KHƠI DẬY

NÉT THANH XUÂN

RẠNG RỠ CỦA LÀN DA

Được kết hợp giữa công nghệ khoa học & nghiên
cứu chuyên sâu của các bác sỹ nổi tiếng,

KEM DƯỠNG TÁI TẠO DA BAN ĐÊM

phát huy hiệu quả trong khi bạn ngủ - thời điểm mà quá trình tái tạo tế bào
diễn ra mạnh mẽ nhất, thông qua việc tăng cường sức khỏe cho các ADN
trên da của bạn. Sản phẩm chăm sóc da ưu việt này được thiết kế dựa trên
những nghiên cứu lâm sàng tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả tăng cường
những phản ứng trao đổi chất liên quan đến quá trình lão hóa.
Kem dưỡng tái tạo da ban đêm LUMINESCE™ gồm các thành có nguồn
gốc tự nhiên giúp hỗ trợ khả năng tự tái tạo của cơ thể, sửa chữa các ADN
từ cấp độ tế bào.

Trong quá trình lão hóa tự nhiên, tế bào của bạn và
các gel liên kết giữa chúng dần mất đi khả năng hấp thụ nước. Điều này
khiến làn da trở nên khô và thiếu sức sống. Sự hình thành các tế bào mới
diễn ra chậm hơn khiến da xuất hiện những vùng tối, những dấu hiệu trùng
nhão và các Telomeres - vốn được biết đến với vai trò bảo vệ ADN tránh
khỏi hư tổn, sẽ ngắn đi. Những thói quen thường ngày làm gia tăng các
gốc tự do trong cơ thể , gây tổn thương cho các tế bào da của bạn

Kem dưỡng tái tạo da ban đêm LUMINESCE™
được ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất về Tế Bào Gốc giúp tăng cường cơ

TÁC DỤNG:
CÁC NGHIÊN CỨU CHO THẤY SỰ TĂNG
CƯỜNG ĐỘ ẨM ĐẾN 85% CHO CÁC TẾ BÀO
CHỈ SAU 2 TUẦN & GIẢM THIỂU CÁC ĐƯỜNG
NHĂN, RÃNH NHĂN NGAY SAU 2 GIỜ
TĂNG CƯỜNG ĐỘ SĂN CHẮC & ĐÀN HỒI
CỦA DA
CONTAINS POWERFUL VITAMINS AND
ANTIOXIDANTS TO HELP PROTECT
YOUR CELL MEMBRANES FROM
FREE RADICAL ATTACK
CÓ CHỨA CÁC VITAMIN THIẾT YẾU &
CHẤT CHỐNG OXY HÓA GIÚP BẢO VỆ
MÀNG TẾ BÀO KHỎI SỰ TẤN CÔNG CỦA
CÁC GỐC TỰ DO
CÓ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CAO
CÓ CHỨA CÔNG THỨC SÁNG CHẾ ĐỘC
QUYỀN TỪ TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH
VỚI 200++ KÍCH THÍCH TỐ SINH TRƯỞNG
THIẾT YẾU GIÚP HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TÁI
TẠO TỰ NHIÊN CỦA LÀN DA
LÀM GIẢM SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC ĐÁM
ĐỒI MỒI & CÂN BẰNG SẮC TỐ DA
LÀM CHẬM LẠI QUÁ TRÌNH LÃO HÓA
THÔNG QUA VIỆC KÍCH THÍCH QUÁ TRÌNH
TÁI TẠO & TRẺ HOA CÁC TẾ BÀO DA

chế tự tái tạo một cách tự nhiên, đồng thời làm giảm các dấu hiệu lão hóa
trong suốt giấc ngủ của bạn. Kem dưỡng mềm mại, nhẹ nhàng này giúp
cung cấp độ ẩm cần thiết để bạn thức dậy với một làn da được tái tạo tràn
đầy sức sống.

Sản xuất tại Mỹ phân phối độc quyền bởi JEUNESSE® GLOBAL
650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ 407-215-7414
JEUNESSEGLOBAL.COM

ĐẶC TÍNH:
•

SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHOSPHOLIPIDS ĐẶC BIỆT HOẠT ĐỘNG TỪ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ,
THÚC ĐẨY SỰ HẤP THỤ CÁC DƯỠNG CHẤT THIẾT YẾU

•

ĐƯỢC CHỨNG THỰC BỞI KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG TRONG NHIỀU NĂM

•

ỨNG DỤNG CÔNG THỨC SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN VỚI NHỮNG THÀNH PHẦN CÓ NGUỒN
GỐC TỰ NHIÊN CÓ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG MẠNH TRONG SUỐT THỜI GIAN BẠN NGỦ

•

DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN & HIỆN ĐẠI NHẤT HIỆN NAY

•

KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG & KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

•

KHÔNG CHỨA MÀU NHÂN TẠO

•

SẢN XUẤT HOÀN TOÀN TỪ CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN

•

ĐƯỢC CÁC CHUYÊN GIA DA LIỄU CHỨNG THỰC & KHUYÊN DÙNG

•

SỬ DỤNG CÔNG THỨC SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN VỀ TẾ BÀO GỐC GIÚP PHỤC HỒI VẺ
RẠNG RỠ, ĐỘ SĂN CHẮC & MỀM MƯỢT CHO LÀN DA TỪ CẤP ĐỘ TẾ BÀO.

