
Kem dưỠng thỂ tái tẠo da hoàn thiỆn 
đem đến một giải pháp tân tiến nhất hạn chế triệt để quá trình hydro hóa với sức mạnh phục 
hồi làn da nhờ ứng dụng công nghệ tế bào gốc trưởng thành. Sản phẩm dưỡng thể độc đáo 
này được ứng dụng công thức đặc biệt do một chuyên gia da liễu hàng đầu thế giới – tiến sỹ 
Nathan Newman kiểm định, với các thành phần tối ưu có khả năng duy trì vẻ rạng rỡ tuổi xuân 
và chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm. Kem dưỡng thể tái tạo da hoàn thiện LUMINESCE™ 
nhẹ nhàng nuôi dưỡng, tái tạo và bổ sung độ ẩm cần thiết cho mọi loại da, đặc biệt ở những 
vùng khí hậu hanh khô khắc nghiệt mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

                                đối mặt với hàng loạt các tác động tiêu cực của môi trường, như 
tia tử ngoại và các gốc tự do, làn da của bạn sẽ mất dần nét thanh xuân. Trên bề mặt da 
bắt đầu hình thành các nếp nhăn và các dấu hiệu của tuổi tác, làn da bị trùng nhão và khô 
ráp do mất nước. Dưới bề mặt da, các tác nhân này còn gây biến đổi cấu trúc da và đẩy 
nhanh quá trình lão hóa. Sự tác động của các nhân tố trên còn là nguyên nhân gây ra sự 
hủy hoại nghiêm trọng kéo dài tới làn da của bạn. Kem dưỡng thể tái tạo da hoàn thiện  
LUMINESCE™ tác động tới hoạt động sinh học của làn da bằng cách hỗ trợ quá trình tái 
tạo tự nhiên, đem đến bạn cảm nhận về một làn da mềm mại, thuần khiết và căng tràn 
sức sống.

có tác động ở cấp độ tế bào, có khả năng phân phối nhịp nhàng các hợp chất 
phot-pho-li-pit giúp chăm sóc cho làn da thiếu dưỡng chất của bạn thông qua việc cung 
cấp độ ẩm cần thiết và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Công thức đơn giản song cũng rất 
cao cấp này chứa rất nhiều chất chống oxi hóa từ thiên nhiên giúp bảo vệ bạn khỏi sự tấn 
công của các gốc tự do, và với hơn 200 kích thích tố sinh trưởng, làn da cơ thể bạn sẽ duy 
trì được quá trình tái tạo nét thanh xuân một cách tự nhiên nhất. Kem dưỡng thể tái tạo da 
hoàn thiện LUMINESCE™ có khả năng tái tạo làn da ngay tức thì và có tác dụng kéo dài 
đối với cả nam và nữ, để lộ ra một làn da khỏe mạnh và rạng ngời dưới ánh nắng mặt trời.

�anh xuân 

TĂNG CƯỜNG 
ĐỘ ẨM VÀ 
TÁI TẠO NÉT 

LUMINESCE™
ĐEM ĐẾN MỘT BIỆN PHÁP CHỐNG OXI 
HÓA CÓ TÁC DỤNG LÂU DÀI VÀ GIÚP 
CHỐNG LẠI TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 
TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI.

DUY TRÌ VÀ PHỤC HỒI MỘT CÁCH 
TỰ NHIÊN MỘT LÀN DA MỀM 
MẠI, MỊN MÀNG VÀ TƯƠI TRẺ  

TÁI TẠO LẠI LÀN DA THIẾU DƯỠNG 
CHẤT VÀ THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH 
TÁI TẠO LÀN DA TỰ NHIÊN

LÀM CHẬM LẠI QUÁ TRÌNH LÃO HÓA 
THÔNG QUA VIỆC THÚC ĐẨY SỰ TÁI 
TẠO VÀ TRẺ HÓA CÁC TẾ BÀO DA

LÀM CHẬM LẠI CÁC DẤU HIỆU CỦA LÃO HÓA

TÁI TẠO LÀN DA BỊ HƯ TỔN, THIẾU SỨC SỐNG 
THÔNG QUA VIỆC NGĂN NGỪA NGUY CƠ 
MẤT ĐỘ ẨM VÀ DƯỠNG CHẤT TRÊN DA

NHẸ NHÀNG TÁI TẠO BỀ MẶT DA CỦA 
BẠN, ĐEM ĐẾN BẠN MỘT LÀN DA TOÀN 
THÂN MỀM MẠI HƠN, MỊN MÀNG HƠN

LÀM DỊU NHẸ LÀN DA BỊ DỊ ỨNG, 
KHÔ RÁP VÀ DỄ KÍCH ỨNG

L Ợ I  Í C H :

Kem dưỡng thể tái tạo da hoàn thiện LUMINESCE™  

Theo thời gian,  

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

J E U N E S S E G L O B A L . C O M



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.

