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Az eredmények nagyszerű dolgok

sejtfiatalító szérum

Az eredmények nagyszerű dolgok

Hangsúlyozd ki bőröd ragyogó 

fényét. Ez a must-have szérum, 

amely több mint 200 peptiddel 

erősitett, segít minimalizálni 

a finom vonalak és ráncok 

megjelenését a bőr fiatalos 

ragyogásának helyreállításához.

Csökkenti 
a finom vonalak és 

ráncok megjelenését

Felfrissít 
antioxidánsokkal 

és vitaminokkal

Megújít 
a még egyenletesebb 

bőrtónusért.

csodálatosan néz ki

A bőröd olyan 
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Ez a bőrgyógyász által 

kifejlesztett technológia 

hozza létre a különleges 

és egyedi APT-200-at, 

polipeptidek, amelyek új 

és gyönyörű sugárzást 

varázsolnak a bőrödre.

CÉLZOTT 

POLIPEPTIDEK: 
továbbfejlesztett polipeptid

Technológia = APT-200RAGYOGÁST
Itt kezdődik az 

életed legjobb bőre. 

BŐRGYÓGYÁSZ ÁLTAL FEJLESZTETT

Fedd fel azt a fiatalosA Luminesce öregedésgátló bőrápoló vonal helyreállítja a 

fiatalos életerőt és a bőr sugárzását, csökkenti a finom von-

alak és ráncok megjelenését, és feltárja fiatalos ragyogásod. 100%
egyetért abban, hogy a bőr 
egészségesebbnak és fiatalabbnak 
tűnik mindössze 4 hét alatt. *

93%
egyetért abban, hogy a bőr 

mindössze 2 hét alatt sokkal 

sugárzóbbnak tűnik. *

90%
egyetért abban, hogy a bőr 2 

hét alatt jelentősen simábbnak 

és lágyabbnak tűnik. *

83%
egyetért abban, hogy a finom 

vonalak és a ráncok 8 hét 

alatt drámaian csökkennek. *

* Az AMA Laboratories, Inc. által elvégzett klinikai, önértékelési vizsgálatban, melynek során valamennyi bőrtipus- és tónus képviselve volt, egy 8 hetes időszak alatt. 
A teljes Luminesce bőrápoló család utasítás szerinti használata mellett.
Az egyéni eredmények az életmód, az életkor és a környezeti tényezők függvényében változhatnak.

Egy új klinikai vizsgálat megerősítette  hogy 
a résztvevők mindössze 2 hét alatt gyönyörű és 
ragyogó bőrt tapasztalhattak meg. *
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Használati utasítás: Egy kis mennyiséget tégy az ujjbegyeidre. Masszírozd egyenletesen, felfelé irányuló körmozgásban az arcra és a nyakra.                 
Figyelem: Ha irritáció lép fel, hagyd abba a kezelést és fordulj orvoshoz.
Összetevők: meghatározott sejtkultúra táptalaj 7, víz (Aqua), glicerin, Saccharomyces lizátum kivonat, hidroxi-etil-cellulóz, glükonolakton, 
nátrium-hialuronát, xantángumi, nátrium-hidroxid, nátrium-benzoát, allantoin, pantenol, nátrium-PCA, tripeptid-9 citrullin, glikoproteinek, 
szuperoxid-diszmutáz, Ipomoea Batatas kivonat.


