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היפטרו מגבב המוצרים שבארון חדר הרחצה שלכם והחליפו את הבקבוקים הישנים 
בסרום טוטאל לפנים ™Lucim המהפכני, שהוא למעשה 7 מוצרים ב- 1. סרום זה עושה 
שימוש ב- Bakuchiol מתקדם, פפטידים של ™Matrixyl, קומפלקס חומצה היאלורונית, 

קומפלקס מולטי-ויטמין בלעדי ומוגן בפטנט וטכנולוגיית אנקפסולציה )אריזה בקפסולה( 
ליפוזומלית בלעדית.

מה שעור קורן צריך, בכל שלב

לשמור על שליטה
טכנולוגיית אנקפסולציה ליפוזומלית בלעדית מספקת רכיבי 

מפתח מתקדמים עמוק לתוך התאים שצריכים אותם יותר מכל. 
אספקה ממוקדת של ויטמין C ומי קרחונים שוויצריים טהורים 

בקפסולות ליפוזומים מספקים גם הם לחות לתוך השכבות 
העמוקות יותר של העור, ללחות אינטנסיבית במשך 24 שעות.

מתאים לכל גיל
Bakuchiol, פפטידים של ™Matrixyl, קומפלקס חומצה 

היאלורונית וקומפלקס מולטי-ויטמין בלעדי ומוגן בפטנט, 
מהפכניים כולם, בדוקים מדעית כעונים על צרכי טיפוח העור. 

צמצמו את מראה הקמטוטים והקמטים ואת שינויי הגוון, 
הדקו את מחסום העור הטבעי וחשפו עור במראה מוצק, צעיר 
וקורן יותר. בסרום העוצמתי הזה ישנם רכיבים פעילים עליהם 

רשומים 9 פטנטים והוא נוצר במומחיות גאונית, על מנת 
להעניק בדיוק את ההשפעה הנכונה, לא משנה מהו השלב בו 

אתם נמצאים בחיים, בתוצאות עוצמתיות.

מעשיר בלחות

מחליק קמטוטים
באופן ניכר לעין

מראה קורן וצעיר

 קומפלקס
מולטי-ויטמין

טכנולוגיית ליפוזומים

עור במראה מוצק יותר

מבלי להתאכזר 
לבעלי חיים

נטולטבעונינטול גלוטן
GMO

GF

סרום טוטאל לפנים
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הפתרון עבור:
לחות עמוקה מבפנים כלפי חוץ.	 
עזרה לשימור הגמישות והמוצקות של העור באמצעות 	 

אצירת לחות.
שיפור ניכר לעין של גוון עור בלתי אחיד והפחתת שינויי גוון.	 
קידום מראה קורן וצעיר יותר של העור.	 
מיצוק והחלקת העור.	 
החלקה וצמצום מראה הקמטים והקמטוטים.	 
חיזוק ותגבור המחסום של העור.	 

אופן השימוש:
למרוח באופן אחיד על עור נקי ויבש של הפנים והצוואר בכל 

בוקר וערב. לתוצאות מיטביות, יש לאפשר לסרום להיספג 
לחלוטין לפני שימוש בקרם היום המגן בבוקר ובקרם הלילה 

המחדש בערב.

החומרים הפעילים:
Bakuchiol, פפטידים של Matrixyl, ויטמין C בקפסולות 
ליפוזומליות, מי קרחונים שווייצריים טהורים בקפסולות 

ליפוזומליות, מיצוי דקל הקקדו, חומצה היאלורונית שעברה 
.B3 הידרוליזה וויטמין
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שאלות נפוצות

מהי המטרה של הסרום לפנים?
סרום לפנים הוא מוצר שמורחים על העור לאחר הניקוי ולפני 

הלחות, כדי לספק רכיבים פעילים ישירות לתוך העור. סרומים 
מכילים כמויות רכיבים פעילים בריכוז גבוה יותר מאשר קרמי 

הלחות הרגילים. בזכות היעילות המוכחת שלהם, מוסיפים 
אותם באופן קבוע לשגרת טיפוח העור, כדי לענות על צרכים 

ספציפיים בטיפוח העור.  

באיזה שלב ביום כדי להשתמש בסרום טוטאל לפנים?
 אנחנו ממליצים להשתמש בסרום העוצמתי פעמים ביום, 

כחלק משגרת טיפוח העור ביום ובלילה, על מנת להשיג 
תוצאות טרנספורמטיביות.

האם ניתן להשתמש בסרום טוטאל לפנים יחד עם מוצרים אחרים 
?LUCIM מסדרת

כן! למעשה, יצרנו את סרום טוטאל לפנים כדי לספק את 
התוצאות הטובות ביותר בשימוש יחד עם מוצרים אחרים 

מסדרת Lucim, לשגרת טיפוח עור שלמה.

כיצד משתלב סרום טוטאל לפנים בשגרת טיפוח העור?
יש להשתמש בסרום טוטאל לפנים לאחר הניקוי והאיזון, אבל 

לפני שימוש בקרמים או בתכשירי לחות.

לאיזה סוגי עור מתאים סרום טוטאל לפנים?
הסרום הזה פותח בלעדית כדי להתאים למרבית הצרכים של 

טיפוח העור שלכם, בין אם אתם בני 25 או 95! הוא עובד נפלא 
על כל סוגי העור ויעיל במיוחד לעור עייף ובוגר.

איך משתמשים בסרום טוטאל לפנים?
לתוצאות מיטביות, יש להשתמש בסרום טוטאל לפנים גם 

בבוקר וגם בערב. לאחר הניקוי של העור, יש להשתמש במספיק 
מוצר לכיסוי מלא של הפנים ולאפשר לו להיספג לחלוטין לפני 

שמשתמשים בקרמים או בתכשירי לחות. 

 האם סרום טוטאל לפנים אנטי קומדוגני )אינו סותם 
את הנקבוביות(?

כן. סרום טוטאל לפנים לא יסתום את הנקבוביות שלכם.

האם אתם מבצעים ניסויים בבעלי חיים?
לא. כל מוצרי Lucim נושאים את חותם “הארנב המקפץ” 

 Consumer Information on Cosmetics -שהתקבל מ 
)מידע לצרכנים על קוסמטיקה CCIC(, כעדות על חוסר 

התאכזרות לחיות.

כיצד מאחסנים את סרום טוטאל לפנים?
אנחנו ממליצים לאחסן אותו במקום קריר ויבש, מתחת ל-  

25°C, הרחק מאור שמש ישיר. טיפ: בארצות בעלות אקלים חם 
.5°C ולח, ניתן לאחסן את המוצר הזה במקרר בטמפרטורה של

מדוע הסרום שלי מחליף צבע?
התכונות הטבעיות של נוגדי החמצון המעולים והתמציות 

הבוטאניות העוצמתיות המצויים במוצר הזה עשויים לגרום 
לשינויי גוון ולהקנות לאצוות שונות מראה שונה. הגוונים נעים 

מקרם ועד בז’ כהה, כולם נורמליים למוצר זה ולמעשה, מהווים 
עדות לטּוב הטבעי והבוטאני שלו. למרות שינויי הגוון, המוצר 

נותר עוצמתי, יעיל ובטוח.

לכמה זמן מספיק סרום טוטאל לפנים?
אם משתמשים בו פעמיים ביום, המוצר אמור להספיק ל- 28 

ימים, אבל ארזנו מספיק מוצר כדי שניתן יהיה להשתמש בו 
במשך 35 יום!


