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پوس���ت خود دست  از خراب کردن 
بردارید

برسند. با این حال،  همه مایلند که جوانتر از س���ن خود به نظر 
پوست شما  محیط نامناس���ب و روش زندگی ناس���الم هر روز 

را خراب می کنند.

یر در رابطه با شما صدق می کند؟ آیا هیچ کدام از فاکتورهای ز

بزرگ و آلوده    زندگی در شهری 
پرتوه���ای UV )به عنوان مثال،     قرار داش���تن در معرض 

           پیاده روی، فعالیت در محیط بیرون و غیره(
   استعمال دخانیات

   نوشیدن الکل
   بی خوابی

   بی تحرکی
بردن از استرس    رنج 

در این صورت، متاسفانه روند فرآیند پیری در شما تسریع شده 
اس���ت و نتیجه آن به صورت خطوط ن���ازک، چین و چروک، 
چروک حاشیه چش���م، لکه های سیاه و امثال آن ظاهر خواهد 

شد.

اکنون زمان آن فرا رس���یده اس���ت که نحوه مقابله باپیری را به 
پوست خود بیاموزید!

 Physio Radiance کشف جديد
برای یک روز سیر  »ا گر به یک انسان ماهی بدهی، او را تنها 
س���اخته ای. ولی ا گر به او ماهیگیری یاد بدهی، وی را تا آخر 

عمر سیر نموده ای.«
 

Lao Tzu -
فیلسوف چینی

برای زنده نگاه داشتن و عالوه  همانند آموزش ماهیگیری به دیگران 
بر آن مس���تقل س���اختن ایش���ان، Physio Radianceیک پیشرفت 
پوست تان یاد می دهد که متکی به  علمی و فناوری اس���ت که به 
پوس���ت شما  خود باش���د Physio Radiance. با دادن موادی که 
و س���لول های آن به فعال سازی و شکوفایی خود نیاز دارند، راه حلی 

پوست تان فراهم می نماید. برای مراقبت از  بادوام را 

بوده  Physio Radiance کاماًل ع���اری از پارابن و مواد نگهدارنده 
برای  و تنها محصول با کیفیت باال، غیرحساس���یت زا، و مناس���ب 
پوست تان کمک می کند خود  هم زنان و هم مردان اس���ت که به 
را در س���طح س���لولی تنظیم، بازس���ازی و ترمیم نماید. با بهره گیری 
پوس���ت تأثیر  بر هر س���ه الیه  از کوچک ترین آنتی اکس���یدان ها که 
گذارند، فن آوری به ثبت رس���یده ی آن ویژگی های اولیه س���لول های 
پوس���ت را که به علت باالرفتن س���ن از بین رفته اند، به آنها  جوان 

بازمی گرداند.

یولوژی استفاده از مفهوم فیز
با توجه به توانایی ش���گرف بدن در تنظیم، بازسازی و ترمیم خود، 
یولوژی  ب���ر درک عمی���ق فیز Physio Radiance کام���ال متک���ی 
یولوژیک آن عمل می کند. به  بدن و بهینه س���ازی مکانیزم های فیز
بر م���واد موثر ترمیمی مصنوعی و ک���م دوام که اغلب  ج���ای تکیه 
 Physio برجای می گذارن���د، محصوالت بر بدن  اث���رات مخربی 
ب���رای تحری���ک فرآیند  Radiance از عملکرده���ای خ���ود ب���دن 

پوست استفاده می نماید. جوان سازی طبیعی 



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

امکان دریافت هر بطری  را بصورت مجزا دارید.



پوست فرمول کامل جوان سازی 
Physio Radiance محصول���ی اس���ت که بص���ورت انحصاری 
توس���ط آزمایش���گاه ه���ای Robert Schwartz که آزمایش���گاهی 
مش���هور در فرانس���ه می باش���د، تهیه ش���ده و بهبود یافته است و 
پوست را کامال  یولوژی  برخوردار اس���ت که فیز از ساختاری 

سالم نگه می دارد.

بر روی مکانیسم های  سال ها تحقیق و پیشرفت )R&D( گسترده 
طبیعی مقابله با پیری زودرس سلول ها به انتخاب گروهی از عوامل 
یولوژیکی ضدپیری منجر شده که در -ReplenisH نیز  فعال فیز
موجود می باش���ند. -ReplenisH یک فرمول کامل جوان سازی 
پوس���ت است که تنها در Physio Radiance مورد استفاده قرار 

گرفته است.

