نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

قناع فحم اخليزران النباتي إلزالة الرؤوس
السوداء ولتنظيف وتطهري البشرة بشكل
عميق ماركة Bioaqua
 140جرام
ختلصي من الشوائب واالضرار على وجهكي فورا

مالحظة
نتمنى عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم انكي تريدين احدى منتجات نوران  ..ومن
ثم تطليب ما تريدين  ،وتاكدي ان الصق نوران والصق املنتج األصلي موجودين 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
هذا املنتج هو خالصة الطبيعة خالصة نبات اخليزران
باالظافة اىل مواد أخرى حتتاجها أي بشرة  ،فهو
يقوم الزالة الرؤوس السوداء مضاد للتجاعيد  ،إزالة
عيوب البشرة  ،ثبات  ،تفتيح  ،مرطب  ،مغذي  ،مصحح
تصبغ  ،منظف املسام  ،تبييض يستخدم للوجه او
االنف جلميع انواع البشرة عالج حب الشباب ،
التنظيف العميق مطهر .التقشري والتنظيف العميق والتخلص من السموم مستخرج السموم
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وا لشوائب املوجودة يف طبقات اجللد وميتص الزيوت الزائدة ويزيل خاليا اجللد امليتة
واألوساخ والسموم للكشف عن بشرة نضرة ناعمة ومُنظِمة للمسام.

فـوائـده
• يزيل الرؤوس السوداء متاما من على االنف
• مضاد للتجاعيد اليت تظهر على بشرة
الوجه
• أي عيوب يف البشرة يزيلها النه يقوم
بتقشري الطبقة العلوية للبشرة وتظهر
البشرة السفلية وتكون خالية من العيوب
• يتحكم يف زيوت البشرة املسببه للبثور
وحب الشباب
• املواد اليت حيتويها تقوم برتطيب
البشرة
• حيتوي على مواد مغذية متاما للبشرة وتلك املواد موضحه تفصيالً يف بند كيف يؤثر
على البشرة.
• ختتفي الصبغات اليت على البشرة متاما مبجرد استخدامه حسب الطريقة
املوضحه ادناه واليت توضح كيف نستخدم املنتج االستخدام االمثل
• تنظيف عميق يصل اىل كل مسام البشرة
• مناسب لكل أنواع البشرة
• خيلص البشرة من كافة السموم والشوائب املوجودة يف طبقات اجللد وميتص
الزيوت الزائدة
• يزيل خاليا البشرة امليته وتبقى اخلاليا احليه لتبدأ تغذيتها من مكونات املنتج
• التقليل من اثار اشعاع الكمبيوتر على اجللد
• يزيد بشكل كبري من تدفق الدم اىل خاليا البشرة
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  2من5

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

نتائجة
• بشرة خالية متاما من
الرؤوس السوداء
• بشرة خالية من حب
الشباب
• بشرة خالية من الزيوت والتصبقات والبقع العنيده اليت تظهر على البشرة
• بشرة نظره ستبدوا اصغر سناً وستتفاجئني من اول استخدام للقناع وسيالحظ ذلك
مجيع من حولك.
• القضاء على جفاف البشرة فتصبح رطبه
• بشرة صافية فاحته ومشرقة خالية من اية عيوب
• يعمل على زيادة تدفق الدم اىل تلك املنطقة املستخدم عليها فتصبح البشرة اكثر
صحية وتتخلص البشرة من كافة عيوبها املستعصيه بسبب تدفق الدم الذي حيمل
كافة مضادات االكسدة والفيتامينات واملعادن

كيف يؤثر قناع فحم اخليزران
النباتي على البشرة
قناع فحم اخليزران النباتي هو خالصة
للنبات الطبيعي فمن مكوناته فحم
اخليزران الطبيعي وهذا يقوم بعمل تنظيف
عميق للبشرة أيضا وجود مستخلص زيت
الشاي الطبيعي وهذا كفيل بعمل توازن
لزيوت البشرة واملاء ويشكل محاية للبشرة
أيضا خالصة التوت الربي تقوم بتفتيح البشرة وتعمل على تنعيم وتنظيف أيضا للبشرة
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كذلك اجللسرين يعمل على تغذية البشرة وترطيبها ومحايتها من اجلفاف باالظافة اىل
مواد أخرى مثل نبات أاللو فريا  ،ملح البحر امليت  ،محض اهليالورونيك  ،زيت اجلوجوبا  ،اللؤلؤ ،
زبدة الشيا  ،فيتامني سي وحيتوي على معادن طبيعية مثل املغنيسيوم والكالسيوم
والكربيت والربوميد واليود والصوديوم والزنك والبوتاسيوم  ،وكل تلك املواد لن خيتلف عليها
اثنان يف العامل كله انها ستكون قنبله تطهريية وغذائية لكل ما ينقص البشرة من خالل هذا
املنتج الفعال ةهذه املوا د تعرف بعالجها وإزالة السموم من البشرة وتنظيفها وتغذيتها
وتفتيحها للبشرة.

من يستخدم قناع فحم اخليزران
ممن جيب عليهن استخدام قناع فحم اخليزران هن من
يعانني من
• الرؤوس السوداء على بشرتهم
• حب الشباب
• بقع عنيدة على بشرتهم او تصبغات او زيوت.
• جفاف البشرة
• نقص يف التغذية املصاحب لرتهل البشرة
• ظهور اعراض الشيخوخة والعجز والتجاعيد على البشرة

كيف يستخدم قناع فحم اخليزران
هذا املنتج عضوي فهو كما قلنا يتكون من خالصة
النباتات الطبيعية واستخدامه آمن وسهل فقط
اتبعي االرشادات التالية:
• نظفي وجهك  ،ثم ضعي منشفة ساخنة
على وجهك ملدة  3إىل  5دقائق  ،حتى
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تبقى مسام اجللد مفتوحة لغرض استخدام املنتج وياخذ مفعوله  ،لكن بقاء املسام
مفتوحه بسبب املياه الدافئه هو شي غري صحي متاما  ،ولكن فقط ليتم استخدام
القناع ويصل اىل عمق املسام.
• ضع كمية كافية من قناع فحم اخليزران على وجهك  ،يرجى جتنب العينني
واحلاجبني والشفاه.
• جيف القناع بعد  30إىل  40دقيقة .قشريه بلطف من األسفل إىل األعلى او اغسليه
مباء دافئ.

مالحظة
تذكري دوما ان استخدام كمية
خفيفة من القناع ليس صحيحا
فسوف يصعب تقشرية فيما بعد ،
باإلضافة ان البشرة لن تتاثر به كثريا
وكذلك استخدام كمية مسيكه
من القناع سيؤدي اىل وقت
طويل من االنتضار حتى جيف ،
ولكن استخدمي كمية معتدله
دوماً.
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