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הפסיקו לחנוק את העור
®Skincerity עושה שימוש בטכנולוגיית המחסום הנושם 

 )®Breathable Barrier(, טכנולוגיה בדוקה מדעית כמשפרת 
את הבריאות הניכרת לעין של עורכם. באמצעות אצירת הלחות 

הטבעית שלכם בתוך העור, הנוסחה המהפכנית הזו עוזרת 
לצמצם את מראה הקמטים, הקמטוטים ונקבוביות מוגדלות 

 בפנים, בידיים, בצוואר ובחזה, בזמן שהיא מהווה מקור 
הזנה מתמשך.

גיבוי מדעי
Skincerity, אשר הונדס על ידי מומחים ביו-רפואיים ואושר 
באמצעות מספר רב של מחקרים דרמטולוגיים בתמיכה של 
 ,)National Institutes of Health( המוסד הלאומי לבריאות

הוכח כיעיל הרבה יותר מהמוצרים הפופולריים הקיימים, כיוון 
שהוא מספק לעור כמות גדולה יותר של רכיבים תזונתיים.

®Skincerity של ™+Lucim מחולל טרנספורמציה במראה העור עם לחות מרעננת 

וממריצה ומסכה בטכנולוגיה מתקדמת, שונה מכל מה שיש בשוק. שנו היטב בלילה, 
כשאתם יודעים שהוא עובד קשה מתחת לפני השטח.

הגנה מתגלגלת

Lucim+™ של Skincerity®

המחסום הנושם

נבדק דרמטולוגית

טכנולוגיה מתקדמת

 מחליק קמטוטים 
באופן ניכר לעין

מזין את העור

מנקה לעומק

מבלי להתאכזר 
לבעלי חיים

נטולטבעונינטול גלוטן
GMO

GF
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הפתרון עבור:
העשרה בלחות.	 
שיפור את מראה הנקבוביות.	 
עידון עור בעייתי.	 
מלחמה בסימני הזדקנות ניכרים לעין.	 

אופן השימוש:
גלגלו שכבה דקה ואחידה בכל לילה, לפני השינה. הסירו בבוקר 

עם מים חמים, לעור רענן ולתוצאות ארוכות טווח.

החומרים הפעילים:
 פולימר המכיל פלואור, ויטמין E, פולימר אקרילי, שמן 

חרצני ענבים.
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שאלות נפוצות

?SKINCERITY -איך משתמשים ב
גלגלו שכבה דקה ואחידה בכל לילה, לפני השינה והניחו לה 

להתייבש. בבוקר, הסירו עם מים חמים.

למי כדאי להשתמש ב- SKINCERITY ולמה?
Skincerity מושלם לאנשים בגיל 25+ שרוצם להגן על עורם 

ולעזור להפחית את סימני ההזדקנות הניכרים לעין.

?SKINCERITY -אילו רכיבים נמצאים ב
Skincerity אינו רעיל והוא בטוח לכל סוגי העור. בדיקה 

מומלצת על ידי ה- FDA אישרה שטכנולוגיית המחסום בטוחה 
לחלוטין ואינה מגרה את העור כלל. היא כוללת אצטון ברמה 
 ,)E רפואית, פולימר המכיל פלואור, טוקופריל אצטט )ויטמין

פולימר אקרילי, מים, שמן חרצני Vitis Vinifera )ענבים( ובושם.

כמה זמן ייקח לראות תוצאות?
מחקרים קליניים הראו כי תוצאות משמעותיות נצפו לאחר 

לפחות ארבעה שבועות של שימוש. אבל, כיוון שהעור של כל 
אדם שונה משל רעהו, מהירות השינוי עשויה להשתנות.

האם ניתן להשתמש ב- SKINCERITY יחד עם מוצרים אחרים 
?LUCIM מסדרת

כן, ייצרנו את Skincerity כדי שיספק את התוצאות הטובות 
ביותר כאשר נעשה בו שימוש יחד עם מוצרים אחרים מסדרת 

Lucim, לשגרת טיפוח עור מושלמת.

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.

?SKINCERITY לכמה זמן מספיק
בשימוש יומיומי, המוצר אמור להספיק לחודש שלם.


