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הילחמו בהשפעות הניכרות לעין של פגעי הסביבה עם קרם היום המגן ™Lucim, קרם 
קליל, אשר מלחלח לעומק ומגן על העור כנגד אור השמש, זיהום אוויר וסימני התייבשות.

ספגו את הויטמינים שלכם
תערובת של נוגדי חמצון בוטאניים ושילוב ייחודי של ויטמינים 

- C ,B3 ו- E - עוזרים לעצור את ההשפעות המזיקות של 
 הרדיקלים החופשיים המזהמים ופגעי סביבה נוספים. 

ההשפעות המבהירות והמזינות שיש לקרם הזה על עורכם הן 
תוספת מבורכת!

טכנולוגיה ממוקדת
™Citystem )תמצית Marrubium vulgare(, רכיב עטור פרסים 
ומוגן בפטנט, מגן כנגד זיהומים ומסיר רעלים מהתאים, כשהוא 
מותיר את העור רך וחלק, בזמן שהוא גורם לראשים השחורים 

להיראות פחות בולטים לעין.

תוצאות מעולות
מי קרחונים מהאלפים השוויצריים בקפסולות ליפוזומליות 

מספקים לחות ממוקדת לתוך השכבות העמוקות יותר של העור. 
 )Spirulina maxima( אתם גם תמצאו תמצית אצה כחולה-ירוקה

בנוסחה המתקדמת הזו - חישבו עליה כעל הזנה לעור!

ההגנה היומיומית שלכם

הגנה על הסביבה

עשיר בנוגדי חמצון

נבדק דרמטולוגית

טכנולוגיית ליפוזומים

קומפלקס מולטי-ויטמין

רכיבים תזונתיים לעור

מבלי להתאכזר 
לבעלי חיים

נטולטבעונינטול גלוטן
GMO

GF

קרם יום מגן
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הפתרון עבור:
יובש.	 
כתמים כהים.	 
גוון עור לא אחיד.	 
שיפור מחסום העור.	 
הגנה כנגד רדיקלים חופשיים.	 

אופן השימוש:
לאחר הניקוי והשימוש בסרום, מרחו כמות קטנה של קרם על 
העור בתנועות החלקה, כלפי מעלה, כדי להשלים את שגרת 

הטיפוח בבוקר.

החומרים הפעילים:
™Citystem, ויטמין B3, תערובת נוגדי חמצון מתמציות 

 בוטאניות, ויטמין C, ויטמין E, אצה כחולה-ירוקה, 
חומצה היאלורונית.
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שאלות נפוצות

מהי המטרה של קרם היום?
 במהלך היום, אתם חשופים ללא הרף לפגעי הסביבה, כגון 

אור השמש, חום, זיהום אוויר ורדיקלים חופשיים. קרם היום 
המגן נועד להגן על עורכם מפני המפגעים הללו, לעזור 

לכם להילחם בסימני ההזדקנות הניכרים לעין, בהתייבשות 
ובהשפעות המזיקות של הרדיקלים החופשיים. קרמים ליום 

מיוצרים בנוסחה מיוחדת, כדי שניתן יהיה להשתמש בהם 
מתחת לאיפור.

מהו ההבדל בין קרם ותכשיר לחות?
קרם היום המגן עשיר יותר מתכשיר לחות רגיל ויש בו יותר 

רכיבי מפתח, שיעזרו לעורכם, בזמן שהוא מלחלח את עורכם 
ביסודיות לאורך כל היום.

מתי במשך היום מומלץ להשתמש בקרם היום המגן?
אנחנו ממליצים למרוח את קרם היום המגן כשלב האחרון 

בשגרת טיפוח העור בבוקר או אם אתם זקוקים ללחות נוספת 
במהלך היום.

האם ניתן להשתמש בקרם היום המגן יחד עם מוצרים אחרים 
?LUCIM מסדרת

כן! למעשה, יצרנו את קרם היום המגן כדי שיספק את 
התוצאות הטובות ביותר כאשר נעשה בו שימוש יחד עם 

מוצרים אחרים מסדרת Lucim, לשגרת טיפוח עור מושלמת.

לאיזה סוגי עור מתאים קרם היום המגן?
 קרם היום המגן הוא קרם קליל אך עשיר, שמתאים לכל 

סוגי העור.

איך משתמשים בקרם היום המגן?
לתוצאות מיטביות, השתמשו בקרם היום המגן בבוקר. לאחר 

הניקוי של העור והשימוש בסרום, מרחו כמות קטנה של מוצר 
על הפנים בתנועות החלקה, כלפי מעלה.

 האם קרם היום המגן הוא אנטי-קומדוגני )לא סותם 
את הנקבוביות(?

כן. קרם היום המגן 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 קרם היום המגן?
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 הקרם שלי משנה את הצבע שלו?
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 קרם היום המגן?
בשימוש יומיומי, המוצר אמור להספיק לחודש שלם.


