
 

بوده که بطور اختصاصی فقط در محصوالت  Rejuven® حاوی ترکیب انحصاری ِرژوِوناین الین از محصوالت ژوونا 

 : موارد زیر می باشد رد و اثرات آن شاملآقایان وجود دا

 درصد روند پیری پوست 79کاهش  .1
 ساعت 24درصدی میزان رطوبت پوست بعد از  42 بهبود .2

 درصدی خستگی و کدری پوست 30کاهش  .3
 را کاهش می دهد.پوست درصد چین و چروک  31و نهایتا به میزان  .4

به عنوان اکسیر جوانی شناخته ) Kombuchkaمهمترین و اصلی ترین ترکیبات موثر موجود در این الین شامل: 

 سببجلبک هایی که  شبه ریز) Euglenia Gracilis Extract(، شده که شادابی و طراوت را به چهره باز میگرداند

با متعادل کردن رطوبت پوست باعث ) Inmoist(، شودیآن م یبازسازو پوست  یکیمهم متابول یفاکتورها کیتحر

کاهش  سببو درم  درمیاپ نیارتباط ببا محکم کردن که  یریضد پ یماده ا) Matrixyl( و نرمی بیشتر پوست می شود

 .(های صورت می شودو چروک  نیعمق و حجم چ

 

  



 Rejuven Men Global Anti-Age Cream– Jar 50ml                                                                       ِرژوِون انیچروک آقا کرم ضد

 (سب انواع پوستمنا)

بهبود  آن شده، بعالوه با  کاهش قابل مالحظه و سریع عالئم و نشانه های پیری پوست مانند چین و چروک و خطوط عمیق سببچروک  این کرم ضد

با رطوبت رسانی طوالنی  د. این محصول و از بروز لک جلوگیری می کن کردهرنگ پوست را یکدست و یکنواخت ، خاصیت انعطاف پذیری پوست

با تاثیر بر روی الیه های زیرین و  بردهبه پوست انرژی تازه و طراوت می بخشد و خستگی و رنگ پریدگی را از بین  کرده وپوست را تقویت  ،مدت

 .از پوست در برابر صدمات اکسیداتیو محافظت می کندهمچنین با مصرف مداوم  موجب آرامش آن می شود و برطرفو تغذیه آن خشکی پوست را 

 

 Rejuven Men Global Anti-Age Eye Cream– Jar 15ml                                         ِرژوِون انیآقا دور چشمکرم 

 (سب انواع پوستمنا)

با افزایش میزان گردش خون حلقه تیره دور چشم  د ومیزان چشمگیری از چین و چروک و خطوط عمیق می کاهبه سرعت و به  این کرم دور چشم

این کرم بسیار قوی  ود. استرس و تنش پوست نازک و ظریف دور چشم را به حداقل می رساند و موجب آرامش آن می ش دهد. همچنینرا کاهش می 

از پوست  و  رین پوست موجب تقویت و بازسازی خشکی پوست شده و در عین حال بسرعت جذب می شودو تأثیرگذار با تاثیر بر روی الیه های زی

 .در برابر صدمات اکسیداتیو محافظت می کند

 

 Rejuven Men Deodorant 24h–75ml                                                        ِرژوِون انیساعته آقا 24دئودورانت 

 انواع پوست(سب منا)

 و فاقد نمک آلومینیوم دارای تاثیر بلند مدت برای جلوگیری از بوی نامطبوع تعریق

 

 Rejuven Men Sportive Cream Anti Oil & Shine– Dispenser 50ml     ِرژوِون انیآقا مرطوب کننده اسپرتیوکرم 

 (سب انواع پوستمنا)

تعادل   سبب  پوست کوچک نمودن منافذ بیش از حد بازت بوده بطوریکه با کامل و سریع پوسکرمی سبک و مناسب برای رطوبت رسانی  این محصول 

ری باعث حفظ انعطاف پذی از خشکی پوستبعالوه این کرم مرطوب کننده با جلوگیری  شده و از براقی بیش از حد آن جلوگیری می کند. چربی پوست

پوست در برابر  از رتیوپمی شود. همچنین کرم اس چروک ها و بهبود ساختار پوست و چین و کاهش عمق خطوط به دنبال آن موجب و  آن شده

 حفاظت می کند. صدمات ناشی از رادیکال های آزاد

 

 Rejuven Men After Shave Comforting & Soothing Balm– Tube 75ml                         ِرژوِون انیآقا افترشیو

 (سب انواع پوستمنا)

که در محصوالت مختص آقایان در برند ژوونا وجود دارد و ترکیبات موثر گیاهی این افترشیو همه با یکدیگر موجب « ِرژوِون»انحصاری ترکیب 

سوزش بعد از اصالح و حس کشیدگی بسرعت از بین می روند و پوست لطیف  و آن می شود. خشکی یتقویت خاصیت آرامش بخشی و ضد استرس

بسیار سبک که سریعا پوست را آبرسانی می کند و از پوست در برابر عوامل اکسیداسیون حفاظت می کند. اگر بطور مرتب  و نرم می شود. محصولی

به عنوان محصول مراقبتی روزانه نیز می  دوباره واکنش هایی چون التهاب، قرمزی و سوزش جلوگیری می کند. استفاده شود از بروز و ایجاد 

 .تواند استفاده شود

 


