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

قناع الكوالجني للعني إلخفاء اهلاالت
السوداء واجلفاف واخلطوط والتجاعيد
ماركة Bioaqua
وتظهر نتائجه بشكل فوري
منتج مت جتربته من عميالتنا من ياسن من إزالة اهلاالت
السوداء ومت ازالتها بهذا املنتج خالل أيام فقط

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
هذا املنتج قمن بتجربته عميالت يأسن من إزالة
اهلاالت السوداء حتت عيونهن وجلأن اىل هذا
املنتج الذب بدأت تظهر نتائج واضحه عليهن بعد
أربعة أيام فقط فهو يعمل على الرتطيب وعلى
إزالة اهلاالت السوداء واالنتفاخ والتجاعيد.
حيتوي القناع على مستخلص أومسانثوس
الذهيب ا لطبيعي  ،يرطب بشرتك حتت العني
وحيارب عالمات الشيخوخة إزالة اخلطوط الدقيقة بشكل فعال والقضاء بشكل فعال على
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أكياس العني الوذمة  ،وإزالة اهلاالت السوداء بشكل فعال  ،وزيادة صالبة البشرة ومرونتها
واحلفاظ على العيون أكثر إشراقا .يساعد على ترطيب البشرة حول العينني  ،ومحاية البشرة
حبرارة  ،وجعل البشرة مليئة باللمعان.

فـوائـده
• إزالة اهلاالت السوداء حتت العني
• مكافحة الشيخوخة و التجاعيد
• إزالة اخلطوط الرفيعة
• ترطيب البشرة حول العينني
• تغذية البشرة حول العينني

كيف يؤثر القناع على البشرة حتت حول
العينني واجلفنني
الن املنتج هو خالصة الطبيعة النقية وحيتوي على
الكوالجني هو املكون الرئيسي  Collagenباالضافة
اىل مادة ال أومسانثوس الغين  ،ويغذي جلد العني.
أضعاف جوهر أومسانثوس  ،للمساعدة يف حتسني
جفاف العني  ،أضافة اىل املاء الذي حتتاجه العني
ملنع بشرة العني من إنتاج خطوط دقيقة بسبب اجلفاف .أومسانثوس الذهب واملاء
واجلليسرين ومحض اهليالورونيك
وتفصيال فمكونات املنتج هي ماء  ،غليسرين  ،بروبيلني غليكول  ،غليسريول  ،بولي
ميثاكريالت  ،مستخلص هاماميليس فريجينيا  ،أفينا ساتيفا  -β ،غلوكان  ،أومسانثوس
فراجرانس) مستخلص أزهار  ،طرهالوز  ،هيالورونات الصوديوم  ،ميثيلزوثازولينولني  ،زيت
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هيدروجني  ،ديسرتوجني إديتور  ،ه يدروجني إيتا  ،هيدروجني ثنائي ميثيل الصوديوم  ،زيت
هيدروجني  ،فدرت  ،إيثروم  ، EDTAديتور هيدوروجني  ،زيت هيدروجني  ،زيتون  ،هيدروجني ،
ميثيل هيسورونازين  ،ديسرتوتا إيتا  ،هيدروجني هيدرو  ،هيدروجني  ،ديثروجني هيدوروجني ،
ديسرتوتايد .وهذه كل ما حتتاجه البشرة حول العينني لتصبح مشرقة وتتخلص م كافة اثار
التعب واالرهاق واالنتفاخات واهلاالت السوداء فتصبح البشرة حول العينني واجلفنني
اكثر صحية وملعانا ومشرقة طوال الوقت.

من يستخدم قناع العني
من تعاني من هاالت سوداء  ،حتت العينني او اجلفنني
ومن ضهرت عليها ع وامل السن من جتاعيد وخطوط
ومن تعاني من جفاف البشرة حول العينني من بدات
تظهر عليها عالمات اإلرهاق والسهر وتريد التخلص
منها يف يوم او يومني بالكثري فكل ما عليها هي
استخدام هذا املنتج الذي لطاملا حصل على مديح
كافة عميالت نوران

كيف يستخدم قناع العني
فقط استخدمي امللقاط املرفق بالعلبه الخذ شرحية
وتوضع حتت العني مره واحده صباحا ملدة نصف ساعة
 ،وستالحظني الفرق مباشرة من اول استخدام .منتـج
رائع بشهادة عميالت نوران جلمالك الطبيعي ميكنك
زيارة منشورنا عن هذا املنتج على صفحتنا الرمسية
على الفيسبوك ورؤية تعليقات عميالتنا اليت تظهر فعاليات هذا املنتج جبدارة .بلييييز
حاولي استخدام ملقاط معقم عند استخراج شرائح الكوالجني .
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