نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

كريم اساس املكياج واحلماية
اليومية  ،اقوى كريم الخفاء عيوب
البشرة وتبييضها
ماركة BIOAQUA
 30جرام
البشرة حتتاج محاية وليست عناية 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
الكريم له خصائص عديدة فهو للحماية اليومية من
العوامل الطبيعية مثل اشعة الشمس او ملوثات اجلو
والتعرض الثار األجهزة الصناعية كالتربيد واحلرارة
وغيها فهذا الكريم محاية قصوى ،وأيضا فهذا
الكريم يعترب كريم أساس للماكياج فهو حيافظ
على دوام املاكياج على البشرة وحيد من اثار
املاكياج السلبية وخيفي عيوب البشرة متاما عند
استخدامه ويقوم بتبييض البشرة وال يزول مباشرة فهو مضاد للماء بشكل فعال.
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فـوائـده
• محاية قصوى للبشرة طوال اليوم
• مضاد للماء وال يزول بسهوله
• أساس الي ماكياج
• إخفاء عيوب البشرة
• مناسب جلميع أنواع البشرة
• تبييض البشرة
• سهل االستخدام
• كمية قليلة منه له تاثري كبري وواضح وفوري
على البشرة
• حيافظ على دوام املكياج طوال اليوم
• يغذي البشرة ويرطبها

من يستخدم كريم أساس املاكياج
واحلماية اليومية
من تتعرض بشرتها للعوامل اليومية مثل
• اشعة الشمس
• ملوثات اجلو
• اثار األجهزة مثل املكيفات او احلرارة
• اشعة الكمبيوتر الكهرومغناطيسية
أيضا من لديها
• عيوب يف البشرة
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• من تستخدم املاكياج بشكل مستمر
• من تعاني من جفاف البشرة وضعف تغذيتها
• من تعاني من لون قامت غري طبيعة بشرتها وتريد تبييض بشرتها

كيف يستخدم كريم
األساس واحلماية
قبل استخدام املكياج يتم وضعه على
الوجه ليصبح اساس للمكياج
• ضعي كمية صغرية من الكريم
على البشرة  ،وربيت بلطف على البشرة.
• انتبهي إىل مناطق البشرة اليت فيها التهابات او ضرر او جروح  ،استخدمي
الكريم بعيدا عنها.
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