نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

قناع بالعسل مقشر ومغذي ومرطب وعالج
لبشرة القدمني عدد قطعتني ماركة بايواكوا
دعي مجالك ينساب اىل اطراف أصابع قدميكي

مالحظة
نتمنى عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم انكي تريد ين احدى منتجات نوران ..
ومن ثم تطليب ما تريدين  ،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 القدمني حيتوي على مواد طبيعية
كخالصة عسل الطبيعة النقي وخالصة
نباتات طبيعية مع غشاء ثالثي يقوم بعمل
تنظيف شامل وعميق خلاليا البشرة  ،كذلك
يقوم بعمل ترطيب عميق ودائم للبشرة فهو
حيتوي على عسل طبيعي ومحض
اهليالورونيك املعروف يف عامل العناية
بالبشرة بقدرته العالية على ترطيب البشرة
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ترطيب عميق على مستوى اخلاليا  ،كذلك مادتي بروتني احلرير املتحلل واالربوتني اللتان
تعمالن على تغذية البشرة بكل ما حتتاجه من بروتني وامحاض امينيه بشكل اسرع من الربوتني
املوجود يف الكرياتني وكذلك تقوم املاده االخريه بعمل تبييض للبشرة فتصبح البشرة ناعمة
ورطبع ومشرقة بشكل واضح ومذهل.

فـوائـده
• عمل تنظيف عميق خلاليا البشرة
• التخلص من البشرة امليته وزيادة سرعة انتاج خاليا بشرة
جديدة وصحية لتغطية الشقوق والتكسرات يف
االقدام
• عمل ترطيب عميق للبشرة وجعلها مرنه على املدى
الطويل
• تغذية البشرة باهم ما حتتاجه وهي االمحاض االمينية او الربوتينات وجعل امتصاص
تلك التغذية اسرع بكثري.
• تبييض البشرة
• تصبح البشرة صحية والمعة ومشرقة
• مناسب جلميع أنواع البشرة النه خالصة الطبيعة النقية

نتائجة
• بشرة اقدام خالية من اية عيوب
• بشرة ملساء ناعمة مشرقة بيضاء
• بشرة صحية مت تغذيتها عميقا على مستوى اخلليه
• بشرة رطبه ومرنه
• القضاء على الشقوق والتجاعيد اليت تظهر على االقدام
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كيف يؤثر قناع فحم اخليزران النباتي على البشرة
فعالية املنتج حتتوي على جمموعة متنوعة
من املكونات املغذية فهو مستخلص من
العسل الطبيعي وهذا سيساعد اخلاليا على
سرعة وزيادة انتاج خاليا بشرة جديدة وصحية
ويسرع التئام اجلروح وسرعة ازالة جتاعيد
بشرة القدمني وحتسني البشرة بشكل
ملحوظ ووهناك مكونات نباتية  ،فحمض
اهلايلورونيك ليس وظيفته حبس املاء فقط
ولكن ايضا مينع جفاف خاليا البشرة وميدها
باملاء الالزم لتصبح رطبه اكثر من قبل لذلك
فاملنتج حيتوي على مواد مرطبة  ،تعزز
البشرة لتصبح ناعمة وسلسة  ،وتساعد على حتسني بشرة القدم اجلافة واخلشنة .كذلك
احتواء املنتج على املركب املسمى بروتني احلرير املتحلل او بروتني احلرير الطبيعي او
 Hydrolyzed Silkاملستخرج من الياف احلرير الطبيعي او من شرنقة دودة احلرير (بومبيكس
موري) .يتمتع خبصائص ممتازة لربط الرطوبة وملمس ناعم كاحلرير .يتجلى النقاء
االستثنائي للحرير من خالل نقاء فيلمه وحمتوى الرماد املنخفض .خالي من الغلوتني وغري
معدّل وراث يًا .ايضا يُعرف بقدراته العالية على ربط الرطوبة مما يوفر حاجزًا واقيًا هو نوع بروتني
مذبذب ومتوافق مع املواد الكاتيونية واألنيونية وغري األيوني.
كما ان احتواء املنتج على محض اهليالورونيك صوديوم الذي يعرف ليس للحفاض على
مرونة اجللد فقط ولكن حلبس كمية كبرية من جزيئات املاء وهذا يؤدي اىل ان تصبح
اخلاليا ممتلئة دائما باملرونة.
كما ان املنتج حيتوي على مادة االربوتني وهو مستخلص من نبات التوت الربي وهو مينع
ويعيق تكوين امليالنني على البشرة ويساعد بشكل فعال على عملية تبييض البشرة
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وبالتالي سنرى ان املنتج غين عن التعريف فهو حيتوي على مواد قادرة بشكل فعال على
عالج بشرة القدمني والتخلص من البشرة التالفه بالتدريج وتغذية البشرة الصحية اجلديدة
ومدها بالغذاء الالزم وجعلها رطبه ومرنه ومشرقه وفاحته طوال الوقت.

من يستخدم قناع القدمني
ممن جيب عليهن استخدام قناع القدمني هن
من يعانني من
• بشرة اقدام تظهر عليها اجلفاف
• بشرة اقدام تظهر عليها التشققات
والتجاعيد والشيخوخة
• بشرة اقدام حتتاج اىل تغذية عميقة
لظهور الرتهل واالرهاق والتعب عليها
• ظهور الوان داكنه على بشرة االقدام
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كيف يستخدم قناع
القدمني
هذا املنتج عضوي فهو كما
قلنا يتكون من خالصة العسل
والنباتات الطبيعية
واستخدامه آمن وسهل فقط اتبعي االرشادات التالية:
• بعد غسل وتنظيف وتنشيف القدمني جيدا خذي القناع من الكيس الذي حيتوية
• افتحي املغلف وستجدين الغالفني متصلني ببعض  ،قومي بفصلهما من اخلط الفاصل
بينهما  ،وسينفصالن بسهوله معكي
• بعد ذلك استخدمي املقص لقص الطرف العلوي من كل غالف  ،كما هو موضح يف
الصوره خلف املغلف نفسه
• ضعي كل من القدمني يف قناع وقومي باحكامة واضغطي عليه حبيث تتصل
القدمني مع جوهر القماش الغشائي واربطي احلزام املرفق مع القناع
• من  60اىل  90دقيقة اخلعي الق ناع وقومي بغسل القدمني جيدا ثم استخدمي
كريم العنايه بالقدمني
• يبدأ النسيج يف التقشري خالل  4إىل  7أيام بعد االستخدام .ستتم إزالة كل النسيج
تقريبًا يف غضون  3إىل  5أيام أخرى اعتمادًا على مسكها .ال تستخدمي مزيل
الكالس أو تزيلي الكالس عندما يبدأ يف التقش
• كرر ي رعاية ا لقدمني بهذه الطريقة ان لزم االمر
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