  هيدروژن منفی )-H(: بهترین آنتی اکسيدان
پوست      برای 

هیدروژن منفی به عنوان کوچکترین آنتی اکس���یدان در جهان 
ش���ناخته می ش���ود و به دلیل اندازه آن که بسیار کوچکتر از 
پوست  یک نانوتیوب اس���ت، می تواند در الیه های متعدد 
براین، چگونه  به میزان موث���ری نفوذ کرده و جذب گ���ردد. بنا

پوست تان مفید می باشد؟ برای  هیدروژن منفی 

 خنثی کننده راديکال آزاد

هی���دروژن منفی ب���ه عنوان ی���ک آنتی اکس���یدان قدرتمند، 
 `رادیکال های آزاد زیانبخش که به س���لول های بدن آس���یب 
می رسانند را خنثی می کند و به این ترتیب سرعت فرآیند 

پیری طبیعی را کاهش می دهد.

 تقويت کننده انرژی سلولی 
برای س���لول  هی���دروژن منفی به عن���وان یک افزاینده انرژی 
ه���ای بدن نیز عمل می کند. هیدروژن منفی با فراهم نمودن 
الکترون ه���ای آزاد موردنی���از به تولید انرژی س���لولی کمک 
می کن���د، بدون اینکه خ���ود به رادیکال آزاد تبدیل ش���ود. در 
نتیجه، پوس���ت تان ش���اداب ش���ده و وظایف خود به نحو 

بهتری انجام می دهد.

پوست  Fucoïdan: بازسازی استحکام 
Fucoïdan عص���اره طبیع���ی ی���ک جلب���ک قه���وه ای بس���یار 
پژوهش���ی درمورد  پرطرفدار اس���ت و در خالل يک مطالعه 
یره Okinawa در ژاپن کشف گردید. مطالعات  س���اکنان جز
نش���ان می دهد که مص���رف م���داوم Fucoïdan می توان به 
تقویت سیستم ایمنی، پیشگیری از بیماری و افزایش طول عمر 
منجر شود. عصاره مقوی و طبیعی Fucoïdan که سرشار از 
نوترینت ها و دارای خواص درمانی اس���ت و در محصوالت 
پوست را در  Physio Radiance استفاده شده است، نه تنها 
بر عفونت و راديکال های آزاد محافظت می نماید، بلکه به  برا

آن در بازسازی تراکم و استحکام خود نیز کمک می کند.

 کلسیم: آبدهی
برای اس���تخوان ها مناس���ب اس���ت، بلکه  کلس���یم ن���ه تنها 
برای پيوس���تگی س���لولی اس���ت  يک فعال س���از فوق العاده 
که ب���ه صورت طبيعی با افزايش س���ن، کاهش می يابد. اين 
پوس���ت در جهت تسکين و  ماده نقش���ی حياتی در بازسازی 

مرطوب نمودن آن در سرتاسر شبانه روز ايفا می نمايد.

 Aquaxyl: مرطوب سازی
پوس���ت، افزايش ذخيره  بردن رطوبت  Aquaxyl جه���ت باال
پوست در  آبی، محدود نمودن هدر روی آب و محافظت از 
برقراری تعادل در کليه سيستم های  مقابل عوامل خارجی، به 

پوست کمک می نمايد. طبيعی 

 Matrixyl 3000: قابلیت ارتجاع
Matrixyl 3000 ب���ه عن���وان بهترين فعال س���از فيبروبالس���ت 
ش���ناخته شده و درنتيجه سنتز کوالژن و االستين را افزايش می 

دهد.



پوس���ت تان اس���تفاده می  برای مراقبت از  آی���ا ماده ای ک���ه از آن 
یر است؟ نمایید، حاوی مواد ز

   پارابن ها
   روغن معدنى، پارافین و وازلين

    س���دیم لوری���ل س���ولفات )SLS( ی���ا س���دیم لوری���ل ات���ر 
 )SLES( سولفات          

   الکل بنزیل

این مواد جزء مواد ش���یمیایی بالقوه خطرناکی هستند که می توان 
پوس���ت یافت. این مواد  آنه���ا را در اکثر محصوالت مراقبت از 
ش���یمیایی می توانند واکنش های مس���مویتی یا حساس���یتی مانند 
پوستی، سردردها، سرگیجه و/یا مشکالت تنفسی را  خارش های 
بر این، پارابن ها به صورت گسترده ای  بدنبال داشته باشند. عالوه 
به عنوان مواد نگهدارن���ده در بیش از 13200 محصول مراقبت از 
پوس���ت بکار می روند.1 مطالعات فراوان صورت گرفته نشان می 

