
REJUVEN8

For more information, contact a 

B-Epic Independent Brand Partner.

Advanced Skin Rejuvenation Serum
WITH GOJI STEM CELL TECHNOLOGY

Rejuvenate Your

Beautiful Skin!

Your skin will look and feel it’s best ever!  REJUVEN8 
is an innovative skin care product that revitalizes and 
protects the delicate stem cells in the skin against 
premature aging and sun-damage. The potent, 
lightweight daily serum is so effective that you can 
expect to see noticeable results within just 30-45 
days of regular use.  

The proprietary formula is backed by real research, 
real studies, and real results. REJUVEN8 is powered by 
an advanced Goji stem cell extract technology that 
has been found in multiple studies to significantly 
strengthen, repair, and refine the skin – resulting in 
improved skin appearance, condition, and vitality.

Restore and pamper beautiful, younger-looking, 
healthy skin with REJUVEN8. The deeply penetrating 
formulation has powerful skin rejuvenating and 
anti-aging effects. In clincial studies, it has been 
shown to significantly  improve collagen and elastin 
production in the skin. The results are amazing! It 
visibly firms and lifts sagging skin as well as 
diminishes fine wrinkles and deeper lines. Plus, it is 
naturally moisturizing and softens dry, damaged skin.

BENEFITS MAY INCLUDE:

• Boost Collagen and Elastin in 
    the Skin
• Minimize Fine Wrinkles and 
    Deeper Lines
• Firm and Lift Up Skin to Visibly  
    Reduce Sagging
• Moisturize and Soften Dry Skin
• Increase Vitality and Longevity 
    of Skin Stem Cells

PRODUCT DETAILS:

• Advanced, Daily Skin Care /
    Rejuvenation Serum
• Powered by Proprietary Goji 
   Stem Cell Extract Technology
• Proven Formula Backed by  
    Clinical Studies

EXPERIENCE THE LIFE-CHANGING BENEFITS FOR YOURSELF  |   DETAILS AT WWW.BEPIC.COM

 סרום מתקדם להצערת העור

 מבוסס על טכנולוגיית תאי גזע של פרי הגוג'י

העור שלך מעולם לא נראה ולא הרגיש טוב יותר! 
את  לו  שמחזיר  העור  לטיפוח  חדשני  מוצר  הוא   REJUVEN8
הזדקנות  מפני  בעור  העדינים  הגזע  תאי  על  ומגן  החיוניות 
הסרום  של  הגבוהה  ליעילותו  הודות  ונזקי השמש.  מוקדמת 
לאחר  כבר  ניכרות  תוצאות  לראות  ניתן  העוצמתי והעדין, 

30-45 ימים של שימוש קבוע. 
  

שהניב  תוקף  בעל  במחקר  מגובה  בפטנט  המוגנת  הנוסחה 
תמצית  טכנולוגיית  על  מבוסס   REJUVEN8 .תוצאות מוכחות
הוכיחו  מרובים  מחקרים  פרי הגוג'י.  של  מתקדמת  גזע  תאי 
את יכולתה לחזק, לשקם ולמצק את העור באופן משמעותי - 
וכתוצאה מכך לשיפור המראה, הבריאות והחיוניות של העור. 

בריא ובעל  לעור קורן,  הוא הדרך היעילה ביותר   REJUVEN8
ובעלת  העור  לתוך  עמוק  חודרת  הפורמולה  מראה צעיר. 
השפעה עוצמתית המביאה להצערה וחידוש העור. מחקרים 
ייצור  את  משמעותי  באופן  משפר  שהסרום  הוכיחו  קליניים 
הקולגן והאלסטין בעור, והתוצאות הן מדהימות! הוא ממצק 
ומרים את העור הרפוי, מחליק קמטוטים ומשפר את המראה 
של קמטים עמוקים. בנוסף, הוא מעניק לחות טבעית ורכות 

לעור יבש ופגום. 

הדרך שלך לעור 
 בריא וקורן: 

    יתרונות הסרום: 
• בוסט של קולגן ואלסטין להזנת העור 
•הפחתת מראה הקמטוטים והקמטים 

   העמוקים 
•מיצוק והרמת העור           
•לחות ורכות לעור יבש 

•העלאת החיוניות ואריכות הימים של    
   תאי הגזע בעור 

  
   מידע על המוצר: 

•סרום אנטי-אייג'ינג מתקדם לשימוש  
    יומיומי 

•מבוסס על טכנולוגיית תאי גזע של  
   פרי הגוג'י  

•פורמולה עם יעילות מוכחת המגובה  
   על ידי מחקרים קליניים 

   BEPIC.COM תחוו את היתרונות הבריאותיים משני החיים בעצמכם  |  לפרטים נוספים

- למידע נוסף אנא צרו קשר עם האדם ששיתף איתכם במידע הזה -

http://BEPIC.COM
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REJUVEN8
Advanced Skin Care Serum

PRODUCT DETAILS 
DIRECTIONS: Apply serum to your problem areas 
twice daily before all other creams. 

