
Sinta a sensação de ter uma pele jovem.  

Instantly Ageless™ é um micro-creme anti-rugas  

que funciona rápida e eficazmente na aparência  

dos sinais visíveis de envelhecimento. 

O ingrediente revolucionário é a argireline,um 

peptídeo que funciona como botox, mas sem as  

agulhas. Instantly Ageless™revive a pele e minimiza    

a aparência de linhas finas e poros obtendo assim 

um resultado sensacional no seu rosto.

Um dia perfeito começa com uma pele perfeita. 
Minuciosamente desenvolvida,a nossa fórmula  

é leve, contendo um complexo de minerais que 

acondicionam e uniformizam o tom da pele. 

Instantly Ageless™ é absorvido imediatamente 

na pele, reduzindo a aparência de rugas. 

Foi especificamente desenvolvido para atuar   

em zonas que perderam elasticidade , reavivando 

visivelmente o tom e a elasticidade da pele. Os  

utilizadores comprovam resultados em segundos 

Veja linhas finas desaparecerem.*           Uma alternativa 

compacta mas altamente poderosa para fortalecer a        

pele afetada pelos radicais livres e condições ambientais, 

Instantly Ageless™ está na vanguarda da tecnologia 

anti-envelhecimento. 

Pare de esperar por resultados— Sinta-se Jovem  

com Instantly Ageless™.

BENEFÍCIOS

DIMINUI VISIVELMENTE A APARÊNCIA DE  
LINHAS FINAS E RUGAS

ELIMINA A APARÊNCIA DE OLHEIRAS E  
INCHAÇO SOB OS OLHOS   

MINIMIZA A APARÊNCIA DOS POROS

EQUILIBRA A TEXTURA DA PELE

MATIFICA A PELE  

RESTAURA A PELE PARA UMA APARÊNCIA IDEAL

Feito nos E.U.A exclusivamente para JEUNESSE®

650 Douglas Avenue | Altamonte Springs, FL 32714

Para mais informações por favor contacte-nos Telf: +1 407.215.7414

J E U N E S S E G L O B A L . C O M

Sinta a SENSAÇÃO de 
ter uma pele 
Jovem. 

após a aplicação.



é amplamente conhecido por produzir 
resultados significativos em anti-envelhecimento. 
É um peptídeo que funciona como botox 
no tratamento de linhas finas e rugas. 
Embora Argirelina ser amplamente conhecida 
em tratamentos anti-envelhecimento, nem  
todas as fórmulas funcionam pois é   
necessário uma composição exacta de  
Argireline para obter o máximo de resultados.    
Desenvolver a formula exacta é uma  
ciência perfeita. 

ARGIRELINE

são uma mistura exclusiva de dois 
silicatos diferentes que quando 
combinados, promovem um efeito 
refirmante na pele. 
Estes silicatos retraiem os poros da 
pele para que pareçam menores e 
as rugas refirmadas .

SÓDIO & SILICATO DE MAGNÉSIO

CARACTERÍSTICAS

LEVE, FÓRMULA OIL-FREE 

CONTÉM UM REVOLUCIONÁRIO PEPTIDEO, ARGIRELINE

COMPLEXOS RIGOROSAMENTE DESENVOLVIDOS

PODE SER USADO COM OU SEM MAQUILHAGEM

Com uma camada muito fina dê pancadinhas leve s nas áreas

específicas deixando húmido na pele e permaneça sem expressão  

durante 2 - 3 minutos enquanto o produto seca para alcançar  

resultados dramáticos.Uma ampola dura 2–3 dias dependendo do

uso individual. Use conforme recomendações e evite o contato com 

os olhos, caso ocorra lave com água. Interrompa o seu uso caso 

apareça vermelhidão ou irritação.  

Consulte o seu médico se é alérgico a cosméticos .

*Resultados não são permanentes

 Instantly Ageless™ trabalha em sinergia com
   a linha de produtos LUMINESCE™    para reduzir  

  visivelmente os sinais de envelhecimento.  Desenvolvido 

INSTRUÇÕES

DE USO

IMPECÁVEL.
SINTA-SE

ACTIVOS 
INGREDIENTES

  exclusivamente por Jeunesse®  
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