
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

• Silver Ear (“fungo da neve”), o extrato do cogumelo 
Tremellas Fuciformis.

• Vitamina B3

DESTAQUES

PARA SABER MAIS SOBRE O ILUMINADOR LUMINESCE FLAWLESS SKIN BRIGHTNER, CONTACTE O SEU DISTRIBUIDOR JEUNESSE.
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F L AW L E S S  S K I N 
B R I G H T E N E R 

O iluminador Luminesce® Flawless Skin Brightener 

contém agentes protetores da pele, a tecnologia APT-
200™ exclusiva da Jeunesse e vitamina B3 para a ajudar 
a conseguir uma tez perfeita. Ideal para todos os tipos e 
tons de pele, este iluminador leve ajuda a atenuar a híper-
pigmentação e imperfeições, deixando a pele suave e 
visivelmente luminosa.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Limpe o rosto com o gel de limpeza Luminesce Youth Restoring Cleanser. Enxague e seque suavemente a pele 
sem esfregar. Aplique o sérum Luminesce Cellular Rejuvenation Serum e, em seguida, aplique uma dose do gel 
iluminador Luminesce Flawless Skin Brightener, massajando suavemente com movimentos circulares em todo 
o rosto até secar. Em seguida, aplique o creme Luminesce Daily Moisturizing Complex de manhã ou o creme 
Luminesce Advanced Night Repair à noite.

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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REDUZ
o aspeto dos 

poros. 

ILUMINA
uniformiza o 

aspeto do tom 
da pele.

ACLARA
minimiza o aspeto 
das manchas de 
descoloração.

1 frasco, 30mL/1 fl. oz.