Can be used on skin everywhere on the body. 

Expect to see noticeable results within 30-45 days 
of regular use. 

STORAGE: Keep tightly closed in a cool, dry place.

Developed for B-Epic by an award-winning bio-
chemistry cosmetics lab based in Switzerland. 

Statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. 
Product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results will vary.

Deionized Water, Thermus Thermophillus 
Ferment, Dunaliella Salina Extract, Camellia 
Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Hydroxypropyl 
Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38, PEG-8 
Dimethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, 
Polysilicone-11, Phenyl Trimethicone, Lycium 
Barbarum Callus Culture Extract (Goji), 
Glyceryl Glucoside, Sodium Hyaluronate, 
Phenoxyethanol, Isomalt, Lecithin, Sodium 
Hydroxide, Carbomer, Sodium Phytate, 
Phospholipids, Xanthan Gum, Saccharomyces 
Lysate Extract, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate, Ethylhexylglycerin

Ingredients

 סרום מתקדם להצערת העור

מידע על המוצר
האזורים  על  הסרום  את  למרוח  יש  הוראות שימוש: 
הבעייתיים פעמיים ביום לפני מריחה של כל קרם אחר. 

  
ניתן להשתמש על העור בכל מקום בגוף. 

  
תוצאות נראות לעין צפויות לאחר 30-45 ימים של שימוש 

קבוע. 
  

אחסון: יש לשמור את האריזה סגורה היטב במקום קריר 
ויבש. 
  

ביוכימיה  מעבדת  ידי  על   B-Epic עבור במיוחד  פותח 
שווייצרית עטורת פרסים המתמחה במוצרי קוסמטיקה. 

  .(FDA) הצהרות בעלון זה לא נבדקו על ידי מינהל המזון והתרופות של ארה"ב
המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן. התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם. 
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REJUVEN8
Advanced Skin Care Serum
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Proven, Proprietary Goji Stem Cell Technology

REJUVEN8 from B-Epic is powered by a high-quality goji 

stem cell extract that has been found in multiple studies 

to revitalize the delicate, aging stem cells in our skin.

Our unique, advanced skin rejuvenation serum is based 

on an innovative, proprietary technology that enables the 

sustainable cultivation and large-scale production of goji 

plant stem cells to be used in a cosmetic formulation in 

order to improve the function of skin stem cells. 

As we age, the production of collagen and elastin is reduced, 

which results in sagging, wrinkled skin. In addition, over 

time our skin stem cells naturally lose their regenerative 

properties, which further leads to aged, damaged skin.

Scientific research has found that the proprietary Goji 
stem cell extract used in REJUVEN8 revitalizes skin stem 

cell function and improves collagen and elastin production 

thereby rejuvenating and regenerating the skin. 

Significant findings include stimulation of skin stem cell 
functioning, improved density of healthy fibers in the 
skin (epidermis + dermis), visible reduction of fine 
wrinkles and deeper lines, and the lifting and firming up 
of the skin (e.g., resulting in visibly more tightened, 

lifted, and contoured shape along jawline and neck).

The Remarkable Healing Power of the Goji

For hundreds of years, goji berries have been eaten in Asia for 

their medicinal and nutritive properties. According to legend, goji 

berries were first discovered by a Buddhist monk, and it 
transpired that the monks who incorporated them into their diets 

lived longer than those who did not. 

Because of the remarkable, claimed health benefits in traditional 
medicine, the chemical compounds in the goji fruit, root, and 

other parts of the plant have been studied in some detail. Recent 

research has confirmed that the healing mechanism of the goji 
plant has a positive, healing effect on human skin cells. 

ADDITIONAL DETAILS

 סרום מתקדם להצערת העור

מידע נוסף
תאי גזע של פרי הגוג'י - טכנולוגיה קניינית בעלת יעילות 

מוכחת 
גזע  תאי  תמצית  על  מבוסס   B-Epic מבית  REJUVEN8 הסרום
יעילותה  את  הוכיחו  רבים  מחקרים  פרי הגוג'י.  של  איכותית 

בשיקום תאי הגזע המזדקנים בעור. 
  

על  מבוסס  שלנו  והמתקדם  הייחודי  סרום האנטי-אייג'ינג 
בר  גידול  מאפשרת  אשר  המוגנת בפטנט,  חדשנית  טכנולוגיה 
מצמח הגוג'י  גזע  תאי  של  גדול  מידה  בקנה  וייצור  קיימא 
לשימוש בפורמולה קוסמטית המסייעת לשפר את תפקוד תאי 

הגזע בעור. 
  

