نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

كريم ديتينج لتبييض وتنعيم
وتغذية بشرة اجلسم لوشن
واقي مشس من بايواكوا 180
جرام
هذا املنتج جديد يعترب صيحة العصر
وحقق أرباح خيالية يف اوربا ملا له من
تاثري مباشر وفوري ويطلق عليه يف
اليابان والصني كريم العروس ويف اوربا
يطلق عليه كريم املواعدة

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.
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صفحة  1من3

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

تفاصيل املنتج
هذا املنتج يستخدم للتبييض الفوري
وحلماية لطيفة  ،جتديد املاء والغذاء ،
لبشرة ناعمة ويعترب واقي مشس ممتاز
لبشرة اجلسم ويقوم برتطيب بشرة
اجلسم ولتغطية العيوب  ،وحتسني
البشرة  ،يصبح اجللد رقيقًا وناعمًا ،
هذا املنتج جديد يعترب صيحة العصر
وحقق أرباح خيالية يف اوربا ملا له من
تاثري مباشر وفوري ويطلق عليه يف اليابان والصني كريم العروس ويف اوربا يطلق عليه
كريم املواعدة

فـوائـده
• تبييض فوري للبشرة
• إخفاء عيوب البشرة بشكل
فوري
• لكافة أجزاء اجلسم
• تنعيم البشرة بشكل فوري
• واقي فعال من اضرار
الشمس
• مناسب جلميع أنواع البشرة
• مغذي للبشرة
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نوران جلمالك الطبيعي
مستحضرات جتميل ماركات عاملية مجلة  /جتزئة
منتجاتنا طبيعية وذات تأثري فعال بشهادات عاملية

كيف يستخدم كريم التبييض
وحتسني البشرة
• االستحمام وتنظيف البشرة
• يتم وضعه على بشرة اجلسم على شكل
نقاط او دوائر على كافة احناء اجلسم
• التدليك بلطف حتى يتم امتصاصة متاما

مالحظه على استخدامات الوجه
اذا مت مزجة مع كريم األساس أو كريم  BBبنسبة  1 :1و مت تطبيق االسفنج أو الفرش فسوف
جيعل مكياجك ناعم ومشرق

مالحظه على استخدامات الوجه
• دلكي او ربيت بلطف بهذا الكريم على رقبتك بعد وضع املكياج لضبط لون البشرة
• اخلطي مع كريم اجلسم اآلخر لتفتيح لون بشرتك

نصائح ساخنة
• يتم استخدامه بعد  3دقائق من االستحمام
• يرجى إبقاء املنتج يف مكان مظلل لتجنب أشعة الشمس املباشرة.
• يرجى إبقاء املنتج بعيدا عن األطفال.
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