
REJUVEN8

További információért forduljon a 
B-Epic független márkapartnerhez.

Fejlett Borfiatalito Szerum
GOJI ŐSSEJT TECHNOLÓGIÁVAL

Fiatalítsa Meg A 
Gyönyörű Bőrét!

“ ‘ ‘ ‘

Bőre az eddigi lehető legjobb állapotú és kinézetű lesz! A 
REJUVEN8 egy innovatív bőrápoló termék, amely 
revitalizálja és megvédi bőrünk érzékeny őssejtjeit az idő 
előtti öregedéstől és a napkárosodástól. A hatékony, 
könnyű, napi szérum olyan effektív, hogy már 30-45 napos 
rendszeres használat után észrevehető eredményeket 
várhat.  

A szabadalmaztatott formula mögött valós kutatások, valós 
tanulmányok és valós eredmények állnak. A REJUVEN8 egy 
fejlett Goji őssejtkivonat technológiával működik, amelyről 
több tanulmányban is megállapították, hogy jelentősen 
erősíti, javítja és refinálja a bőrt - ami a bőr megjelenésének, 
állapotának és vitalitásának javulását eredményezi. 

Állítsa helyre és kényeztesse a gyönyörű, fiatalos, 
egészséges bőrt a REJUVEN8 segítségével. A mélyen 
behatoló készítmény erőteljes bőrfiatalító és öregedésgátló 
hatású. Klinikai vizsgálatok során kimutatták, hogy 
jelentősen javítja a bőr kollagén- és elasztintermelését. Az 
eredmények lenyűgözőek! Láthatóan formálja és megemeli a 
megereszkedett bőrt, valamint halványítja a fiatal ráncokat 
és a mélyebb ráncokat. Ráadásul természetesen hidratál és 
puhítja a száraz, sérült bőrt.

AZ ELŐNYEI KÖZÉ TARTOZHATNAK:
• Fokozza a bőr kollagén- és 
   elasztinszintjét
• Minimalizálja a finom ráncokat 
   és a mélyebb vonalakat
• Megemeli és feszesíti a bőrt, 
   hogy láthatóan csökkentse a    
   megereszkedést
• Hidratálja, puhítja és nyugtatja
   a száraz bőrt
• Növeli a bőrsejtek vitalitását
   és élettartamát

TERMÉK RÉSZLETEK: 
• Fejlett, napi bőrápolás / 
   fiatalító szérum
• A saját Goji őssejtkivonat 
   technológiával működik
• Klinikai vizsgálatokkal 
   alátámasztott, bevált formula
• Selymesen puha; kiválóan alkalmas 
   arcra, nyakra és más területekre

TAPASZTALJA MEG AZ ÉLETET MEGVÁLTOZTATÓ ELŐNYÖKET |  RÉSZLETEK A WWW.BEPIC.COM WEBOLDALON
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TERMÉK RÉSZLETEI

ÚTBAIGAZÍTÁS: A szérumot naponta kétszer, minden más 
krém használata előtt vigye fel a problémás területekre. 

A test minden részén használható a bőrön. 

Számítson arra, hogy 30-45 napon belül észrevehető 
eredményeket fog látni. 

TÁROLÁS: Száraz, hűvös helyen, szorosan lezárva 
tartandó. 

A B-Epic Worldwide számára egy svájci székhelyű, díjnyertes biokémiai kozmetikai 
laboratórium fejlesztette ki.

Ezeket a kijelentéseket az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság nem értékelte. Ez 
a termék nem szolgál betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy 
megelőzésére.

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

Összetevők
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Bizonyított, saját Goji őssejt technológia

A B-Epic REJUVEN8 kiváló minőségű goji őssejt-kivonatot 
tartalmaz, amelyről több tanulmány is kimutatta, hogy 
revitalizálja bőrünk érzékeny, öregedő őssejtjeit.

Egyedülálló, fejlett bőrfiatalító szérumunk egy innovatív, 
szabadalmaztatott technológián alapul, amely lehetővé teszi a 
goji növényi őssejtek fenntartható termesztését és nagyüzemi 
előállítását, hogy kozmetikai készítményben használhassuk 
őket a bőr őssejtjeinek működésének javítása érdekében. 

Ahogy öregszünk, a kollagén- és elasztintermelés csökken, ami 
megereszkedett, ráncos bőrt eredményez. Emellett idővel 
bőrünk őssejtjei természetes módon elveszítik regeneráló 
tulajdonságaikat, ami tovább öregíti, károsítja a bőrt.

Tudományos kutatások megállapították, hogy a REJUVEN8-ban 
használt szabadalmaztatott Goji őssejt-kivonat újraéleszti a 
bőr őssejtjeinek működését, javítja a kollagén- és 
elasztintermelést, ezáltal megfiatalítja és regenerálja a bőrt. 

A Goji figyelemre méltó gyógyító ereje

A goji bogyókat több száz éve fogyasztják Ázsiában gyógyászati és 
tápláló tulajdonságaik miatt. A legenda szerint a goji bogyókat először 
egy buddhista szerzetes fedezte fel, és kiderült, hogy azok a 
szerzetesek, akik beépítették az étrendjükbe, tovább éltek, mint azok, 
akik nem. 

A hagyományos gyógyászatban az állítólagos egészségügyi előnyök 
miatt a goji gyümölcsében, gyökerében és más növényi részekben 
található kémiai vegyületeket részletesen tanulmányozták. A legújabb 
kutatások megerősítették, hogy a gogi növény gyógyító mechanizmusa 
pozitív, gyógyító hatással van az emberi bőrsejtekre. 

TOVÁBBI RÉSZLETEK

A jelentős eredmények közé tartozik a bőr őssejtjeinek működésének stimulálása, a bőr egészséges rostjainak 
(epidermisz + dermisz) sűrűségének javítása, a finom ráncok és mélyebb vonalak látható csökkenése, 
valamint a bőr felhúzása és feszesebbé tétele (pl. láthatóan feszesebb, felhúzottabb és kontúrosabb formát 
eredményez az állkapocs és a nyak mentén).
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A REJUVEN8 mögött valós kutatások, valós tanulmányok és valós eredmények állnak. Az alábbiakban a 
REJUVEN8-ban található szabadalmaztatott Goji őssejtkivonattal végzett néhány tanulmányból mutatunk be 
néhányat. Az eredmények jelentősek, és minden esetben jelentősen felülmúlják a placebót. A kezdeti, 
kezeletlen állapotokhoz képest már egy hónap alatt látható javulás tapasztalható; még nagyobb, tartós 
javulás érhető el a folyamatos használat során.

KUTATÁS RÉSZLETEI

Látható Simítás És Ránctalanítás
A napi kétszeri kezelés két hónap elteltével jelentősen csökkentette a ráncok megjelenését a szemkörnyéken. Nemcsak a szem alatti 

ráncok tűntek simábbnak (lásd a felső panelt), hanem a mélyebb ráncok is láthatóan csökkentek (lásd az alsó panelt).

A Bőr Sűrűségének Javulása

A kezelés 1 hónap elteltével jelentősen, 
6%-kal növelte a bőr sűrűségét, és javította az 

öregedett, napkárosodott bőr kollagén- és 
elasztinrost szerkezetét.

A Ráncok Mélységének Csökkenése 

A kezelés 2 hónap elteltével a ráncok mélysége 
átlagosan 11%-kal csökkent a kezdeti, 

kezeletlen állapotokhoz képest, és jelentősen 
felülmúlta a placebót.

(placebóhoz képest) (placebóhoz képest)

Mielőtt 56 Nap Után

Mielőtt 56 Nap Után
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