
תכשיר הניקוי לשיקום הנעורים ®Luminesce הוא תכשיר ניקוי ייחודי לפנים, אשר 
מאפשר לעורכם להגן על הלחות הטבעית שבו, בזמן שהוא מסיר בעדינות לכלוכים 

עמוק מתוך הנקבוביות. בנוסחה בעלת הרכיבים אשר נבחרו בקפידה, תחת מומחיותו 
של הדרמטולוג בעל השם העולמי ד"ר נתן ניומן, תכשיר הניקוי לשיקום הנעורים 

Luminesce מטהר את עורכם מבלי לגזול ממנו את אבות המזון או הלחות להם הוא 

זקוק כדי לתמוך בתהליכי התחדשות התאים.
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ים קרי עי ם  בי רכי
קומפלקס לסילוק רעלים מהתאים - תוצאות של מחקרים קליניים הראו שיפור כללי במרקם: עור חלק וקורן באופן ניכר, הפחתה בסימני 	 

הזדקנות ניכרים לעין ומראה קורן יותר
תמצית אלוורה - רכיב לחות טבעי, אשר מסייע להרגיע, לשקם ולרכך עור יבש.	 
קומפלקס של הוויטמינים החיוניים C ,A ו- E - תערובת מיוחדת של ויטמינים חיוניים, אשר נועדו להזין ולהגן על עורכם	 
חומצות אלפא ובטא הידרוקסי - מסלקות רעלים בעדינות ומקלפות בעדינות תאי עור זקנים ומתים וכן לכלוכים אחרים משטח הפנים של 	 

העור, כשהן חושפות מראה קורן וצעיר יותר
תמצית תה ירוק - נוגד חמצון עוצמתי, אשר מסייע להרגיע את עורכם ולהגן עליו מפני נזק של רדיקלים חופשיים.	 

לפרטים נוספים אודות תכשיר הניקוי לשיקום הנעורים, 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: להרטיב את הפנים במים חמים. למרוח כמות קטנה של תכשיר ניקוי על קצות האצבעות או על מברשת לפנים ולעסות בעדינות, בתנועות 

אחידות ומעגליות, במשך 30 שניות על הפנים והצוואר. לשטוף ולייבש בטפיחות עדינות.
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.

י ו ק ני ר  תכשי
ם י ר הנעו ם  ו ק לשי

מאושר ומומלץ על ידי דרמטולוגים.	 

מתבסס על הטכנולוגיה המתקדמת, החדישה והחדשנית ביותר.	 

עושה שימוש בנוסחה בלעדית, אשר מכילה רכיבים המופקים באופן טבעי, שנועדה 	 
לפעול בסינרגיה עם קו מוצרי Luminesce לטיפוח העור.

נטול Sodium Lauryl/Laureth Sulfate ונטול פרבן.	 

ים נ י מאפי
3 fl. oz. / שפופרת אחת, 90 מ"ל


