
miktarda 30 saniye boyunca masaj yaparak uygulayınız.
Durulayınız ve hafif vuruşlarla kurulayınız.
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 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.

GENÇLİĞİ

YENİDEN
TANIMLIYORUZ

