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

قناع الشعر خالصة اجلنجر الطبيعي
مغذي وعالج للشعر املتقصف
التالف او املتساقط
ماركة BIOAQUA
 500جرام
هذا املنتج جديد اذا مت استخدامه مع شامبو
اجلنجر وزيت االندريا يصبح حل جذري
ونهائي لتساقط وتلف الشعر

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
قناع شعر غين عن التعريف فهو خمصص كعالج
للشعر نفسه وليس لفروة الراس وإلنة طبيعي من
خالصات الزجنبيل  ،نباتي طبيعي  % 100مع
تركيبة الطاقة احلرارية للعالج بالزجنبيل  ،ما حيتاجه
الشعر من تغذية مت إظافتة اىل صيغة املنتج  ،أصلة
طبيعي طازج نقاوته عالية وليس دهين لذلك
مفعولة قوي جدا  ،غشاء الزجنبيل القديم هو
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مستخلص نباتي طبيعي من الزجنبيل  ،مما يساعد على جتديد رطوبة الشعر ومينحك
تصفيفًا ديناميكيًا ، .إصالح نهايات الشعر املتضررة  ،مغذي للشعر اجلاف  ،يرتك الشعر
ناعمًا وسهل التمشيط  ،والمع.

فـوائـده
• مكافحة تساقط الشعر
• اصالح الشعر التالف والنهايات التالفة للشعر
• تغذية الشعر وخصوصا اطرافة
• جعل الشعر ناعم والمع
• ترطيب الشعر فهو مقاوم جلفاف الشعر
• ختفيف اضرار الشامبوهات على الشعر
• يساعد على التخلص من داء الثعلبة

نتائجة
• شعر صحي ال يتساقط ابدا
• شعر رطب وسهل التصفيف
• نهاية الشعر تصبح غري متقصفة وحيوية
• الشعر يصبح المع
• التخلص من داء الثعلبة

من يستخدم قناع الشعر خالصة
اجلنجر الطبيعي
ضرر الشعر ممكن حدوثه بسبب تعرضه اىل
الشمس واشعة فوق البنفسجية  ،التعرض
ملكيفات اهلواء  ،الصبغات  ،احلرارة العاليه مثل الناجته عن االستشوار  ،اهلواء امللوث
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باخبرة وادخنة السيارات واملصانع ..اخل كل تلك العوامل وغريها وغريها تتلف الشعر فال
تضين ان شعرك بصحه جيده حتى تستخدمي قناع طبيعي مغذي وعالج لتلف الشعر
وتقصفه وجفافه او زيادة دهنيته .إن كان ش عرك وصل اىل مرحلة انه متجعد او جاف او
متفرع او يتساقط او مصاب بداء الثعلبة فال بديل من ان تسارعي باستخدام هذا املنتج
لرتي النتيجه خالل ايام فقط او اسابيع بالكثري وما معنى ان يكون الشعر ونهاياته بصحه
جيده وملعانا واشراق ال مثيل له.

كيف يستخدم قناع الشعر خالصة
اجلنجر الطبيعي
• بعد غسل الشعر  ،جيفف الشعر متاما
• غلف الشعر مباسك اجلنجر او الزجنبيل  ،ثم
انتظري من  15-10دقيقة  ،ثم اغسلية جيدا
• ومثل اي قناع او بلسم شعر يتم التاكد ان
كل الشعر مت دهنه مبحلول القناع من
نهاياة الشعر وهي االهم حتى قرب
جذوره وال يهم وصوله اىل فروة الراس النه خمصص لعالج الشعر وليس كالشامبو
خمصص لفروة الشعر او الراس
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