
INGREDIENTES PRINCIPAIS
• APT-200 – tecnologia de polipeptídeos exclusiva da Jeunesse, com mais de 200 polipeptídeos que 

desencadeiam uma "mensagem de juventude" para a sua pele

• Extratos de origem vegetal: melancia, lentilha, maçã, chá verde, maracujá purpúreo, baga de 
sabugueiro negro e pepino 

DESTAQUES

PARA SABER MAIS SOBRE O CREME ADVANCED NIGHT REPAIR, CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, o logótipo da fonte e Luminesce são marcas registadas da Jeunesse Global Holdings, 
LLC. Todos os Direitos Reservados. Publicado: 01.06.2019

APT-200 é uma marca registada de Nathan Newman, M.D.

A D VA N C E D 
N I G H T  R E P A I R 

Luminesce® Advanced Night Repair é um creme de 
noite reconfortante, que ajuda a reparar os sinais da idade 
enquanto dorme. Contém ingredientes que proporcionam 
uma hidratação profunda com um efeito condicionador e 
graças à exclusiva fórmula APT-200™ da Jeunesse diminui 
o aspeto das linhas de expressão. Ao acordar, sentirá a pele 
do seu rosto mais suave e com um aspeto visivelmente mais 
jovem.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Utilize à noite depois de limpar o rosto com o gel de limpeza Luminesce Youth Restoring Cleanser e 
após aplicar o sérum Luminesce Rejuvenation Serum. Aplique uma pequena quantidade na pele com a 
ajuda da espátula incluída na embalagem ou com as pontas dos dedos. Massaje suavemente no rosto e 
pescoço em movimentos circulares ascendentes. 

HIDRATA 

graças à 
sua fórmula 

enriquecida com 
ingredientes 
hidratantes.

NUTRE

graças às 
vitaminas e 

antioxidantes.

REPARA

a pele visivelmente 
cansada, revelando 

toda a sua 
luminosidade.
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AS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE PRODUTO DESTINAM-SE APENAS AO MERCADO EUROPEU 
Os ingredientes e as declarações destinam-se aos produtos vendidos neste mercado. Caso esteja num mercado diferente, 

consulte a ficha do produto para esse mercado. Em vigor a partir de 01/06/2019.

1 boião, 30mL/1 fl. oz.


