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תוצאות הן דבר יפהפה

סרום לחידוש התאים

תוצאות הן דבר יפהפה

חשפו את המראה הקורן של עורכם. 

הסרום הזה, שהוא חובה בכל בית, 

מועשר בלמעלה מ- 200 פפטידים 

ומסייע לצמצם למינימום את המראה של 

הקמטים העדינים והבינוניים, על מנת 

להשיב לעורכם מראה קורן.

להפחית

 את מראה הקמטים 

העדינים והבינוניים

לרענן

 עם ויטמינים

ונוגדי חמצון

לחדש

 לעור בגוון 

אחיד יותר

מדהים!
העור נראה כל כך...
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חשפו את המראה הקורן של עורכם. הסרום הזה, שהוא חובה 

בכל בית, מועשר בלמעלה מ- 200 פפטידים ומסייע לצמצם 

למינימום את המראה של הקמטים העדינים והבינוניים, על 

מנת להשיב לעורכם מראה קורן.



טכנולוגיה זו, אשר פותחה על ידי 
 דרמטולוגים, יוצרת את ה- 

APT-200 המיוחד והייחודי, 
המורכב מפוליפפטידים אשר 

מעודדים את העור לשוב למראה 
נפלא וקורן.

פוליפפטידים
עם מטרה:

 טכנולוגיית פוליפפטיד 
APT-200 = מתקדמת והקורן!

 העור הטוב בעולם
מתחיל כאן.

פותח על ידי דרמטולוגים

חשפו את המראה הצעיר
קו מוצרי לומינס אנטי אייג'ינג לטיפוח העור משיב חיוניות צעירה 

ומראה קורן לעור, מפחית את ההופעה של קמטים עדינים 
100%ובינוניים ומקנה לעור מראה קורן וצעיר.

 מסכימים שהעור נראה בריא
וצעיר יותר תוך 4 שבועות בלבד.*

93%
מסכימים שהעור נראה קורן 

יותר באופן משמעותי תוך 
שבועיים בלבד.

90%
מסכימים שהעור נראה חלק 

ורך יותר באופן משמעותי תוך 
שבועיים בלבד.*

83%
מסכימים שהקמטים העדינים 

והבינוניים בולטים הרבה פחות תוך 
8 שבועות.*

*במחקר קליני של הערכה עצמית, אשר התנהל במעבדות AMA בע"מ עם משתתפים מכל סוגי וגווני העור, במשך תקופה של 8 שבועות. 
בשימוש על פי ההנחיות עם כל קו מוצרי לומינס.

התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם בהתבסס על אורח החיים, הגיל וגורמים סביבתיים.

אושר ואומת במחקר קליני שבוצע לאחרונה,
המשתתפים נהנו מעור מדהים וקורן תוך 

שבועיים בלבד.*
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100%

אופן השימוש: להוציא כמות קטנה על קצות האצבעות. לעסות באחידות בתנועות מעגליות, כלפי מעלה, על הפנים והצוואר.
אזהרה: יש להפסיק את השימוש ולהיוועץ ברופא אם מתפתח גירוי.

 Defined Cell Culture Media 7, Water (Aqua), Glycerin, Saccharomyces Lysate Extract, Hydroxyethlcellulose, Gluconolactone, Sodium :רכיבים
 Hyaluronate, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Allantoin, Panthenol, Sodium PCA, Tripeptide-9 Citrulline, Glycoproteins,

.Superoxide Dismutase, Ipomoea Batatas Extract


