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 	.UV על ידי קרני DNA -משפר ומשקם באופן טבעי נזקים שנגרמו ל - MICROCOCCUS LYSATE

BAICALIN - מפחית את התקצרות הטלומרים ומקדם צמיחה של תאים חדשים, מאפשר לקילוף קל יותר של תאים מבוגרים ויצירה של 	 

עור במראה צעיר וחיוני יותר.
קומפלקס ויטמינים לעור Luminesce - תערובת ייחודית של ויטמינים חיוניים, אשר נועדו להזין ולהגן על העור, כולל צורה מיוחדת 	 

ויציבה של ויטמין C, אשר מפחיתים את הופעתם של כתמי הגיל ומאחדים את גוון העור.
תמציות תפוח, עדשים, אבטיח ומלפפון - מונעות אובדן מים משכבת האפידרמיס באמצעות לכידה של הלחות; שיפור רמת הלחות בתוך 	 

התאים ב- 85% תוך שבועיים והוכחו כמפחיתים את מראה הקמטים העדינים.
סופראוקסיד דיסמוטאז )SOD( - רכיב רב-עוצמה במיוחד, מוגן בפטנט, אשר מסייע להגן על התאים מפני נזק של רדיקלים חופשיים.	 

לפרטים נוספים אודות קרם השיקום המתקדם ללילה, 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

קרם שיקום מתקדם ללילה ®Luminesce פועל בזמן שאתם ישנים - כאשר 
התחדשות התאים נמצאת בשיאה - באמצעות שיפור הבריאות של ה- DNA של 

עורכם. התכשיר הקוסמטי-רפואי רב-העוצמה מתבסס על המחקר הקליני המתקדם 
ביותר הקיים ונועד לשפר דרכי חילוף חומרים ספציפיות הקשורות בתהליכי ההזדקנות. 

קרם שיקום מתקדם ללילה Luminesce כולל רכיבים המופקים באופן טבעי, אשר 
תומכים ביכולתו המולדת של גופכם לשקם את ה- DNA שלכם ברמת התא.

מוש פן השי או
הנחיות: למרוח כמות קטנה באמצעות הכפית המצורפת או באמצעות קצות האצבעות מדי לילה. לעסות באופן אחיד עם קצות האצבעות בתנועות 

מעגליות כלפי מעלה על הפנים והצוואר.
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.
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1 fl. oz. / צנצנת אחת, 30 מ"ל
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עושה שימוש במערכת אספקת פוספוליפידים אשר פועלת ברמת 	 
הנאנו ומאפשרת ספיגה משופרת של הרכיבים הפעילים.

מגובה בשנים של מחקר קליני.	 
מכיל נוסחה בלעדית עם רכיבים המופקים באופן טבעי, אשר פועלים 	 

בזמן שאתם ישנים.

מתבסס על הטכנולוגיה המתקדמת, החדישה והחדשנית ביותר.	 
היפואלרגני ונטול פרבן.	 
אינו מכיל צבעי מאכל.	 
מיוצר מרכיבים טבעיים בלבד.	 
מאושר ומומלץ דרמטולוגית.	 
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