نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

ابرة الكوالجني للعناية بالبشرة مضاد للتجاعيد
مكافح للشيخوخة يرطب ويضيئ البشرة
ويزيل اهلاالت السوداء10 .جرام ماركة
 Bioaquaوتظهر نتائجه بشكل فوري
لقد آن األوان ان تعود اليكي نظارت بشرتك

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
إبرة جوهر الكوالجني على شكل ابرة للعناية
بالبشرة مضاد للتجاعيد مكافح للشيخوخة ،
وهذا من اهم فوائد اهليالورونيك فهو يعزز ايضا
من مرونة اجللد ويزيد من نضارة البشرة ونعومتها
وخيفي اهلاالت السوداء  ،جيعل البشرة رطبة
وناعمة وجيعل لون البشرة مضيئ موحد ويصلح
اخلاليا التالفه واالنسجة التالفه بفعل التقدم يف
العمر واحلفاظ على مادة الكوالجني وتعزيزها
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يف االنسجة الضامرة.
مالحظة اإلبرة ليست للحقن هي مرطب على شكل إبرة وكمان مالحظة تانية اإلبره من
املنتجات املنيحة وبتكفيكي ملدة شهر تقريبا ال يستخدم لالطفال دون سن الثالثة.

فـوائـده
• تفتيح لون البشرة
• مكافحة الشيخوخة و التجاعيد
• التحكم يف زيت البشرة
• تقليص املسام
• إصالح خاليا البشرة التالفه
• ترطيب البشرة
• مغذي للبشرة

نتائجة
• بشرة موحدة مضيئة يف اللون ناعمة
وشفافة ورطبة
• بشرة صحية خالية من العيوب كالتلف
والتجاعيد فتصبح بشرة شبابية
• بشرة خالية من حب الشباب واثارها
• بشرة مقاومة للعوامل اخلارجية
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كيف يؤثر الكريم على البشرة
حيتوي على محض اهليالورونيك ومكونات
مرطبة أخرى  1 ،غرام من محض اهليالورونيك
,وهذا يعادل  1000سي سي من املاء لذلك
ستاخذ البشرة كافة احتياجها من التغذية
بكمية بسيطه جدا وهذا بدوره سيقوم برتطيب
وتنعيم البشرة وكذلك املكونات األخرى مثل
ماء  ،غليسرين  ،بوتيلني جاليكول  ،ذهب ،
جاليكوسيل  ،طرهالوز  ،ثنائي البوتاسيوم ،
غليسريزيزينات  ،سيكلوبنتاسيلوكسان  -β ،غلوكان  ،أكريالت الصوديوم  /أكريلل ثنائي
ميثيل توريات كوبوليمر  ،هيالورونات الصوديوم  ،كربومول  ،ثالثي هيدرونيت  ،ثنائي
كربولول  ،ثالثي هيدرونيت  ،كربومول  ،إيزابيتيل  ،ب  40-زيت خروع مهدرج .كل تلك
املكونات املستخلصة من الطبيعة اخلالصه ستمد البشرة من احتياجها من مواد تضيئ
البشرة وجتعلها شفافة مشرقة وختتفي اهلاالت السوداء ويتوحد لون البشرة وختف
التجاعيد بالتدريج.

من يستخدم ابرة الكوالجني
من تعاني من هاالت سوداء  ،من تاثرت بعوامل
كثريه مثل عوامل اجلو والشمس والربوده
االصطناعية او حرارة الطبخ او تاثرت جبفاف او
خشونة البشرة  ،من اثرت فيها عوامل السن
وضهرت عليها التجاعيد  ،ومن تاثرت ببثور وحبوب
الشباب واثارها السلبية على البشرة كل تلك االثار
على البشرة  ،ميكن معاجلتها بهذا املنتج الفريد
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من نوعه والذي قمن بتجربته املئات من عميالتنا وخت لصن من تلك االثار وأصبحت يتمتعن
ببشرة صحية حيوية مقاومه لعوامل اجلو  ،بشرة مضيئة فاحته مشرقة شفافة ناعمه
ورطبه .كل تلك النتائج يف منتج واحد وهو منتج كريم ابرة الكوالجني من بايواكوا
العاملية اليت يثق فيها كل من جربت منتجاتها سابقاً  ،اعتمادا على حالة بشرتك
ستحتاجي من ابرتني اىل مخس.

كيف تستخدم ابرة الكوالجني
• هناك سائلني يف اإلبره ميتزجان عند
خروجهما معاً لذلك بعد تنظيف البشرة ،
جففي رطوبة البشرة برفق حتى تتاكدي
انها جافه متاما
• فكي الغطاء  ،ادفعي اإلبرة برفق واتركي
الكمية املناسبة من املنتج يف راحة اليد
• استخدمي التدليك بلطف حبركة دائرية
حتى يتم امتصاصة من البشرة
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