והאלסטין בגוף,  הקולגן  ייצור  מצטמצם  שאנו מתבגרים,  ככל 
מה שגורם לרפיון העור ולהופעת קמטים. בנוסף, עם הזמן תאי 
הגזע בעור שלנו מאבדים את תכונות ההתחדשות שלהם, מה 

שמוביל להזדקנות מהירה יותר ולהופעת פגמים. 
  

מחקר מדעי מצא כי תמצית תאי הגזע של פרי הגוג'י בסרום 
REJUVEN8 משקמת את תפקוד תאי הגזע של העור ומשפרת 
את ייצור הקולגן והאלסטין, ובכך מרעננת ומחדשת את העור. 

  
של  גירוי  על  מצביעים  המחקרים  של  משמעותיים  ממצאים 
תפקוד תאי גזע בעור, שיפור בצפיפות של סיבים בריאים בעור 
קמטוטים  של  לעין  נראית  החלקה  (אפידרמיס + דרמיס), 
וקמטים עמוקים יותר, וכן הרמה ומיצוק של העור (עם מיצוק, 

הרמה ופיסול של צורת הפנים לאורך קו הלסת והצוואר). 

כוח הריפוי הייחודי של פרי הגוג'י 
בשל  באסיה  נרחב  בשימוש  נמצאים  גרגירי גוג'י  שנים  מאות  במשך 
גרגירי הגוג'י  כי  מספרת  האגדה  הרפואיות והתזונתיות.  סגולותיהם 
ששילבו  ידי נזיר בודהיסטי, ומאמינים כי נזירים  לראשונה על  התגלו 

אותם בתזונה שלהם חיו יותר מאלה שלא. 
  

הרפואה  פי  על  הפרי  של  המדהימים  הבריאותיים  היתרונות  בשל 
המסורתית, נערכו מחקרים של התרכובות הכימיות בפרי הגוג'י עצמו, 
בשורש ובחלקים אחרים של הצמח. מחקרים שנערכו לאחרונה אישרו 
כי למנגנון הריפוי של צמח הגוג'י ישנה השפעה חיובית ומשקמת על 

תאי העור בבני אדם. 
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REJUVEN8 is backed by real research, real studies, and real results. The following are highlights 
from some of the studies conducted on the proprietary Goji stem cell extract in REJUVEN8. The 
results are significant and, in all cases, greatly outperform placebo. Visible improvements over 
initial, untreated conditions can be seen in as little as one month; with even greater, sustained 
improvements with continued use over time.

RESEARCH RESULTS

Visible Smoothing and Reduction of Wrinkles
Twice daily treatment after two months significantly reduced the appearance of wrinkles in the eye area. Notably, not only did fine 

wrinkles below the eye appear smoother (see upper panel), but deeper lines were also visibly diminished (see lower panel).

Improvements in Skin Density
Treatment after 1 month significantly 

increased skin density by 6% and improved 
the collagen and elastin fiber structure of aged, 

sun-damaged skin.

Decrease in Wrinkle Depth 
Treatment after 2 months led to an average 

decrease in wrinkle depth of 11% compared to 
initial, untreated conditions and significantly 

outperformed placebo.

As compared to placebo. As compared to placebo.

Before After 56 Days

Before After 56 Days

תוצאות של מחקרים

 סרום מתקדם להצערת העור

ממספר  ממצאים  להלן  תוצאות מוכחות.  שהניב  תוקף  בעל  במחקר  מגובה   REJUVEN8 של היעילות 
מהמחקרים שנערכו על תמצית תאי הגזע של פרי הגוג'י בסרום REJUVEN8. התוצאות הן משמעותיות 
לעומת  ברורים  שיפורים  לראות  ניתן  עם פלצבו.  שהתקבלו  התוצאות  על  בהרבה  עולות  המקרים  ובכל 
המצב ההתחלתי לאחר טיפול של חודש אחד בלבד. עם טיפול ממשך לאורך זמן ניתן לראות שיפור גדול 

עוד יותר עם יציבות התוצאות. 

החלקה והפחתה של קמטים 
לאחר חודשיים של שימוש פעמיים ביום נצפתה הפחתה משמעותית בקמטים סביב העיניים. יש לציין שלא רק שהקמטים מתחת לעין נראו 

חלקים יותר (השורה העליונה), אלא גם חלה החלקה נראית לעין של קמטים עמוקים יותר (השורה התחתונה). 

 לאחר טיפול של חודשיים נצפתה ירידה של 11% בממוצע בעומק
 הקמטים בהשוואה למצב ההתחלתי, עם ביצועים גבוהים משמעותית

 לעומת פלצבו.

 השטחת עומק הקמטים

לאחר טיפול של חודש אחד נצפתה עלייה משמעותית של 6% בצפיפות העור, 
עם שיפור מבנה הקולגן והאלסטין בעור בוגר שסבל מנזקי שמש. 

שיפור בצפיפות העור 
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