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SE L L E R

efekty są rewelacyjne

cellular rejuvenation serum

efekty są rewelacyjne

Dodaj skórze świetlistego blasku. Ten 

niezastąpiony produkt, wzbogacony 

ponad 200 peptydami, zmniejsza 

widoczność bruzd i zmarszczek 

oraz przywraca skórze młodzieńczy 

blask.

Zmniejsza 

widoczność bruzd

i zmarszczek

Ożywia 

dzięki przeciwutleniaczom

 i witaminom

Odświeża, 
wyrównując 

tonację skóry

wspaniale!
Twoja skóra wygląda tak... 
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Ta opracowana przez 

dermatologów technologia 

tworzy specjalny i unikatowy, 

zawierający polipeptydy 

składnik APT-200, który 

nadaje skórze nowy, cudowny 

blask.

    POLIPEPTYDY 

    Z CELEM: 
    Zaawansowana technologia 
polipeptydowa = APT-200BLASK!

Tutaj zaczyna się najlepsza 
skóra twojego życia.

 PRODUKT OPRACOWANY
PRZEZ DERMATOLOGÓW

zyskaj ten młodzieńczy 
Kosmetyki odmładzające z serii Luminesce przywracają skórze 

młodzieńczy i promienny wygląd, zmniejszają widoczność bruzd 

i zmarszczek oraz nadają skórze młodzieńczy blask. 100%
osób przyznaje, że skóra wygląda 
zdrowiej i młodziej w zaledwie 4 
tygodnie.*

93%
osób przyznaje, że skóra wygląda 
znacznie bardziej promiennie w 
zaledwie 2 tygodnie.*

90%
osób przyznaje, że skóra 
wygląda na znacznie gładszą 
w zaledwie 2 tygodnie.*

83%
osób przyznaje, że bruzdy 
i zmarszczki znacząco się 
zmniejszyły w ciągu 8 tygodni.*

*Badania samooceny klinicznej przeprowadzone przez AMA Laboratories, Inc, przez 8 tygodni z udziałem osób o skórze każdego rodzaju i kolorytu. *Cała linia 
produktów do pielęgnacji skóry Luminesce była stosowana zgodnie z zaleceniami. 

Indywidualne wyniki mogą się różnić zależne od trybu życia, wieku i czynników środowiskowych

Potwierdzono w ostatnim badaniu klinicznym, że 
uczestnicy zyskali wspaniałą, promienną skórą w 
zaledwie 2 tygodnie.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość na opuszki palców. Wmasuj dokładnie okrężnymi ruchami w górę w skórę twarzy i szyi.
Uwaga: W przypadku wystąpienia podrażnienia przestań używać i skonsultuj się z lekarzem.
Składniki: pożywka hodowlana 7, Woda, (Aqua), gliceryna, wyciąg z komórek drożdży piwowarskich, hydroksyetyloceluloza, glukonolakton, 
hialuronian sodowy, guma ksantanowa, wodorotlenek sodu, benzoesan sodu, alantoina, pantenol, sód PCA, cytrulina z tripeptydem 9, 
glikoproteiny, dysmutaza ponadtlenkowa, wyciąg z korzeni słodkiego ziemniaka.


