
BEST

SE L L E R

os resultados são belos

cellular rejuvenation serum

os resultados são belos

Revele o brilho e a luminosidade da 

sua pele. Este sérum imprescindível, 

enriquecido com mais de 200 

peptídeos, ajuda a minimizar 

o aspeto das rugas e linhas de 

expressão para devolver à sua pele 

o brilho da juventude. 

Diminua
o aspeto das rugas 

e linhas de expressão

Revitalize

graças aos antioxidantes

e vitaminas

Renove
proporcionando à pele um tom 

visivelmente mais uniforme

maravilhoso!

A sua pele está com um aspeto tão...
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Esta tecnologia desenvolvida 

pelo dermatologista cria o 

especial e único APT-200, que 

são polipeptídeos que ajudam 

a sua pele a ter um brilho novo 

e deslumbrante.

      POLIPEPTÍDEOS 

            COM UM OBJETIVO: 
      Tecnologia Avançada de

        Polipeptídeos = APT-200LUMINOSIDADE
A beleza da pele como 

nunca a viu começa aqui.

DESENVOLVIDA POR DERMATOLOGISTAS

revele essaA linha de cuidados anti-idade Luminesce devolve à pele o brilho 
e a vitalidade da juventude, reduzindo o aspeto das linhas de 
expressão, rídulas e rugas, e revelando uma luminosidade única. 100%

concordam que a pele fica com um aspeto 

visivelmente mais saudável e mais jovem em 

apenas 4 semanas.*

93%
concordam que a pele parece  

significativamente mais luminosa 

em apenas 2 semanas.*

90%
concordam que a pele parece 

significativamente mais suave e 

sedosa em apenas 2 semanas.*

83%
concordam que as rugas e 

linhas de expressão reduziram 

significativamente em 8 semanas.*

*Num estudos clínico de autoavaliação conduzido pelos AMA Laboratories Inc., junto de participantes de todos os tipos e tons de pele ao longo de um período de 
8 semanas. Quando utilizado conforme recomendado e em conjunto com toda a linha de cuidados da pele Luminesce.
Os resultados individuais podem variar, em função do estilo de vida, idade e fatores ambientais.

Confirmado e afirmado num recente estudo 
clínico, os participantes desfrutaram de uma pele 
maravilhosa e luminosa em apenas 2 semanas.*

FRIEND

R
ECO M M E N DED

100%

Utilização: Aplique uma pequena quantidade de sérum nas pontas dos dedos e massaje o produto uniformemente no rosto e pescoço em movimentos circulares 

ascendentes.

Atenção: Em caso de irritação, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico.

Ingredientes: Meio de cultura celular definido 7, água (aqua), glicerina, extrato de lisado de Saccharomyces, hidroxietilcelulose, gluconolactona, hialuronato de sódio, goma 

xantana, hidróxido de sódio, benzoato de sódio, alantoína, pantenol, PCA de sódio, Tripeptide-9 Citruline, glicoproteínas, superóxido dismutase, Extrato de Ipomoea Batatas.

única!