THÀNH PHẦN CHÍNH:
MICROCOCCUS LYSATE*
Tăng cường quá trình sửa chữa ADN đã bị hư tổn do tác động từ tia
cực tím một cách tự nhiên.
BAICALIN**
Giảm sự rút ngắn của các telomere và thúc đẩy sự phát triển của các
tế bào mới, giúp đào thải các tế bào chết dễ dàng hơn, đem lại vẻ
ngoài tươi trẻ & làn da tràn đầy sức sống hơn.
PHỨC HỢP VITAMIN HOÀN HẢO CHO DA LUMINESCE™
Một hỗn hợp đặc biệt bao gồm các vitamin thiết yếu giúp nuôi dưỡng và
bảo vệ làn da, đặc biệt là bổ sung vitamin C giúp giảm thiểu các dấu
hiệu lão hóa trên da.
CHIẾT XUẤT TÁO, ĐẬU LĂNG, DƯA HẤU VÀ DƯA CHUỘT
ngăn ngừa sự mất nước giữa các tầng biểu bì nhờ khả năng ổn định
quá trình hấp thu độ ẩm, tăng khả năng hấp thụ độ ẩm 85% trong 2
tuần và được chứng thực là giảm thiểu sự xuất hiện các nếp nhăn nhỏ
chỉ sau 2 giờ sử dụng.
PHỨC HỢP KÍCH THÍCH TỐ SINH TRƯỞNG LUMINESCE™
khôi phục quá trình tái tạo da một cách tự nhiên với công thức độc
quyền chiết xuất từ tế bào gốc trưởng thành có chứa hơn 200 kích
thích tố sinh trưởng.
SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD)§
thành phần đã được cấp bằng sáng chế về khả năng ưu việt trong quá
trình bảo vệ các tế bào khỏi sự phá hủy của các gốc tự do.

BỞI LẼ BẠN XỨNG ĐÁNG

SỞ HỮU NÉT RẠNG RỠ CỦA TUỔI XUÂN

Các sản phẩm chăm sóc da
LUMINESCE™được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau. Để đạt

được một hiệu quả tối ưu trong quy trình trẻ hóa làn da, hãy đảm bảo
làn da bạn được chăm sóc đầy đủ hàng ngày bởi dòng sản phẩm chăm
sóc da LUMINESCE™
CHĂM SÓC DA BAN NGÀY
BƯỚC 1: Rửa mặt với sữa rửa mặt phục hồi da LUMINESCE™ để
nhẹ nhàng loại bỏ độc tố cho làn da.
BƯỚC 2: Sử dụng Huyết thanh trẻ hóa tế bào LUMINESCE™ nhằm
tăng cường quá trình tái tạo làn da một cách tự nhiên.
BƯỚC 3: Sử dụng kem dưỡng ẩm hoàn thiện ban ngày LUMINESCE™
với chỉ số chống nắng SPF 30 đê bảo vệ và tăng cường độ ẩm cho da.
CHĂM SÓC DA BAN ĐÊM
LẶP LẠI BƯỚC 1 VÀ 2 NHƯ TRÊN.
BƯỚC 3: Sử dụng Kem dưỡng tái tạo da ban đêm LUMINESCE™ để
duy trì độ ẩm cần thiết, phục hồi và tái tạo sức sống cho làn da trong
khi bạn ngủ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
lấy một lượng kem vừa đủ ra tay hoặc sử dụng dụng cụ đi kèm và sử dụng
mỗi tối. Massage nhẹ nhàng khắp vùng mặt & cổ theo chuyển động tròn từ
trong ra ngoài & từ dưới lên trên

LƯU Ý: tránh tiếp xúc với mắt. Nếu sản phẩm tiếp xúc với mắt, nhanh
chóng rửa sạch với nước. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng
mát (20-25°C) và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng. Ngừng sử dụng
và hỏi ý kiến bác sỹ nếu da bị dị ứng.
*Các kiểm nghiệm lâm sàng chứng minh khả năng tăng cường sửa chữa các ADN trong tế bào người.
**Các kiểm nghiệm lâm sàng chứng thực khả năng tăng cường quá trình nhân đôi tế bào. Đồng thời, kết quả sử
dụng đối với nữ giới còn khẳng định hiệu quả gia tăng sự săn chắc và đàn hồi của da.
†Các thử nghiệm cho thấy khả năng hạn chế sự tổng hợp các hắc sắc tố melanin và giảm thiểu các đám đồi mồi
‡Hàng loạt các kiểm nghiệm lâm sàng khẳng định hiệu quả sản phẩm
§Các kiểm nghiệm thực tế cho thấy việc ứng dụng các hoạt chất chống oxi hóa mạnh có khả năng làm giảm các
hiện tượng mẩn đỏ trên da do sự bức xạ của các tia UV

Những kết luận trên chưa được đánh giá chính thức bởi cơ quan kiểm
soát chất lượng thực phẩm và dược phẩm. Sản phẩm này không
nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị và chữa bệnh hay phòng ngừa bất
cứ căn bệnh nào.

CHÚNG TÔI

KHÔI PHỤC NÉT
THANH XUÂN