دهد که رابطه ای میان پارابن ها و سرطان وجود دارد.2 

پوست غیرحساسیت زا3 در بازار  تعدادی محصوالت مراقبت از 
بروز واکنش های حساسیتی یا  عرضه ش���ده اس���ت که احتمال 
ناخوش���ایند را کاهش می دهند. طبق مق���ررات، محصوالتی می 
توانند به عنوان غیرحساس���یت زا در بازار عرضه شوند که عاری از 

26 ماده آلرژی زای شناخته شده باشند.4

 Physio Radiance ب���ا ای���ن ح���ال، ویژگ���ی غیرحساس���یت زای
بس���یار فرات���ر از ح���د مشخص ش���ده در مق���ررات اس���ت و بیش 
از 80 م���اده مض���ر ک���ه به عن���وان مواد حساس���یت زا یا س���می 
 شناخته ش���ده ان���د، در آن اس���تفاده نش���ده اس���ت! هن���گام تولید
بود   Physio Radiance، ه���دف م���ا تهیه فهرس���تی از م���وادی 
که اس���تفاده از آنه���ا در محصوالت مان را ممن���وع نماییم. این کار 
برای تضمین س���المت و بهداش���ت کلیه مشتریان مان با هر درجه 

بود. حساسیتی 

کارآی���ی Physio Radiance با اس���تفاده از بط���ری خالی از هوای 
بر حرارت، اکس���یده  برا برای محافظ���ت از محصول در  م���درن 
یروس ها، و قارچ ها افزایش  شدن،نور و آلودگی مانند باکتری ها، و

یافته است.

پوست های حساس برای  پوست  مراقبت »غيرحساسيت زا« از 

از م���واد نگهدارن���ده در بس���یاری از محصوالت 
برای جلوگیری از فاسد شدن  پوس���ت  مراقبتی 
اجزاء اس���تفاده می ش���ود. اما ام���روزه ما اطالع 
حاص���ل کرده ایم که این مواد نگهدارنده می توانند 
برای س���المت انس���ان مضر باش���ند. نقش پارابن 
برخی انواع س���رطان ها و واکنش  ب���روز  ه���ا در 
براین،  های حساسیتی به اثبات رسیده است. بنا
اضافه ک���ردن ترکیبات غیرحساس���یت زا به مواد 
بروز واکنش  آرایش���ی جهت کاس���تن از احتمال 
های حساسیتی با ناخوش���ایند از اهمیت حیاتی 

برخوردار است.

PhD, MD ،فیلیپ هامبرت  -«

»
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پوس���ت ادعا  برخی ش���رکت های س���ازنده محصوالت مراقبت از 
م���ی کنند محصوالت آنه���ا حاوی هیدروژن منفی اس���ت. با اینحال 
پوس���ت حاوی آب هس���تند و واقعیت  کلیه محصوالت مراقبت از 
این اس���ت که هیدروژن منف���ی به طور خ���ودکار هنگامی که با آب 
تم���اس پیدا م���ی کند، خود را خنثی نموده و درنتیج���ه تاثیر خود را از 

برد.  بین می 

هی���دروژن  و  آب  بی���ن  تم���اس  ای���ن  از  جلوگی���ری  ب���رای 
ثبت رس���یده  ب���ه  ف���ن آوری  از   Physio Radiance  منف���ی، 
Microencapsulation )استفاده از کپسول های بسیار کوچک( استفاده 
یز  م���ی نماید. ای���ن فن آوری هی���دروژن منفی را در گوی ه���ای آب گر
کوچک محافظت می نماید. هنگام فش���ار دادن مکانیسم پمپ - که 
برای محص���والت Physio Radiance مورد  به ص���ورت انحصاری 
یز خرد شده و درنتیجه  مطالعه قرار گرفته است - این گوی های آب گر
پوست  بر روی  هیدروژن منفی در آخرین لحظه درست قبل از اینکه 
اعمال ش���ود، آزاد می شوند. بدین ترتیب، هیدروژن منفی بدون افت 

کارآیی مورد استفاده قرار می گیرد.

