


Luna Bright é uma linha de cuidados diários adequado para todos os tipos de pele.

Possui o exclusivo ROYAL JELLY RJx e ativos que funcionam de várias maneiras
diminuindo a aparência de pigmentação, incluindo as manchas escuras persistentes.

Welcome!



Conceito
Luna Bright é uma linha inovadora que clareia visivelmente, 
ilumina e uniformiza o tom da pele, protege contra danos 
futuros e reduz a aparência de linhas finas.

Benefício
Pele iluminada e uniforme.



Quem é a mulher Luna Bright?
A mulher LUNA BRIGH, tem 30 anos, ou mais, ela é capaz, competente, equilibrada e 
elegante; 

É uma pessoa que tem uma visão sofisticada dos cuidados com a pele; 

Ela gosta de deixar a pele sempre iluminada, com um visual jovem e icônico;

A mulher LUNA é a mulher que tem um compromisso com ela mesma.



• Mulheres com 30 anos ou mais;

• Para todos os tipos de pele;

• Mulheres que querem diminuir a aparência de qualquer tipo de
hiperpigmentação, incluindo danos causados pelo sol, melasma,
manchas da idade e cicatrizes de acne;

• Mulheres que se preocupam com os cuidados com a pele e
buscam produtos potentes e com ativos de clareamento eficazes;

• Mulheres que procuram um tom de pele mais iluminado e
uniforme.

Para quem é indicado? 



O ingrediente vital!
Um ingrediente poderoso e potente, com alto poder oxidante e regenerador. É encontrado no favo
de mel e proporciona uma vida 40x maior à abelha rainha, sendo considerado o elixir da vitalidade.

A CIÊNCIA “X” SIGNIFICA
O PODER DA GELEIA REAL MULTIPLICADO



Benefícios do Royal Jelly

PODER
aumenta a 

resistência aos 
sinais do 

envelhecimento

POTÊNCIA
muito mais 
potente a 

longo prazo

PRECISÃO
benefícios 

alcançam as 
camadas mais 

profundas 
da pele



Você sabia que o Royal Jelly...

É um dos elixires 
mais poderosos 

da natureza

Um 
ingrediente 
diferente de 

qualquer 
outro

Um produto de 
GELEIA REAL da 

JAFRA é vendido 
em todo o 

mundo a cada 
seis segundos 



Ingredientes importantes que compõem a linha

ALGAS VERMELHAS
Ricas em vitaminas, minerais e 
antioxidantes, combatem a perda 
de vigor, melhoram a aparência e 
deixam a pele radiante.

DIGLUCOSIL ÁCIDO 
GÁLICO 
Corrige a aparência 
da pigmentação 
existente. Quatro 
vezes mais potente 
que a vitamina C e 
60 vezes mais eficaz 
que o ácido kojic, 
ele é ativado no 
contato com a pele 
para tratar a 
aparência de tom 
irregular.

ÁCIDO ALFA-HIDROXI DA UVA E EXTRATO DE
LEVEDURA
O Alfa Hidroxiácido da uva melhora a pele
oferecendo um tom mais uniforme e o
extrato de levedura protege a pele contra
as toxinas.
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4
Como usar?

1
Limpa & 
Ilumina

2
Revitaliza & 

Ilumina

3
Puro 
brilho

4
Ilumina & 

Hidrata

São     passos
apenas        minutosem



4
HIDRATANTE 

EM GEL

2
MÁSCARA 
DE ARGILA 
BRANCA

1
GEL FACIAL
DE LIMPEZA 

3
SÉRUM 

CONCENTRADO

Cada produto tem sua importância em cada etapa do processo de clareamento.
Para obter resultados mais intensos no menor tempo possível, todos os produtos do ritual devem ser usados.



LIMPA & ILUMINA
GEL FACIAL DE LIMPEZA COM EFEITO CLAREADOR
A fórmula em gel com baixo pH retira maquiagem, sujeira, toxinas e
poluição sem provocar descamação, oferecendo uma agradável
sensação de frescor.

CLAREIA

PURIFICA

LIMPA PROFUNDAMENTE

benefícios
EFEITO INSTANTÂNEO

notaram uma pele mais
clara e iluminada

86%
APÓS 4 SEMANAS

notaram uma pele mais
uniforme, iluminada e com

textura melhorada

95%

INGREDIENTES • RJx
• Hialunorato de Sódio
• Ácido Alfa-Hidroxi da Uva



REVITALIZA & ILUMINA
MÁSCARA DE ARGILA BRANCA COM EFEITO CLAREADOR
Máscara multiação. Limpa, ilumina e clareia a pele, deixando-a com
uma aparência uniforme. A Argila Branca, cheia de minerais, elimina a
sujeira e a poluição, absorvendo o excesso de óleo.

AVELUDADA

BRILHANTE

MACIA

FRESCA

benefícios
EFEITO INSTANTÂNEO

notaram uma pele mais
clara e iluminada

86%
APÓS 4 SEMANAS

notaram uma visível melhora
na aparência e textura da pele

98%

INGREDIENTES • RJx
• Argila Branca
• Lodo Mineral de Água Doce
• Mamão



PURO BRILHO
PELE VISIVELMENTE MAIS BRILHANTE, SUAVE E SEM FALHAS

O Sérum Concentrado nutre a pele com ativos intensivos de clareamento. Tem 
como alvo a melhora da aparência de todos os tipos de problemas 
pigmentação e linhas finas de expressão. 

MELHORA NA APARÊNCIA

DIMINUI OS PROBLEMAS DE PIGMENTAÇÃO

MELHORA AS LINHAS FINAS DE EXPRESSÃO

benefícios
EFEITO INSTANTÂNEO

86%

APÓS 4 SEMANAS

notaram uma pele mais lisa, 
iluminada e aveludada

98%

INGREDIENTES • RJx
• Algas Vermelhas
• Diglicosil Ácido 

Gálico
notaram a pele mais iluminada

e com melhor aparência



ILUMINA & HIDRATA
HIDRATAÇÃO E PELE PERFEITAMENTE ILUMINADA

Hidratante em gel ultrafresco e de rápida absorção. Proporciona uma 
hidratação intensa durante todo o dia.

UNIFORMIZA O TOM DA PELE

DIMINUI A APARÊNCIA DE

DESCOLORAÇÃO

benefícios
EFEITO INSTANTÂNEO
9 entre 10 mulheres

notaram a pele mais iluminada
e com melhor aparência

APÓS 4 SEMANAS

afirmaram que a pele parecia
mais luminosa, uniforme,

hidratada e jovem

98%

INGREDIENTES • RJx
• Algas Vermelhas
• Diglucosil Ácido Gálico



RESULTADOS
GERAIS

EFEITO INSTANTÂNEO

Pele instantaneamente luminosa

91%

APÓS 4 SEMANAS

98%
Tom mais brilhante e uniforme, 

pele mais jovem

96%
Manchas escuras clarearam

92%
Tratamento clareador mais 
eficaz que eles já usaram



Todos os produtos JAFRA são
testados dermatologicamente e
clinicamente, no que diz respeito à
segurança, alergia e irritação.

Eles são revisados por um conselho
toxicologista certificado.

Os produtos JAFRA não são
testados em animais.

A GELEIA REAL JAFRA é um recurso
sustentável.


