نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

قناع ازهار الكرز لرتطيب وتفتيح
وتوريد الوجه ماركة عاملية
من Bioaqua
 30جرام
دعي مجال وجهك يشرق خالل حلظات

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
توفري الكثري من التغذية واملياه للبشرة  ،وتعزيز مرونة
اجللد  ،وزيادة شد البشرة وعالج نهائي للبشرة اجلافة
والداكنة فهو جيعل البشرة أكثر نعومة وليونة
وامتالء واستعادة الشباب .ويساعد على الرتطيب -
والوصول املباشر إىل البشرة العميقة ويقوم بتفتيح
لون البشرة  -وحتسني البشرة الصفراء الداكنة كذلك
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يساعد على امتصاص األسود بعمق لذلك يقوم تنظيف البشرة بعمق  ،كذلك هو مغذي
يف العمق  -ينشر الطاقة املغذية ويساعد على حتسني جفاف البشرة

فـوائـده
• توفري الكثري من التغذية واملياه للبشرة
• تعزيز مرونة اجللد  ،وزيادة شد البشرة
• عالج نهائي للبشرة اجلافة والداكنة
فهو جيعل البشرة أكثر نعومة وليونة
وامتالء واستعادة الشباب
• الوصول املباشر إىل البشرة العميقة
ويقوم بتفتيح لون البشرة  -وحتسني
البشرة الصفراء الداكنة كذلك يساعد على امتصاص األسود بعمق
• يقوم تنظيف البشرة بعمق

نتائجة
• بشرة مشدودة اكثر شبابا وحيوية
• بشرة رطبة
• بشرة ناعمة
• بشرة نظيفة من العمق
• بشرة فاحتة مشرقة
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كيف يؤثر الكريم على البشرة
من مكونات املنتج ماء  ،غليسريينوم ،
إيتوسترييل  ،خالصة أزهار الكرز  ،محض
اهليالورونيك  ،البيتني  ،بروبانديول  ،ميثيل بارابني ،
ثنائي إيديتا ثنائي الفينيل متعدد الكلور ،
خالصة  ،ميثيليزوثازولينون وهذه املواد املستخلصة من الطبيعة تعمل على التنظيف
العميق للبشره والوصول اىل الطبقة الالزم تغذيتها وجيعل البشرة تتحد مع املاء وبالتالي
يتم ترطيبها متاما واملواد األخرى تغذي البشرة متاما وهنا تبدا البشرة يف التفتيح
واالشراق وتعود اىل حيويتها الطبيعية وتبدوا البشرة مشدودة وتبدا هذه العالمات تظهر
من اول استخدام.

من تستخدم قناع الوجة
من تعاني من جفاف البشرة وجتاعيد البشرة
ونقص التغذية املصاحب له الكثري من ترهالت
وخشونه  ،اوالئك مجيعهن حيتجن استخدام هذا
املنتج لتستعيد بشرتهن شبابها وختتفي
الرتهالت وتصبح بشرتهن نظره مشدودة صحية
اكثر.
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كيف تستخدم قناع
الوجة
• بعد تنظيف الوجه ،
ضعي هذا القناع على
وجهك واضبطي حافة القناع لتناسب وجهك
• انزعي الغشاء اللؤلؤي االبيض اخلارجي  ،ثم اضغطي برفق بأصابعك على القناع
لتثبيته برفق على الوجه
• استمتعي بوقت ملدة  20-15دقيقة من قناع الوجه  ،ميكنكي قراءة الكتب أو
مشاهدة التلفاز أو ممارسة التمارين يف هذه األثناء
• إزيلي القناع برفق من أسفل إىل أعلى اوربيت او دلكي بشرة وجهك بلطف حتى
يتم امتصاص السائل االساسي على الوجه متاما

مالحظه
مبجرد دخول السائل إىل العني عن طريق اخلطأ  ،يرجى غسله فورًا باملاء النظيف.

صنعاء  -جميع نقاط البيع المعتمده لدى نوران لجمالك الطبيعي محددة في المتجر الرسمي www.nooranbeauty.com
موبايل  774438344موبايل  735233352وتــس  774438344الادارة  777709354ايميل info@nooranbeauty.com
صفحة فيسبوك www.facebook.com/nooranbeauty

صفحة  4من4

