BẢO VỆ VÀ TÁI

TẠO SỨC SỐNG LÀN DA

HÀNG NGÀY

Kem dưỡng ẩm hoàn thiện ban ngày

LUMINESCE

là sản phẩm dưỡng ẩm chống nhăn hoàn haỏ cho da với chỉ số chống nắng SPF
30, hỗ trợ khả năng tái hấp thu độ ẩm tự nhiên của làn da, qua đó giảm thiểu sự
xuất hiện các nếp nhăn & đường nhăn. Có chứa hơn 200 kích thích tố sinh
trưởng thiết yếu có nhiệm vụ giúp thúc đẩy các quá trình tái tạo tự nhiên của cơ

™

TÁC DỤNG:
CUNG CẤP ĐỘ ẨM NGAY TỨC THỜI VÀ DƯỠNG
ẨM SUỐT 24 GIỜ.
GIẢM THIỂU SỰ XUẤT HIỆN CỦA CÁC NẾP NHĂN
NHỎ CHỈ SAU 2 GIỜ SỬ DỤNG.

thể, sản phẩm dưỡng da thông minh này mang lại khả năng hấp thụ độ ẩm cần
thiết cho làn da & là giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu chăm sóc da của bạn. Kem

TRẢ LẠI ĐỘ CĂNG MỊN CHO LÀN DA

dưỡng ẩm hoàn thiện ban ngày LUMINESCE™ cải thiện đáng kể vẻ ngoài của
bạn, giúp làn da được tái tạo, bổ sung độ ẩm và được hồi sinh ở cấp độ tế bào.

Làn da là tài sản quan trọng. Bảo vệ làn da là
yếu tố then chốt để duy trì một vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Việc tiếp
xúc lâu dài với các tia tử ngoại của mặt trời & các nhân tố có hại khác có thể
hủy hoại nghiêm trọng làn da của bạn & đẩy nhanh quá trình lão hóa. Đó là lý

BẢO VỆ LÀN DA MỘT CÁCH TỰ NHIÊN CHỐNG
LẠI CÁC TÁC ĐỘNG XẤU TỪ CÁC TIA TỬ
NGOẠI UVA/UVB
SỬ DỤNG CÔNG THỨC SÁNG CHẾ ĐỘC QUYỀN
TỪ TẾ BÀO GỐC TRƯỞNG THÀNH VỚI HƠN 200
KÍCH THÍCH TỐ SINH TRƯỞNG THIẾT YẾU GIÚP
HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TÁI TẠO TỰ NHIÊN CHO DA

do tại sao bạn cần phải sử dụng Kem dưỡng ẩm hoàn thiện ban ngày
LUMINESCE™ với chỉ số chống nắng SPF 30 và khả năng cung cấp độ ẩm
cần thiết để bảo vệ, nuôi dưỡng & phục hồi làn da một cách hiệu quả nhất.

Kem dưỡng ẩm hoàn thiện ban ngày LUMINESCE™

HẠN CHẾ QUÁ TRÌNH LÃO HÓA THÔNG QUA
VIỆC KÍCH THÍCH SỰ TÁI TẠO VÀ TRẺ HÓA CỦA
TẾ BÀO
BẢO VỆ GIỮ ẨM TỰ NHIÊN, NGĂN NGỪA SỰ
MẤT NƯỚC

sử dụng công thức kết hợp giữa các thành phần cao cấp được tuyển chọn kỹ
lưỡng theo chuyên môn của bác sỹ da liễu hàng đầu thế giới -Tiến sỹ Y khoa

Nathan Newman, nhằm đạt hiệu quả chống lão hóa & bảo vệ độ ẩm cao nhất
Kem dưỡng ẩm không nhờn này hấp thụ nhanh chóng vào da ngay khi sử dụng,
mang lại hiệu quả cao cho cả nam và nữ khi sử dụng hàng ngày. Đừng chần chừ
để sở hữu một vẻ ngoài tươi trẻ & tràn đầy sức sống hơn.

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

F E AT U R E S :
• USES AN EXCLUSIVE, PATENT-PENDING STEM CELL TECHNOLOGY
THAT RESTORES LUMINOSITY, FIRMNESS, AND SMOOTHNESS AT
THE CELLULAR LEVEL
• PARABEN AND OIL-FREE
• IS BASED ON THE MOST ADVANCED, CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
AVAILABLE
• NON-GREASY FORMULA
• CONTAINS NO ARTIFICIAL COLORS
• MADE WITH ALL-NATURAL INGREDIENTS
• HYPOALLERGENIC
• DERMATOLOGIST APPROVED AND RECOMMENDED
• SPF 30

THÀNH PHẦN CHÍNH:
CHIẾT XUẤT TÁO, ĐẬU LĂNG, VÀ DƯA HẤU

Ngăn ngừa sự mất nước giữa các tầng biểu bì nhờ việc hạn chế
sự hydro hóa, tăng cường độ ẩm tới 85% cho các tế bào chỉ trong
2 tuần và đã được chứng minh khả năng giảm thiểu sự xuất hiện
của các nếp nhăn nhỏ trong vòng 2 giờ sử dụng.

CHIẾT XUẤT TẢO BIỂN ĐỎ

Cung cấp các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên cho da

CHIẾT XUẤT TẢO XANH

giúp bảo vệ khỏi các tia tử ngoại UVA/UVB

HỖN HỢP VITAMIN CHO DA

là hỗn hợp độc đáo bao gồm các vitamin thiết yếu giúp nuôi dưỡng
và bảo vệ làn da, đặc biệt là bổ sung vitamin C giúp giảm thiểu sự
các dấu hiệu lão hóa trên da.

HỢP CHẤT CÁC KÍCH THÍCH TỐ SINH
TRƯỞNG LUMINESCE™

phục hồi quá trình tái tạo da tự nhiên với công thức độc quyền
về tế bào gốc trưởng thành cùng hơn 200 kích thích tố sinh
trưởng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

H ÃY C H À O Đ Ó N

MỘT LÀN DA CĂNG TRÀN SỨC SỐNG

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.

Lấy một lượng nhỏ ra ngón tay, nhẹ nhàng mát xa từ trong ra
ngoài theo hướng đi lên, mát xa vùng mặt xuống cổ. Để đạt hiệu
quả tốt nhất, sử dụng cùng với Huyết thanh trẻ hóa tế bào
LUMINESCE™
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.
*Hàng loạt các kiểm nghiệm lâm sàng đã chứng minh hiệu quả sản phẩm.
†Các báo cáo cho thấy khả năng hấp thụ độ ẩm cũng như sự hình thành
Hyaluronic axit tăng đáng kể
‡Kiểm nghiệm lâm sàng
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

TÁI TẠO NÉT

THANH XUÂN CỦA BẠN

