نوران جلمالك الطبيعي
كتالوج

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

زيت الشاي املستخرج بالتقطري من شجرة
البلقاء او امليالليوكا لعالج حب الشباب  ،وعالج
فروة الرأس مثل القشرة والضعف .فهو معقم
ساحر اثبت جدارته على البشرة وفروة الرأس
اقدم واقوى معقم طبيعي من اسرتاليا

مالحظة
نتمنى عند ذهابك الحدى نقاط البيع  ،ان ختربيهم انكي تريدين احدى منتجات نوران  ..ومن
ثم تطليب ما تريدين  ،وتاكدي ان كل من الصق نوران والصق جودة املنتج األصلي موجودين
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
زيت الشاي من الناحية اجلمالية عالج فعال وقوي لصحة
البشرة والشعر فهو يساعد على مكافحة حب الشباب
وعيوب البشرة ويساعد على سرعة التئام اجلروح والندوب
فيقلل اثرها على البشرة ويكون استخدامه بشكل خمفف
وذلك بوضع زيت الشاي املخفف على البشرة ويتوقع
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ظهور النتائج خالل يوم واحد اما بالنسبة للشعر فهو يساعد على التقليل من تساقط الشعر
وذلك بوضع اربع قطرات اىل الشامبو وال جيب استخدامه بشكل مباشر وهو مركز على
فروة الرأس ولصحة االظافر يساعد على عالج تهيجات االظافر وامراضها من فطريات
وغريها كذلك يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة فهو مضاد للبكرتيا والفطريات
اليت قد تنمو يف الفم وتتسبب بهذه الرائحة.

فـوائـده
• معقم قوي جدا لتعقيم البشرة وقتل
معظم البكترييا واجلراثيم
• يساعد على سرعة التئام اجلروح
وتقليل اثارها على البشرة
• مكافحة حب الشباب
• التقليل من تساقط الشعر
• يساعد على عالج تهيجات االظافر
وامراضها من فطريات
• يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة فهو مضاد للبكرتيا والفطريات اليت قد
تنمو يف الفم وتتسبب بهذه الرائحة.
• خلطه وختفيفة مع مياة تنظيف اسطح وارضيات املنزل للتعقيم الفعال ورائحه عبقة
متالأ املنزل وهي رائحة الطبيعة
• خلطه مع غسيل املالبس يساعد على تعقيم املالبس وإنتاج رائحه زكيه للمالبس
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نتائجه
• بشرة صحية
• بشرة خالية من حب الشباب واثارها
• بشرة خالية من اثار اجلروح
• فروة الراس تصبح خاليه من القشرة
• التخفيف من تساقط الشعر

كيف يؤثر املصل على البشرة
و فروة الراس
املصل هو خالصة مركزه من شجرة البلقاء
لذلك هو طبيعي لكن جيب ان خيفف عند
استخدامه  ،خالصة هذه الشجره حتتوي على
مركب ال  terpinen-4-oوهو من اقوى
املعقمات الطبيعية الذي ليس له اثار جانبيه
النه من صنع اهلل تعاىل لالستخدام املباشر
ولكن العلبه حتتوي على خالصة مركزه لذلك نقول دائما جيب ختفيفة عند االستخدام ،
وعند استخدامه يقوم ذلك املركب بقتل معظم البكترييا الضاره وال يؤثر على البكترييا
النافعه اليت على البشرة النه كما قلنامن صنع اهلل تعاىل  ،فتصبح البشرة بدورها صحيه
و تظهر نظارتها  ،حتى اجلروح تلتئم بسرعه النه مل يعد هناك بكترييا تسبب التهابات
اجلروح  ،كذلك حب الشباب الذي هو ناجم عن تراكم البكترييا يف مسامات البشرة
ختتفي متاما نتيجة للتعقيم القوي جدا الذي حصلت عليه البشرة جراء استخدام هذا
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الزيت  ،كذلك فروة الراس تتاثر إجيابيا بهذا الزيت فتختفي القشرة متاما وتنتعش بصيالت
الشعر من جديد وينم وا الشعر ويتماسك وخيف تساقط الشعر تدرجييا ولكن جيب االنتباه
اىل ان هذال املنتج ليس خمصص لتساقط الشعر ولكن هو يساعد على ذلك ولكن زيت
اخر يسمى زيت االندريا هو خمصص ملشكلة تساقط الشعر.

من يستخدم زيت الشاي
من جيب عليهم استخدام املنتج من الناس
الذين لديهم جروح ويريدون مساعدة اجلروح
على االلتئام السريع  ،وختفيف اثار اجلروح على
البشرة وتعقيم البشرة والفم من كافة البكترييا
الضاره ومن يعانون من القشرة أيضا جيب عليهم
استخدام هذا املنتج ومن يريدون تعقسم
منازهلم ومالبسهم أيضا.

كيف يستخدم زيت الشاي
الستخدامات الوجه فقط ضعي 3
قطرات من العبوه يف كمية املاء
اليت ستغسلي بها وجهك .واذا
اردتي تكرار ذلك فال باس يف ذلك.
الستخدامات الشعر ضعي او ضع
كمية الشامبوا اليت ستستخدمها لغسل شعرك وضعي  5قطرات من زيت الشاي عليها
وافركي راسك جيدا ،واتركية عدة دقائق ثم يشطف باملاء وجيب االنتباه ان ال نضع ويت
الشاي على فروة الرأس يف حالته املركزه جيب دائما ختفيفه باملاء .ستجدي النتيجه يف
نفس اليوم النه يساعد البشرة وفروة الراس على ان تصبح نظيفة خالية من الفطريات
والبكرتيا  ،وقشرة الراس وحب الشباب.
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

