نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

جل الصبار الطبيعي املسمى طبيا
االلوفريا واملستخدم لشد وتبييض البشرة
وتقليص املسام وازالة حب الشباب ،
ماركة BIOAQUA
 220جرام
املنتج الوحيد يف السوق اخلالي من الكحول
واملواد العطرية قارني فقط املكونات اسفل العلبة
وسرتين احلقيقة

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
هالم او جل الصبار الطبيعي وهو مادة اوراق الصبار اللزجة
وجيب ان يكون لونه شفاف يف العلبة حتى تتاكدي انه
منتج اصلي وافضل واجود انواع الصبار لالستعمال الطيب
والتجميلي معروف باسم  Aloe Veraو هذا املنتج املسمى
االلوفريا يستخدم للعناية بالوجه واجلسم فهو مقلص
للم سام لذلك هو شد طبيعي للبشرة مضاد للتجاعيد
والوقايه منها حيبس املاء يف اجللد ملعاجلة اجلفاف
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فريطبة وينعمة كذلك يقوم بتبييض البشرة يغذي البشرة وجيدد اخلاليا لعالج اخلطوط
البيضاء واحلمراء وتشققات اجللد وازالة حب الشباب يعتربو قناع وعالج الضرار الشمس -
للبشرة الدهنية واجلافة.

فـوائـده
• طبيعي متاما خالصة االلوفريا الطيب
• يشد البشرة لتصبح شبابية
• مكافح حلب الشباب
• يساعد على تبييض البشرة
• يرطب البشرة وقضي على جفافها
• حيمي البشرة عند التعرض للعوامل اليومية
• عالج فعال للسعات الشمس للبشرة
• يقلص من التجاعيد والشيخوخة اليت تظهر على البشرة وخيفي اخلطوط البيضاء
واحلمراء اليت تظهر على البشرة
• مناسب متاما للبشرة الدهنية واجلافة النه طبيعي
• يستخدم جلل الشعر او جلل احلالقة
• خالي متاما من الكحوليات واملواد العطرية اليت تسبب ظهور حساسيات وحبوب
على البشرة بعد فرته من استخدام املنتجات اليت حتتويها مثل تلك املنتجات
الكوريه اليت متال األسواق باسم جل الصبار الطبيعي ولكن خلف العلبة يوجد توضيح
لكل مكونات العلية اليت ستبني ان منتج نوران جلل الصبار هو طبيعي متاما وخالي
من تلك املواد الضارة
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نتائجة
• بشرة مشدودة شبابية
• بشرة خالية من التجاعيد والتشققات
• بشرة خالية من حب الشباب واثارها
• بشرة مقاومة للعوامل اخلارجية
• بشرة بيضاء ساطعة مشرقة طوال اليوم
• بشرة هلا رائحة ركية وهي رائحة الطبيعة
• بشرة رطبه وصحية

كيف يؤثر الكريم على البشرة
ميتص بسرعة دون ترك بقايا زيتية أو دهنية .يرتك
بشرتي ناعمة وسلسة بعد االستخدام .هناك
بعض األدلة العلمية على أن الصبار قادر على قتل
البكترييا وسرعة التئام اجلروح .ميكن للصبار
تعزيز صحة البشرة .وتوفري املاء للبشرة .وتعزيز
مظهر جذاب ومنعش وصحي .واحلد من ظهور اجللد التالف .وتربيد وتهدئة اجللد بعد
التعرض الطويل للشمس.
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من يستخدم جل الصبار
هذا اجلل طبيعي جدا واستخداماته امنة وهو
ضروري لكل بشرة ليس بالضرورة البشرة اليت
تعاني ولكن لكل بشرة  ،ولكن جيب على من
تتعرض ب شرتها اىل العوامل اليومية كالشمس واجلو
واملؤثرات الصصناعية الباردة واحلارة وملوثات اجلو
واالتربه جيب عليها استخدام هذا اجلل كذلك من
تعاني من حب الشباب او اجلفاف املفرط فهو
مكافح حلب الشباب ومقاوم جلفاف البشرة من تريد تعقيم بشرتها فجل الصبار قاتل
للبكرتيا معقم للبشرة يعيد للبشرة رطوبتها الطبيعية ونظارتها وحيويتها وشبابها.

كيف يستخدم جل الصبار
• بعد تنظيف البشرة خذي
الكمية املعتدلة من جل
الصبار بالتساوي على
الوجه.
• ضع كمية مناسبة على األجزاء اجلافة واحلساسة من الوجه واجلسم للحصول على
أفضل النتائج.
• يستخدم للبالغني يف املساء قبل النوم او قبل اخلروج لتقفيل مسام البشرة او كجل
للشعر نباتي %100
• وتستطيعني استخدامه قبل املاكياجات فهو يقلص املسام مما مينع تاثري
املاكياجات على بشرتك
• يستطيع الرجال والنساء استخدامه للشعر كجل طبيعي العطاء الشعر ملعانا ويصبح
الشعر حريريا المعل متطاير.
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