نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

نوران جلمالك الطبيعي
مستحضرات جتميل ماركات عاملية مجلة  /جتزئة
منتجاتنا طبيعية وذات تأثري فعال بشهادات عاملية

كريم إزالة حب الشباب والبثور وتفتيح
للبشرة  ،منتج اصلي جمرب عامليا
ونتائجة فورية.
من Bioaqua
 30جرام
اضهري مجالك بعد رحيل حب الشباب والبثور واثارها
املدمره جلمالك

مالحظة
نتمنى عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم انكي تريدين احدى منتجات نوران  ..ومن
ثم تطليب ما تريدين  ،وتاكدي ان الصق نوران موجود فوق املنتج الن نقاط البيع لديهم منتجات
اخرى .حيث ال نضمن اي منتج غري منتجات نوران فقط  ،النها خاليه من الكحوليات واملواد
العطرية املدمره للبشرة  ،فلنكن حريصني على إختيار منتجات نوران .
مجالكن طبيعي فحافضن عليه.

تفاصيل املنتج
الكريم منتج عاملي وجمرب وتعليقات من
قاموا بتجربته مذهله وعالية جدا فنتائجة
مضمونة النه متخصص يف إزالة حب الشباب
بشكل نهائي وله تاثريات فرعية سنوردها يف
بند الفوائد وتاثريه الفوري اتى من كونه
مستخلص من الطبيعة النقية فصيغته املكونه له
مت تصميمها وادخال مادة الكوالجني  ،ألفا
صنعاء  -جميع نقاط البيع المعتمده لدى نوران لجمالك الطبيعي محددة في المتجر الرسمي www.nooranbeauty.com
موبايل  774438344موبايل  735233352وتــس  774438344الادارة  777709354ايميل info@nooranbeauty.com
صفحة فيسبوك www.facebook.com/nooranbeauty

صفحة  1من5

نوران جلمالك الطبيعي
مستحضرات جتميل ماركات عاملية مجلة  /جتزئة
منتجاتنا طبيعية وذات تأثري فعال بشهادات عاملية

أربوتني  ،مستخلص بذور اخليار  ،زيت الزيتون  ،زيت اجلوجوبا وفيتامني  Eالذي يعاجل حب
الشباب  ،البثور  ،الندبات  ،البقع الداكنة  ،احلروق وخطوط ندوب احلمل الناجتة عن اجلروح
 ،عالمات التمدد  ،وعالمات البوكيمون .حيث على تكوين أنسجة اجللد اجليدة  ،وكذلك
مينع التندب حول حدوث التورم االلتهابي (التصلب) والعديد العديد من املكونات اليت
ال نستطيع حصرها هنا  ،لكن هذا املنتج متخصص بشكل أساسي يف إزالة حب
الشباب للرجال والنساء على حد سواء يف أي منطقة يف اجلسم  ،ويتم ذلك بدون اية
اثار جانبية او تهيجات .كما أنه يساعد على تقصري وقت التقشر  ،وميكنه تعزيز التئام
اجلروح بسرعة وبالتالي منع تكوين الندبة.

فـوائـده
التأثري الرئيسي للمنتج على البشرة:
• التخلص من حب الشباب وندبات حب
الشباب وإصالح األضرار اليت حلقت
باجللد
• إزالة الشوائب دون تهيج اجللد.
• يساعد على تقليل امحرار وحجم البثور
بشكل واضح.
• يساعد على تقليل عدد الرؤوس السوداء
بشكل واضح.
• يساعد على إزالة البثور بسرعة مع املساعدة يف منع تكون بثور جديدة.
• تفتيح وتالشي مظهر بقع حب الشباب العالقة.
• متتصه البشرة بسرعة دون الشعور باللزوجة.
• التحكم يف زيوت البشرة.
• تقليص املسام  ،وحتسني مرونة اجللد.
• احلفاظ على الوجه نظيفًا ومنعشًا.
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التأثري الفرعي للمنتج على البشرة:
• مضاد للتجاعيد  ،ثبات  ،تفتيح  ،تنعيم  ،مرطب  ،مغذي يقضي على امليالنني
الزائد ويفتح البشرة يستخدم لكل أنواع البشرة.

نتائجة
• بشرة خالية من حب الشباب واثار حب
الشباب
• بشرة خالية من اثار البثور اليت مت عالجها
• بشرة خالية من الرؤوس السوداء
• بشرة فاحتة
• بشرة وجه صافية بيضاء خالية من العيوب
• بشرة خفيفة التجاعيد
• بشرة ناعمة ورطبة
• بشرة صحية مقاومة لرجوع حب الشباب
والبثور

كيف يؤثر الكريم على البشرة
املواد اليت يتكون منها الكريم تتحكم يف
دهون البشرة ومتنع تكون امليالنني وفيتامني E
وهذا بدوره يؤدي اىل اختفاء حب الشباب
تدرجييا حتى خيتفي متاما كما ان صيغته
املعدله بإدخال الكوالجني وهذا كما هو
معروف ما حتتاجة البشرة من تغذية وعدودة
شبابها وعندما تأخذ الب شرة حصتها الكافية من التغذية والكوالجني تقوم بالتجديد
املستمر واالسرع خلالياها امليته خباليا جديدة وبالتالي تظهر على البشرة االشراق من
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جديد واحليوية اليت فقدتها .كما حتث مكونات الكريم على التئام اجلروح الناجته من
البثور وحب الشاب حتث اجلروح على االلتئام بسرعه مما مينع تكون الندبه اليت تنتجها
البثور وحب الشباب.

من يستخدم كريم إزالة حب الشباب
من تعاني من
• حب الشباب بشكل مفرط
• بثور وندبات على البشرة
• خلل يف زيوت البشرة املسببه حلب
الشباب
• التهابات البشرة
• احلروق واجلروح والشوائب على البشرة
• تعاني من رؤوس سوداء بشكل خفيف
• بشرة جافة
• ندبات حب الشباب
• جتاعيد وعالمات شيخوخة
• هاالت سوداء على البشرة بشكل خفيف

كيف يستخدم الكريم
• ميكن استخدامها يف أي وقت من اليوم.
يوصى بالتطبيق مرتني أو ثالث يف اليوم
• بعد تنظيف البشرة  ،خذ كريم حب
الشباب املناسب حلب الشباب وادهن به البشرة اليت حتتوي على حب الشباب
ادهنها بالتساوي
• التدليك بلطف للمساعدة على امتصاص الكريم
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مالحظه
• يرجى االحتفاظ بعيدا عن متناول األطفال
• توقف عن االستخدام يف حالة حدوث
حساسية وذلك بتجربة اختباره خلف االذن
وانتظار ظهور امحرار او تهيج
• جتنب مالمستة للعينني
• يُحفظ يف مكان بارد
• وجتنب تعريض املنتج اىل أشعة الشمس
ودرجات احلرارة العالية
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