
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: Chlorella vulgaris, melancia, maçã e lentilha.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
De manhã, limpe o rosto com o gel de limpeza Luminesce Youth Restoring Cleanser, aplique o sérum 
Luminesce Cellular Rejuvenation Serum e, em seguida, o iluminador Luminesce Flawless Skin Brightener. 
Aplique o creme Luminesce Daily Moisturizing Complex, massajando suavemente no rosto 15 minutos 
antes da exposição solar. Reaplique pelo menos a cada duas horas se estiver ao sol. 

DESTAQUES

PARA SABER MAIS SOBRE O CREME DAILY MOISTURIZING COMPLEX, CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR JEUNESSE.

Luminesce® Daily Moisturizing Complex. Nutra e proteja 
o brilho luminoso da sua pele durante todo o dia, todos os 
dias. Esta loção facial leve protege e hidrata, graças aos 
extratos de frutos e leguminosas para manter a pele com 
um aspeto luminoso e bonito.   

• Protege, graças ao FPS 30 de amplo espetro

• Refresca, graças à sua exclusiva mistura de vitaminas e 
antioxidantes 

• Hidrata, proporcionando à pele um aspeto 
visivelmente mais suave

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

1 frasco, 30 mL/1 fl. oz.

D A I LY  M O I S T U R I Z I N G 
C O M P L E X

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.
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