
מסיכת הפנים ®Luminesce משלבת נוגדי חמצון יעילים עם טכנולוגיה מתקדמת 
של גורמי גדילה, על מנת להביא לכם מסיכת פנים מתקדמת, אשר מיפה ומזינה – גם 

לאחר שהיא הוסרה. הנוסחה הייחודית שלנו מקורה ברכיבים בוטאניים אקזוטיים, 
הנמצאים ביערות העד של האנדים. רכיבים בוטאניים אלו נקשרים לשטח פני העור 

ומספקים מתיחה מידית, בזמן שהם מפיצים לחות חיונית לשיקום העור. העניקו 
לעצמכם פינוק יוקרתי ברמת ספא באמצעות המסיכה העשירה בוויטמינים.

4 fl. oz. / שפופרת אחת, 118 מ"ל

ULM-EU-PST1-REV1

ים קרי עי ם  בי רכי
שורש צ'יקורי - מספק הידוק ומיצוק בזמן שהוא אוצר לחות.	 
TARA - פועלת יחד עם הפוליסכארידים של שורש הצ'יקורי, כדי ליצור מטריצה תלת-מימדית, אשר נקשרת אל העור, למקסימום ספיגה של 	 

רכיבים מזינים.
קומפלקס ויטמינים לעור Luminesce - תרכובת מיוחדת של ויטמינים חיוניים, אשר נועדו להעשיר את העור, כולל צורה יציבה של ויטמין 	 

C, אשר עשיה להפחית את מראה כתמי הגיל.
קומפלקס גורמי גדילה Luminesce - משיב לעור את המראה הקורן באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, מוגנת בפטנט, בלעדית לג'נס.	 
תמצית מלפפון )CUCUMIS SATIVIUS( - מלחלח מאוזן במיוחד, אשר מספק לעור לחות ארוכת טווח.	 

לפרטים נוספים אודות מסכת הפנים, 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
 Luminesce על הפנים. לשטוף ולייבש בעדינות. למרוח שכבה דקה ואחידה של מסיכת הפנים Luminesce הנחיות: להקציף את ג'ל הניקוי

על הפנים והצוואר. להמתין 15 עד 20 דקות, לקלף ולשטוף במים חמים כדי להסיר כל שאריות מסיכה. לייבש בעדינות ולמרוח סרום לחידוש 
התאים Luminesce. להשתמש פעם או פעמיים בשבוע.

אזהרות: יש להימנע ממגע בעיניים. אם המוצר נוגע בעיניים, יש לשטוף אותן במים. לאחסן את המוצר במקום יבש, קריר )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.

מסכת
ם פני

עושה שימוש במטריצה תלת-מימדית, אשר אוצרת את הלחות בתוך העור.	 

פותחה על ידי דרמטולוג.	 

אינה מכילה צבעים מלאכותיים.	 

משתמשת בטכנולוגיה בלעדית, מוגנת בפטנט, אשר חושפת מראה קורן, מוצק וחלק יותר.	 

ים נ י מאפי


