نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

قناع الكوالجني للشفاة لتغذية وتوريد
الشفاه ماركة  Bioaquaالعاملية
 8جرام
جيعل شفتاكي مثرية بعد االستخدام االول

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 شفاة مضخة كريستال كوالجني للشفاة مسنة
كريستال الكوالجني مكافح للشيخوخة اليت تظهر
على الشفاه ،يفتح لون الشفاه ويلمعهن ويرطبهن
ويوردهن ويغذي الشفاه بفيتامينات تظهر نتائجه بعد
 10دقائق فقط ويستمر لفرته طويلة  ،عند استخدامه
تبدأ االعراض واآلثار السلبيه اليت اصابت الشفاه او حول
الشفاه ختتفي من اول استخدام وهذا عن جتربة لذلك اثبت هذا املنتج جدارته ومسعته مع
عميالت نوران اللواتي استخدمت قناع الكوالجني للشفاة من ماركة بايوااكوا وأيضا ميكن
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استخدام هذا املنتج عدة مرات بشرط حفظه يف مكان بارد كما سيتم توضيح ذلك تفصيالً
يف بند كيفية االستخدام.

فـوائـده
• حيتوي على كوالجني لتغذية الشفاه
• بعد االستخدام األول ستبدو الشفاه ممتلئه
• ترطيب الشفاه
• تقشري التالف من طبقة الشفاه
• توريد الشفاه بلون جذاب
• مكافحة التجاعيد والشيخوخة اليت قد
تصيب الشفاه
• شعور من تستخدمة لطيف وليس مثري
• مناسب جلميع أنواع الشفاه

نتائجة
• شفاة موردة اكثر امحرارا واثارة من بعد
االستخدام األول فقط
• ستبدو الشفاه ممتلئة واكثر حيوية
• تتخلص الشفاه من أي تالف أصابها
• أي جفاف او سواد يف الشفاه او حوهلا
سختفي متاما من بعد االستخدام االول
• ستبدوا الشفاه اكثر شبابية بسبب اختفاء التجاعيد وعالمات الشيخوخة الن سائل
املنتج حيتوي على مادتي الكوالجني ومحض اهلايلورونيك الضروريان يف اجلسم
للحفاظ على جتديد البشرة باستمرار
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كيف يؤثر قناع الكوالجني عند
استخدامه على الشفاه
سائل قناع الشفاه حيتوي على املواد التالية املاء ،
الكوالجني  ،اجللسرين  ،سكر األعشاب البحرية ،
كربومري  ،خالصة اجلينسنغ  ،محض اهليالورونيك ،
محض اهليالورونيك  ، VE ،خالصة لوتس الثلج وهذه
املواد وخصوصا الكوالجني ومحض اهليالورونيك
هذه املواد معروفه يف لدى انها ضرورية للجسم
لتساعدة يف جتديد خاليا الب شرة باستمرار لتبدوا البشرة شبابية وعند تقدم السن يقل
انتاج هذه املواد يف اجلسم مما يؤدي ضهور اثار الشيخوخة والتجاعيد على البشرة
ولكن امداد اجلسم بهذه املواد سيعزز قدرة اجلسم لسرعة جتديد خاليا البشرة يف ذلك
املوضع والذي هنا هو الشفاه لذلك ستبدا الشفاه باستعادة شبابها باختفاء عالمات
الشيخوخة والتجاعيد وإزالة التالف نها وجتديدها  ،كذلك بقية املكونات هلا اثار جوهريه
أيضا على الشفاه  ،لذلك ستبدوا لشفاة من بعد االستخدام األول متوردة واكثر امحرارا من
ذي قبل.

من يستخدم قناع الكوالجني للشفاة
ممن جيب عليهن استخدام قناع الكوالجني للشفاة
من بايواكوا هن اللواتي بدات تظهر عليهن اثار
الشيخوخة والتجاعيد باالظافة اللواتي تاثرت
شفاتهن بالعديد من العوامل اخلارجية واصبحن
شفاتهن جافة او ظهرت عليها سواد على الشفاه
نفسها او حول الشفاه او من لديها على شفاتها أي
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نوع من ا الضرار  ،بالتالي جيب عليهن استخدام هذا املنتج اآلمن النه من خالصة الطبيعة
النقية.

كيف يستخدم قناع الكوالجني للشفاة
من بايواكوا
• هذا املنتج عضوي فهو كما قلنا يتكون من خالصة
النباتات الطبيعية واستخدامه آمن وسهل فقط
بعد وضع قناع الكوالجني للشفاه من  15-10دقيقة ،
انتظري تلك الفرته حتى يتم امتصاص الكوالجني
جوهر الشفاه بالكامل
• ميكن بعد ازالته قومي بتدليك الشفاه بلطلف شديد حتى يتم امتصاص السائل وال
يلزم الشطف بعد االستخدام.
• استخدميه مرة واحدة يف اليوم أوالً  ،بعد أن تكون الشفاه الشفاه أكثر مسنة  ،واكثر
حيوية وتوريدا بعد ذلك ميكن أن تستخدميه  3-2مرات يف األسبوع فقط .سيجعل
شفتك مثل شفة الطفل واكثر توريدا وحيوية.

مالحظه
يستخدم اكثر من مره  ..ولكن بعد االستخدام االول يغسل جيدا ثم يعاد اىل مغلفه الذي
حيتوي على السائل ثم يغلق جيدا وحيفظ يف مكان بارد.
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