
הוא תכשיר לחות נגד קמטים רב-עוצמה, אשר מסייע להפחית את הופעתם של קמטים עדינים 
וקמטים, באמצעות תמיכה ביכולתו הטבעית של עורכם לחדש את מצבורי הלחות שבו. קרם 

הלחות המופלא מרווה את עורכם בלחות חיונית. קומפלקס הלחות ליום Luminesce, התחליב 
המושלם לצרכי הטיפוח של עורכם, משפר את המראה שלכם בכך שהוא מסייע לכם לחדש את 

מאגרי הלחות בעורכם, לחדש ולהחיות אותו ברמת התא.

1 fl. oz. / בקבוק אחד, 30 מ"ל
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לפרטים נוספים אודות קומפלקס הלחות ליום, אנא פנו למפיץ ג'נס.
.Jeunesse Global Holdings, LLC. הם סימנים  מסחריים של Luminesce -2019©, הלוגו של המעיין ו Jeunesse

כל הזכויות שמורות. עודכן בתאריך 01062019

מוש פן השי או
הנחיות: למרוח כמות קטנה על קצות האצבעות. לעסות באופן אחיד בתנועות מעגליות, כלפי מעלה על הפנים ובתנועות כלפי מעלה על הצוואר. 

.Luminesce לתוצאות מיטביות, להשתמש לאחר השימוש בסרום לחידוש התאים
אזהרות: יש להימנע ממגע בעיניים. אם המוצר נוגע בעיניים, יש לשטוף אותן במים. לאחסן את המוצר במקום יבש, קריר )20-25°C( וחשוך. 

במקרה של גירוי יש להפסיק את השימוש ולהיוועץ ברופא.

מפלקס ו ק
ם ו י ל ת  לחו

נטול פרבן ושמן.	 

 מתבסס על הטכנולוגיה המתקדמת, החדשנית, 	 
החדישה והעדכנית ביותר.

נוסחה שאינה שומנית.	 

אינו מכיל צבעי מאכל.	 

מיוצר מרכיבים טבעיים בלבד.	 

היפואלרגני. 	 

נבדק ומומלץ על ידי דרמטולוגים.	 

מספק לכם לחות מיידית, 24 שעות ביממה	 

מפחית את הופעתם של קמטים עדינים וקמטים; מעגל את העור	 

מסייע לעכב את תהליכי ההזדקנות באמצעות עידוד תאי העור להתחדש ולהשתקם	 

מספק מחסום לחות טבעי, אשר מסייע למנוע את התייבשות העור	 

נספג במהירות לתוך העור.	 

תמציות תפוח, עדשים ואבטיח - מונעות אובדן מים משכבת 	 
האפידרמיס באמצעות לכידה של הלחות; שיפור רמת הלחות בתוך 
התאים ב- 85% תוך שבועיים והוכחו כמפחיתים את מראה הקמטים 

העדינים.

תמצית אצה אדומה - מספקת מחסום לחות מעולה וטבעי.	 

 	UVA/UVB תמצית אצה ירוקה - מגנה באופן טבעי כנגד קרינת

קומפלקס ויטמיני עור Luminesce - תערובת ייחודית של 	 
ויטמינים חיוניים, אשר נועדה להזין ולהגן על העור, כולל צורה מיוחדת 

ויציבה במיוחדת של ויטמין C, אשר מפחיתה את הופעתם של כתמי גיל 
ומאחדת את גוון העור

ים נ י מאפי

ות נ ו תר י

ם י י קר עי ם  בי רכי


