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النتائج مدهشة

cellular rejuvenation serum

مدهشة النتائج 

أظهر اللمعة المشرقة لبشرتك. هذا 
المصل الذي ال بد منه، المعزز بأكثر 
من 200 ببتيد، يساعد على تقليل 
مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد 

إلعادة النضارة الشابة لبشرتك. يقلل
من مظهر الخطوط 
والتجاعيد الرفيعة 

ينعش
مع مضادات األكسدة 

والفيتامينات

يجدد
 بإعطاء لون بشرة 

كبر. متناسق بشكل أ

مذهلة!
بشرتك تبدو...
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هذه التقنية المطورة من قبل 
أطباء األمراض الجلدية تخلق 

APT-200 المميزة والفريدة من 

نوعها، وهي متعددة الببيتدات 
تبهج بشرتك بإشراقة جديدة 

وفاتنة.

الببيتدات متعددة 
مع غرض:

تقنية متعددة الببتيدات
APT-200 = متقدمة الشبابية!

تبدأ البشرة األفضل في 
حياتك هنا.

مطّور من قبل أطباء األمراض الجلدية

كشف عن النضارة ا يعمل خط Luminesce للعناية بالبشرة مكافح الشيخوخة على 
استعادة حيوية الشباب وإشراقة بشرتك، ويقلل من ظهور الخطوط 

%100الدقيقة والتجاعيد ويكشف عن نضارة الشباب.
كثر صحة   تبدو البشرة أ

وشبابًا في أربعة أسابيع.*

93%
يوافقون على أن البشرة تبدو 

كثر نضارة بشكل ملحوظ  أ
خالل أسبوعين.*

90%
كثر  يوافقون على أن البشرة تبدو أ

سالسة ونعومة بشكل ملحوظ 
خالل أسبوعين.*

83%
يوافقون على أن الخطوط الدقيقة 

والتجاعيد تظهر متقلصة بشكل 
كبير في ثمانية أسابيع.*

 *في دراسات التقييم الذاتي السريري التي أجرتها AMA Laboratories, Inc، مع المشاركين من بجميع أنواع وألوان البشرة على مدار فترة زمنية مدتها 8 أسابيع.
عند استخدامها وفًقا لإلرشادات مع كامل خط Luminesce للعناية بالبشرة. 

قد تختلف النتائج الفردية تبًعا لعوامل نمط الحياة والعمر والبيئة.

تم التأكيد والتحقق في دراسة سريرية حديثة أن 
المشاركين استمتعوا ببشرة فاتنة ونضرة بمدة 

قصيرة تصل إلى أسبوعين.*
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اإلرشادات: ضع كمية صغيرة على أطراف أصابعك. دلّك بالتساوي بحركة دائرية لألعلى على الوجه والرقبة. 
تحذير: أوقف االستخدام واستشر طبيًبا إذا تتطور التهيج.

كوا(، الجليسرين، خالصة السكاروميسيس ليست، هيدروكسي إيثيل السليلوز، جلوكونوالكتون،  المكونات: المكونات: الوسط الغذائي سل كلتشر المعرف 7، الماء )أ
هيالورونات الصوديوم، صمغ الزانثان، هيدروكسيد الصوديوم، بنزوات الصوديوم، آالنتوين، بانثينول، صوديوم PCA، ترايبتيد 9- سيترولين، البروتين السكري، ديوكسوتاز 

سوبيروكسيد، خالصة البطاطا الحلوة.