یز  گ���وی ه���ای آب گر
H- حاوی

یز حاوی  گ���وی ه���ای آب گر
-H به سلول وارد می ش���وند. وقت���ی پم���پ فش���ار داده می 

یز  ش���ود، این گوی های آب گر
متالشی می شوند.

-H در آخری���ن لحظ���ه آزاد می 
برای���ن کارآی���ی آن  ش���ود و بنا

حفظ می گردد.

Microencapsulation فن آوری

1 2 3



بود و به قرمزی  »پوس���ت صورتم در تابستان بس���یار چرب و در زمستان خیلی خشک 
می زد. با این حال، پس از آنکه به مدت یک ماه از Physio Radiance  اس���تفاده کردم، 

متوجه یک تغییر مثبت شدم!«

برای نخس���تین بار مصرف کردم، احس���اس کردم  »از زمان���ی ک���ه Physio Radiance را 
بودم در هر روز  پوستم نرمتر و صافتر از گذشته شده است. قبل از این در زمستان ناچار 
پوستم استفاده  بر روی  یر مارک ها  حداقل سه تا چهار بار مرطوب کننده هایی از سا
 Physio محصول Radiance Enhancer Day & Night کن���م. ام���ا هم اکن���ون ک���ه از
Radiance استفاده می کنم، تنها الزم است هر روز صبح یک بار آن را مصرف کنم و 
چه باور کنید و چه باور نکنید، پوس���ت من در تمام طول روز مرطوب است-حتی اگر 

هنگام روز آن را بشویم. پوست من بسیار سالم تر شده است!«

»چیزی که بیش���تر از همه در مورد Physio Radiance می پس���ندم این اس���ت که در 
تولید آن از پارابن و مواد نگهدارنده اس���تفاده نش���ده است. این محصول از قابلیت فعال 
برخوردار اس���ت. Physio Radiance واقعا شگفت  پوس���ت نیز  س���ازی سلول های 

انگیز است!«

)Elis Rusnawati( الیس روزناواتی -
هنگ کنگ

 Physio Radiance برنام���ه »م���ن نزدی���ک ب���ه دو م���اه از زم���ان نخس���تین 
Ambassador Training Programme، از Physio Radiance استفاده می 

کرده ام. همه می گویند صورتم شفاف تر شده است.«

»من Physio Radiance را به تمامی دوس���تان و حتی مادر ش���وهرم توصیه 
پوس���ت با عملکردی  کرده ام. Physio Radiance  یک ترمیم کننده طبیعی 

بی نظیر است.«

)Alan Poon( پون - آالن 
مالزی

برای همه پوست  بهترین روش مراقبت از 
علیرغم داش���تن تف���اوت های فیزیکی، ما انس���ان  ها همگی دارای 
یولوژیکی مش���ابهی هستیم. سلول  هایمان یکسان  ویژگی های فیز
بوده و نیاز به مراقبت یکس���ان نیز دارن���د. Physio Radiance با 
یولوژیک  بودن ترکیب���ات فعالی که ظرفیت طبیع���ی و فیز دارا 
پوس���ت را جهت بازگرداندن شادابی و جوانی تحریک می کنند، 
پوست یا  برای همگان - مرد یا زن، جوان یا بالغ، آس���یایی، سفید 
پوست عادی، چرب و یا خشک مناسب است. آفریقایی دارای 

بران ما بشنوید از تجربیات کار



پوس���ت خرج می  برای خرید محصوالت مراقبت  پول زیادی  »سالهاس���ت که م���ن 
بوده ام، چراکه تاثیر مثبت همه آنها موقتی است.  کنم و همیشه از آنها کامال ناراضی 
بویژه اطراف چش���م ها و  یز در صورت و  من هنوز هم چین و چروک ها و خطوطی ر

لب هایم داشتم.«

برنامه Physio Radiance Ambassador Training Programme برگزار شده  »من در 
 Physio آشنا شدم. از آن زمان تا به حال من ازPhysio Radiance در سپتامبر 2010 با
پوس���تم ش���فاف تر شده است.  Radiance اس���تفاده می کنم و متوجه ش���ده ام که 
 Physio Radiance. یز روی پیشانی و چروک های روی صورتم محو شده اند خطوط ر
س���یمایی جوانتر به من بخش���یده و همه این مدت، پوس���ت من را نرم، زیبا و سالم نگه 
پوستی است که تا به حال استفاده کرده ام!« داشته است. این بهترین محصول مراقبت 

