نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

قلم احلواجب املزدوج رسم ومتشيط
احلواجب ماركة هاندايان ذات مخسة
الوان ماركة عاملية مت جتربتها من مئات
العميالت
قلم حواجب ماركة هاندايان العاملية  ،كافة عميالت
نوران قمن بتجربته ويعرفن حقا مدى جودته

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
أقالم ذات راس مزدوج لرسم ومتشيط احلواجب يف
نفس الوقت النها من ماركة هانديان اليت تعترب اكثر
جناحا يف هذا املضمار فلون احلاجب سيبدوا طبيعي
متاما ومن املؤكد انه مقاوم للماء طويلة األمد لرسم
حواجب رائعة مبسحوق ناعم فعند استخدامها لن جند
ابدا أي انزالق او تكسر وسهلة متاما عند االستخدام
تركيبة طبيعية بدوار وفريدة من نوعها مع اللون
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الطبيعي واللطيف  ،والذي ميكن أن يساعد يف جعل حاجبك يبدو طبيعيًا أكثر سهل
التلوين  ،وجيعل مجالك يبدو واضحا ومينحك مزاجًا مشرقًا كل يوم.
 5ألوان متوفرة  ،ميكنك اختيار اللون الذي يناسب لون شعرك أو أمناط املكياج و مثالية
لصالون الزفاف  ،الزفاف  ،احلفالت واالستخدام املنزلي.
رقم اللون 01 :أسود  02 ،رمادي  03 ،بين  04 ،بين فاتح  05 ،بين داكن

ميزات هذه االقالم
• ماركتها غنية عن التعريف
• لون طبيعي متاما
• طويلة االمد
• ال توجد تكسرات او انزالق عند الرسم
• راس مزدوج لتمشيط احلواجب ورمسها
• مناسبة جلميع املناسبات
• سهلة جدا يف االستخدام
• مقاومة للماء
• مخسة الوان لتناسب لون شعرك او منط املكياج اخلص بك
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