
Visas Pasaules Pērles un Dimanti tagad ir Tavi........ 
 

LUMINANCE PEARL 
 

 

 
Izsmalcināta, sejas ādu izgaismojoša procedūra  

ar Pērļu & Dimantu mikrodaļiņām  
 

 

 

 “wrinkle-filler”efekts - grumbiņu izlīdzināšana 
 “lipo-fillinga” efekts - grumbiņu aizpildīšana 
 būtiski samazina pigmenta plankumus 
 ādas tonis kļūst vienmērīgs 
 uzlabo sejas reljefu 
 tonizē ādu 
 spēcīga antioksidanta iedarbība 
 atjauno ādas mirdzumu un starojumu 

 

 
PROCEDŪRAS GAITA: 
1. solis Attīrīt sejas, kakla un dekoltē zonu ar Luminance Pearl Cleansing Milk. Noņemt pārpalikumus 
 un tonizēt ādu ar Luminance Pearl Toning Lotion. 
2. solis Uzklāt uz sejas, kakla un dekoltē zonas pīlingu Peeling Scrub Gel Nr1. Pēc pīlinga atīrīt un 
             tonizēt ādu ar Luminance Pearl Toning Lotion.  
3. solis Vieglām masāžas kustībām Luminance Pearl Face Serum iemasēt ādā. Lai sasniegtu labāku 
             rezultātu, šo serumu var iestrādāt ar ultraskaņu. Veic masāžu ar Luminance Pearl Face Cream. 
4. solis Uzklāt masku Luminance Pearl Face Gel Mask, atstāt uz 2-3 min. un iemasēt līdz maska 
 pilnībā iesūcas ādā. 
5. solis Uzklāt Luminance Pearl peel-off Face Mask uz sejas (ja klients piekrīt, pārklāt arī lūpas un acu 
 zonu) kakla un dekoltē zonas. Atstāt uz 20 minūtēm. Noņemt pārpalikumus un tonizēt ādu ar 
 Luminance Pearl Toning Lotion. 
6. solis Procedūras nobeigumā uzklāt Luminance Pearl serumu un krēmu.   
Kurss: 6 procedūras, 2 reizes nedēļā. 
Procedūras efektivitātes pastiprināšanai un, lai rezultāts būtu ilgstošāks, iesakam lietot mājas produktus:  
Luminance Pearl pieniņu un losjonu, serumu un krēmu, gēla masku. 
 
AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS: 
Pērļu putekļi bagāti ar Okeāna minerālvielām, kas izgaismo un padara ādu mirdzošu; 
Dimanta putekļi iestrādāti mikrosfērās, sniedz tūlītēju efetu - izgaismo un padara seju mirdzošu;  
Oligopeptīdi - Matrixyl synthé6 stimulē ādas matricas sintēzi, un izlīdzina grumbiņas, piepildot tās no iekšienes - 
‘wrinkle-filler’ efekts; 
Ekskluzīvi Oligopetīdi ar dubulto efektu ’Lifting-like‘ effect + ‘Botox-like’ efekts; 
Fermentējošie enzīmi no Okeāna mikroelementiem spēcīgs antioksidants, novērš redzamās foto-novecošanas 
pazīmes, aizsargā šūnas no strukturālām izmaiņām, kas rodas UV staru ietekmē; 
Hialuronskābes mikrosfēras un hialuronskābes 3 dažādas molekulāras masas - augsta, zema un vidēja veic 
grumbiņu aizpildīšanu, nodrošina ilglaicīgu mitrināšanu un šūnu atjaunošanos; 
Jūras Elastīns uzlabo ādas elastību, tonusu un nostiprina to;  
Ursolic skābe pasargā elastīna šķiedras no to sabrukšanas. Šī skābe atrodas daudzos augos – ābolos, mellenēs, 
dzērvenēs, piparmētrās, rozmarīnā, lavanda tiamīna uc.; 
Jūras DNA barojoša, anti-age iedarbība; 
Keramīdi mitrinoša iedarbība, nodrošina ādas aizsargfunkciju; 
Matricaria maritimum ekstrakts dabīgs muskuļu relaksants ‘Botox-Like’ efekts; 
Boswellia serrata ekstraktam piemīt nomierinoša, mīkstinoša iedarbība; 
Fitoskvalāns iegūts no Olīveļļas, aizsargā, mitrina ādu; 
Keramīdi dziļi mitrina ādu, nodrošina tās aizsargfunkciju; 
Planktona ekstrakts šūnu DNA aizsardzība, atjaunošana; 
Vitamīna C, Niacinamīda Vit B3 kombinācija, kas dziļi mitrina, stimulē dabīgā kolagēna biosintēzi un padara 
ādas toni vienmērīgu; 
Augu komplekss, kas iedarbojas uz ādas krāsu noteicošajiem faktoriem samazina ādas apsārtumu, tumšos 
pigmenta plankumus, āda atgūst jauneklīgu, mirdzošu izskatu. 
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