 
»من از Physio Radiance تش���کر می کنم. شما به مشابه یک ماشین زمان جوانی من 

را باز گرداندید!«

)Punitha Narayanan( پونیتا نارایانان -
مالزی

»با اینکه من فقط 20 سال دارم، پوستم قبال عالئمی از پیری زودرس را نشان داده است. من 
پوس���ت مختلفی - حتی موارد گران قیمت را نیز امتحان کردم. با این  محصوالت مراقبت 

حال، پوستم حساس تر و ملتهب تر شده است.«

»بعد از ش���رکت در جلس���ات آموزش���ی محصوالتQNet، از فلس���فه خ���ود تنظیمی، 
براین،  خود-بازس���ازی و خودترمیم���ی Physio Radiance مورد پس���ند من واقع ش���د. بنا
 تصمی���م گرفت���م ای���ن محص���والت را امتحان کنم. احس���اس اولی���ه ای که بعد اس���تفاده از 
پوس���ت خ���ود ب���ه م���ن دس���ت داد، بس���یار  Comfort Emulsion Cleanser ب���ر روی 
پوس���ت صورتم کامال تمیز ش���ده اس���ت بدون آنکه  بود. من احس���اس کردم  خوش���ایند 
خش���ک یا چ���رب ش���ده باش���د. Remineralising Toner Lotion  به س���رعت جذب 
پوستم را کامال متعادل می س���ازد. Extreme Anti-Oxidant Serum و  پوست ش���ده و 
یر  برخالف سا  Radiance Enhancer Day & Night Fluid به سرعت جذب شدند و 
مارک ها، پوس���تم را چرب یا چس���بناک نکردند. پوس���ت من در تمام روز نرم و مرطوب 

بود.«

پوستم،  بردن به روند بهتر شدن  »من از تماش���ای چهره خود در آینه خوش���م می آید و پی 
من را به هیجان می آورد. حتی نامزد من نیز از آن خوش���ش می آید و می گوید من باالخره 
پوس���ت خود پیدا کرده ام. اکنون وی نیز از آن  برای  پوس���ت عالی  یک محصول مراقبت 

پوستش جوانتر شده است.« استفاده می کند و من متوجه شدم 

)Amelia Djajadi( آملیا دجاجادی -
اندونزی

»م���ن از همان ابتدای عرضه محصوالت Physio Radiance به بازار از آن اس���تفاده 
پوستم وضعیت بهتری دارد و چین و چروک های روی صورتم  می کرده ام. هم اکنون 

کمتر از قبل شده است!«

»من تا امروز، Physio Radiance را به افراد زیادی معرفی و توصیه کرده ام. این بهترین 
برای شما به ارمغان خواهد آورد. این  پوستی جوانتر و زیباتر  راز ضدپیری است که 

رازی است که مایلم با همه در جریان بگذارم!«

)Norlin Mohd Nor( دکتر نورلین مهد نور -
مالزی
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اعالن سلب مسؤليت:

پزشک  برای توصیه  برای اطالع رسانی ارائه گردیده اند و اغلب به صورت خالصه و کلی می باشند. هدف از ارائه این مطالب جایگزینی  پزشکی و سالمتی، محصوالت و درمان ها و موارد دیگر تنها  بوط به عوارض  اطالعات ارائه  شده در اینجا از جمله اطالعات مر  )1
پزشکی دیگری نیست. پوست یا نظر هیچ متخصص  شما، متخصص 

برد. واکنش هر فرد به یک محصول خاص با واکنش افراد دیگر متفاوت است و الزم است در این زمینه و در مورد هر تداخل دارویی که ممکن  بوط به س���المت یا توصیه دارو یا درمان بکار  برای تش���خیص یا درمان هیچ مش���کل مر اطالعات ارائه  ش���ده در اینجا را نباید   )2
پزشکی مشاوره نمایید. پوست خود و یا متخصصین  پزشک یا متخصص  است این محصول با داروها یا محصوالت آرایشی بهداشتی دیگر داشته باشد، با 

برعهده شما می باشد. برطبق دستورالعمل ها و توصیه های ارائه شده از سوی شرکت درارتباط با نحوه استفاده از محصوالت  شرکت مسؤلیتی در قبال استفاده یا سؤ استفاده از محصوالت توسط شما ندارد. مسؤلیت اطمینان از استفاده صحیح از محصوالت   )3

