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výsledky jsou krásná věc

cellular rejuvenation serum

výsledky jsou krásná věc

Dodává vaší pleti zářivý vzhled. 

Toto sérum obsahující více než 200 

peptidů je naprostou nezbytností, 

pomáhá minimalizovat jemné linie a 

vrásky a obnovit mladistvý vzhled 

vaší pleti.

Redukuje  
jemné linie a vrásky

Oživuje 
díky antioxidantům

a vitaminům

Obnovuje 
pro rovnoměrnější

tonus pleti

úžasně!
Vaše pleť vypadá tak... 
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Tato technologie vyvinutá 

dermatology tvoří speciální 

a jedinečný přípravek APT-

200, což jsou polypeptidy 

prospěšné pro vaši kůži, jíž 

dodávají nový a zářivý lesk.

      POLYPEPTIDY

      S ÚČELEM: 
      Pokročilá polypeptidová
       technologie = APT-200

ZÁŘ!
Zde začíná nejlepší 
kůže vašeho života.

 VYVINUTO DERMATOLOGY

odhalte tu mladistvou
Řada péče o pleť proti stárnutí Luminesce obnovuje 
mladistvou vitalitu a lesk vaší kůže, redukuje jemné linie a 
vrásky a odhaluje vaši mladistvou zář. 100%

souhlasí s tím, že se kůže jeví zdravější a má 

mladistvější vzhled během pouhých 4 týdnů.*

93% z nich
souhlasí s tím, že se kůže jeví 

významně zářivější během 

pouhých 2 týdnů.*

90% z nich
souhlasí s tím, že se kůže jeví 

významně hladší a měkčí během 

pouhých 2 týdnů.*

83 % z nich
souhlasí s tím, že jemné linky a vrásky 

vypadají výrazně jemnější během 

osmi týdnů.*

*V klinické sebehodnotící studii prováděné ve společnosti AMA Laboratories, Inc. s účastníky se všemi typy a tóny kůže, po dobu 8 týdnů. *Pokud se používá podle 
pokynů s celou řadou péče o pleť Luminesce. 
Individuální výsledky se mohou lišit podle životního stylu, věku a faktorů životního prostředí.

Potvrzeno a odsouhlaseno v nedávné klinické studii, 
účastníkům se líbila nádherná, zářivá kůže během 
pouhých 2 týdnů.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Pokyny: Naneste si malé množství na konečky prstů. Vmasírujte rovnoměrně krouživými pohyby směrem nahoru na tvář a na krk.
Upozornění: Přestaňte používat a poraďte se s lékařem, pokud podráždění přetrvává.
Složení: Defined Cell Culture Media 7, voda (aqua), glycerin, výtažek z houby saccharomyces lysate, hydroxyethylcelulóza, glukonolakton, 
hyaluronát sodný, xanthanová guma, hydroxid sodný, benzoan sodný, allantoin, panthenol, PCA sodný, tripeptid-9 citrullin, glykoproteiny, 
superoxid dismutáza, výtažek z Ipomoea Batatas.