* 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
** Các kiểm nghiệm lâm sàng đã chứng minh kết quả trên.

Đ Ặ C  T Í N H :

SẴN SÀNG SỞ HỮU 

VÀ KHÔNG SỢ ĐỐI MẶT MÔI TRƯỜNG BAN NGÀY.
MỘT LÀN DA MỀM MẠI, MỊN MÀNG

BƯỚC 1:  Sử dụng sản phẩm dưỡng thể LUMINESCE™.

BƯỚC 2:  Sử dụng thường xuyên khi cần thiết

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.

Bôi sản phẩm dưỡng thể LUMINESCE™ và nhẹ nhàng mat-xa vùng da được sử 
dụng sản phẩm, từ từ mat-xa để các dưỡng chất được thẩm thấu sâu bên trong 
làn da. Lưu ý để cho sản phẩm dưỡng thể hấp thụ vào da trước khi mặc y phục.

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  S Ử  D Ụ N G :

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU PHỐI CÁC HỢP CHẤT PHOT-PHO-LI-PIT CÓ KHẢ 
NĂNG TÁC ĐỘNG Ở CẤP ĐỘ NHỎ NHẤT, CHO PHÉP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG 
THẨM THẤU CÁC THÀNH PHẦN CHỦ ĐỘNG

SỬ DỤNG HỆ THỐNG BẢO 
QUẢN HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN

ĐƯỢC CHUYÊN GIA DA 
LIỄU CHỨNG THỰC VÀ 
ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG

KHÔNG CHỨA PHẨM MÀU 

CÔNG THỨC KHÔNG GÂY DẦU CHO DA

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN VỀ 
TẾ BÀO GỐC CÓ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI ĐỘ 
SÁNG, SĂN CHẮC VÀ MỀM MẠI CỦA LÀN 
DA Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO

KHÔNG GÂY DỊ ỨNG

thành phần đã được cấp bằng sáng chế về khả năng siêu việt trong 
quá trình bảo vệ các tế bào khỏi sự phá hủy của các gốc tự do

khôi phục hàm lượng protein tự nhiên cho da với một công 
thức độc quyền chiết xuất từ tế bào gốc người trưởng thành

Các sản phẩm chăm sóc da 
LUMINESCE™ có tác dụng bổ 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 dưỡng da bên ngoài LUMINESCE™.

H Ợ P  C H ẤT  C Á C  K Í C H  T H Í C H  T Ố  S I N H  T R Ư Ở N G  LUMINESCE™

có hàm lượng rất cao vitamin C và các chất chống oxi hóa dạng polyphenol 
giúp triệt tiêu các gốc tự do và tăng cường độ đàn hồi cho da

C H I Ế T  X U ẤT  T R Á I  C ÂY  T Ư Ơ I

chứa các thành phần chống gây kích ứng 
giúp làm dịu nhẹ và làm mềm làn da

C H I Ế T  X U ẤT  T R Á I  E L D E R B E R R  Đ E N

nuôi dưỡng lớp bào vệ cho làn da và giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da 
thông qua việc tăng cường sự sản sinh các ceramides và các axit béo

N I A C I N A M I D E

hỗ trợ một cách tự nhiên quá trình sửa chữa 
AND đã bị hư tổn do tác động từ tia cực tím 

M I C R O C O C C U S  LY S AT E

là chất dưỡng ẩm tự nhiên có tác dụng tăng cường hàm lượng nước 
trên bề mặt da bằng việc hấp thụ độ ẩm từ môi trường bên ngoài.

C H I Ế T  X U ẤT  T Ừ  T R Á I  D Ư A  C H U Ộ T

S U P E R O X I D E *  D I S M U TA S E  ( S O D )

phòng ngừa sự mất nước giữa các tầng biểu bì nhờ việc hạn chế 
sự hydro hóa, tăng 85% khả năng hydro hóa nội bào trong 2 tuần 
và đã được kiểm nghiệm khả năng giảm thiểu sự xuất hiện của 
các nếp nhăn nhỏ trong vòng 2 giờ sử dụng

C H I Ế T  X U ẤT  TÁ O ,  Đ Ậ U  L Ă N G  VÀ  D Ư A  H Ấ U

T H À N H  P H Ầ N  C H Í N H :

C H Ú N G  T Ô I  

THANH XUÂN CỦA BẠN
TÁI TẠO NÉT 