پوست  گوش کنید: به نظر یک متخصص 

برای مراقبت از  »یک محصول خوب 
پوست همه افراد«

پوست شناسی  پروفسور فیلیپ هامبرت ریاست بخش 
در مرکز بیمارستانی دانش���گاه Besançon، در فرانسه را به 
پوست و  یریت مرکز مهندسی  عهده دارد. او همچنین مد
آزمایشگاه زیست شناس���ی و نمایندگی انجمن بین المللی 
پوس���ت را نیز در اختیار  برداری از  یر  بیوفیزی���ک و تصو

دارد.

»با افزایش س���ن، اندام ها، س���لول ها و بافت های ما تغیی���ر می یابند. وقتی تراکم 
پوست به مرور زمان کاهش می یابد، از تعداد سلول ها  کالژن و قابلیت ارتجاعی 
کاس���ته می ش���ود. با این حال، باز گردانی عملکرد س���لول هایی از قبیل سلول های 

یر است. اپیدرمی و قابلیت تولید کالژن فیبروبالست امکان پذ

از آنجا که فرموالس���یون Physio Radiance به نحوی اس���ت که ضمن کاهش 
یر مواد  خطر حساس���یت ها از طریق عدم اس���تفاده از مواد افزودنی، پارابن ها و سا
پوس���ت را نیز به همراه داش���ته  برای  ش���یمیایی خطرناک، ترکیبات فعال مفید 
برای مراقبت از  باشد، من معتقدم که Physio Radiance یک محصول خوب 

پوست همه افراد است.«

پوست تان بيافزاييد! زمان اين رسيده که جوانی خود را بازیابی کرده و به شادابی 
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Comfort Emulsion Cleanser .1
بوده و در هنگام  بر با قطرات اشک  این کرم پاک کننده دارای pH برا
پوست مرطوب، مستقیمًا به حالت تعلیق درمی آید. تنها  تماس با 
پوست  در عرض چند ثانیه، پوست شما تمیز، نرم و بانشاط شده و 

صورت تان زیبا می شود.

Remineralising Toner Lotion .2
این لوس���یون که کاماًل عاری از الکل اس���ت، سریعًا احساس تازگی 
پوس���ت نقش  بوج���ود آورده و در فرآیند باز گرداندن مواد معدنی 
برای  پوست  برای آماده س���ازی  مهمی ایفا می نماید. این ماده که 
پوست سایه داده و به صورت  درمان بیش���تر تهیه شده اس���ت، به 

ایده آل Comfort Emulsion Cleanser را کامل می کند.

Extreme Anti-Oxidant Serum .3
با غلظتی بس���یار ب���اال از مواد موثر قوی و ضدپی���ری، این محصول 
پوس���ت شما به ارمغان  برای  مراقبتی غلیظ اس���تحکام و تراکم را 

می آورد.

Radiance Enhancer Day & Night Fluid .4
پرده محافظ عمل کرده  ای���ن مایع صاف، زالل و نرم به صورت یک 

پوست شما در طول شبانه روز مراقبت می نماید. و از 

برای مراقبت  چرا استفاده از Physio Radiance بهترین روش 
پوست تان است؟ از 

 مفهوم خود تنظیمی، بازسازی خود و ترمیم خود
 باالترین استاندارد غيرحساسيت زایی

H- کوچکترین آنتی اکسیدان در جهان 
 تهیه شده از بهترین مواد اولیه 

Microencapsulation فن آوری به ثبت رسیده 
)GMP( روش های تولید مناسب 

 پژوهش شده، ارتقا یافته و ساخته شده در فرانسه

پوست تان بيافزاييد! زمان اين رسيده که جوانی خود را بازیابی کرده و به شادابی 

پوست تان از Physio Radiance به صورت مستمر استفاده کنيد برای مراقبت از 
پوس���ت و ضد پیری ما، درعین کاهش عالئم مش���خص باالرفتن سن، شادابی  با اس���تفاده از مجموعه ی انحصاری محصوالت مراقبت از 

پوست تان را افزایش دهید.

پوست  برای کس���ب بهترین نتیجه و مش���اهده تغییر مثبت پس از 3 تا 4 هفته درمان، از روش س���ریع، س���اده و چهارمرحله ای مراقبت از 
Physio Radiance استفاده نمایید.
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