نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

زيت االندريا لعالج تساقط الشعر وتكثيفه
ماركة اندريا العاملية
 20مل
هذا املنتج اذا مت استخدامه مع كل من شامبو اجلنجر
وقناع اجلنجر  ،سيكون مبثابة احلل اجلذري والنهائي
ملشاكل شعرك من تساقط وتلف وتقصف

مالحظة
عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم ان كي تريدين احدى منتجات نوران  ..ومن ثم
تطليب ما تريدين  ،وتاكدي ان الصق نوران م وجود 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
مصل اندريا اعجوبة يستخدم لعالج نهائي لزيادة
تساقط الشعر وهشاشة الضفائر وحكة الرأس وقشرة
الراس واخنفاض معدل منو الشعر فهو يقوم بزيادة
تدفق االكسجني اىل بصيالت الشعر ويسهل التنفس
اجللدي فمن مكونات هذا املصل اجلنسنج او
الزجنبيل فيقوم بتسريع جتديد اخلاليا واالنقسام
اخللوي والتمثيل الغذائي وحيسن الدورة الدموية يف
فروة الرأس ويعزز فعالية اقنعة الشعر بتنظيف مسام
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كل شعرة وحييد من املكونات الضارة للمنظفات اليت جتفف اجللد ويوقظ بصيالت الشعر
فينمو الشعر ويصبح المع ومرن وصحي وخالي من القشرة.

فـوائـده
• إصالح بصيالت الشعر بزيادة معدل تدفق
االكسجني لبصيالت الشعر
• حتسني جذر الشعر
• حتسني جفاف الشعر
• تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس
• تسريع جتديد خاليا الشعر اجلديدة
لتحل حمل القدمية
• تعزيز وظيفة اجلهاز النشاط والتجديد  ،وهو منو الشعر أسرع  3-2مرات
• وتغذية الشعر ليصبح أكثر صحة
• ويعزز فعالية اقنعة الشعر بتنظيف مسام كل شعرة
• حييد من املكونات الضارة للمنظفات اليت جتفف اجللد

نتائجة
• تكثيف الشعر الن بصيالت الشعر تصبح نظيفه وصحية
وهذا يؤدي اىل منو عدد اكرب من الشعر يف البصيله
الواحدة
• تساقط الشعر يقل حتى خيتفي متاما
• الشعر يصبح صحي والمع واكثر قوه ومناعة من ذي قبل
• فروة الراس تصبح خاليه متاما من القشرة
• للمرأه تصبح الشعر أطول من ذي قبل
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كيف يؤثر املصل على
فروة الراس والشعر
املصل هو خالصة مركزه من
نباتات الزجنبيل او اجلينسنغ ،
زيت بذور العنب  ،جذر زهرة
الصوف وهذه املكونات تعترب
ما حتتاجه أي فروة للراس
تعاني  ،فهو يقوم بتنظيف
كل بصيله على فروة الراس
ويعزز من الدوره الدمويه يف فروة الراس وتغذية بصيلة الشعرة مبا حتتاجه من غذاء
واكسجني وهذا يؤدي اىل ان تصبح الفروه صحيه وجاهزه ان تنتج اكثر واكثر من
الشعريات وهذا يؤدي اىل تكثيف الشعر بل انه يغذي الشعر نفسه ليصبح صحي اكثر
والمع واطول من ذي الن اجلينسنغ  ،زيت بذور العنب  ،جذر زهرة الصوف هي تفتقره
معظم من يعانون من تساقط الشعر وضعف الشعر وفروة الراس.

من يستخدم زيت اندريا
ممن جيب عليهم استخدام املنتج من الناس الذين لديهم
منو الشعر بطيء  ،حباجة إىل منو الشعر  ،تشعب الشعر
اجلاف قصري التشققات  ،تساقط الشعر  ،ترقق الشعر ،
تلف الشعر الطويل  ،بريق الشعر املطفأ املرن  ،الشعر
اهلش الصلب  ،الشعر غري الناعم زجاجة واحدة حتل مجيع
مشاكل شعرك  ،خالصة األعشاب الطبيعية القوية
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كيف يستخدم زيت اندريا
هذا املنتج عضوي فهو كما قلنا
يتكون من خالصة النباتات
الطبيعية مثل نباتات الزجنبيل او
اجلينسنغ  ،زيت بذور العنب  ،جذر
زهرة الصوف وال يوجد به ايى
اضافات كيميائية اطالقا ونتيجته
سريعه وفعالة للبعض والبعض تظهر
النتائج معهم مع العلبه التاليه
وهكذا يعتمد االمر على مدى
التلف الذي اصاب شعرك وصيالته وفروة راسك فقط اتبعي التعليمات التالية ببساطه ضعي
3مل من عبوة اندريا لكل 100مل من الشامبو الذي تستحدمية لذلك انظري لعبوة الشامبو
اليت تسخدمي ها وضع الكميه املناسبه من مصل اندريا يف عبوة الشامبوا او ببساطه ضعي
كل حمتوى علبة االندريا بداخل علبة الشامبوا واخلطيه جيدا واستخدمي الشامبوا يوميا.
النتيجة تظهر تدرجييا بعد اسبوعني اىل شهر .و يفضل اخذ علبه ثانية واستخدامها كدهان
ل فروة راسك مباشرة فهو كما قلنا عضوي .يتكون من خالصة النباتات الطبيعية مثل نباتات
الزجنبيل او اجلينسنغ  ،زيت بذور العنب  ،جذر زهرة الصوف
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