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יתרונות
מעניק לחות והזנה באופן מיידי  •

מותיר את העור רך, חלק     •
וגמיש  

מפחית נראות של קמטים     •
דקים באופן משמעותי  

הנוסחה אינה מכילה שמן     •
מינראלי או שמנים סינטטיים    

אחרים  

דף מוצר
מסכת הנעורים של ד"ר צ'ן

נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

לחות מיידית, תוצאות שנשמרות לאורך זמן
מסכת קרם-ג'ל עשירה זו מעניקה לעורך לחות מיידית, מספקת רכיבים צמחיים מטפחי 

יופי לשכבות האפידרמיות העליונות ומותירה את העור מלא לחות, מוצק ומתוח. על ידי 
אגירת הלחות המסכה שלנו מרככת את העור ומשפרת את גמישותו. אך זה לא הכל, 

מסכת הנעורים של ד"ר צ'ן מזינה את העור ברכיבים המשיבים רעננות וחיות לעור 
ותורמים למוצקותו ועמידותו. המסכה מחוללת פלאים לכל סוגי העור ומצוינת לנשים 

ולגברים כאחד.

פילוסופיית ההתחדשות
מסכת הנעורים של ד"ר צ'ן מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות ולכן היא פועלת 

בהרמוניה עם העור, תומכת בבריאותו וביופיו הטבעי. המסכה מזינה את העור במגוון 
רכיבים צמחיים ואינה מכילה תוצרי לוואי מן החי או תוצר לוואי של נפט.

רכיבים בזרקור
חמאת שיאה

חמאת השיאה מספקת לעור הזנה מרוכזת ומצוינת כמקור לחות בזכות ריכוז הויטמינים 
הטבעיים וחומצות השומן שבה. רבים משתמשים בה לטיפול בעור יבש ולשמירה על 

השמנים הטבעיים של העור. היא גם תומכת בתהליך ייצור הקולגן הטבעי של העור.

שאלות נפוצות
האם מסכת הנעורים של ד"ר צ'ן מהווה תחליף למסכת החמר של אוי לין  ש:  

ולמסכת הרענון של קנדסן?  
לא. מסכת הנעורים של ד"ר צ'ן היא מסיכת לחות והזנה, לא מסכת ניקוי.   ת:  

ניתן  להשתמש בה גם כמסכת לילה כדי לספק לחות והזנה עמוקה לתאים    
יבשים בזמן השינה. אך מסכת החמר של אוי לין עדיין חשובה לשם ניקוי   

הנקבוביות העמוק. מסכת הרענון של קנדסן חשובה גם היא שכן היא   
מספקת  לעור נוגדי חמצון שמעכבים את הזדקנות העור וויטמינים מעוררים    
התומכים בטקסטורת העור ומחזקים את השכבה העילית המגנה של העור.   

האם ניתן להשתמש במסכת הנעורים של ד"ר צ'ן במשך היום? ש: 
הרגישו חופשיים להשתמש במסכה מתי שאתם זקוקים ללחות מרוכזת לאורך   ת:  
זמן. יחד עם זאת, בלילה העור מגיב הכי טוב לשיקום כך שהיתרונות והשיפור    
במראה העור יהיו מורגשים יותר. המסכה גם מצויינת לטיסות בהן העור נוטה    

להתייבש.  

המלצות
עור רגיל: השתמשו במסכה פעם ביום )בעיקר בערב( לאחר ניקוי ושימוש במי פנים. 

מרחו שכבה נדיבה על עור הפנים, הצוואר ואזור בית החזה. אין צורך להסיר בשטיפה.
טיפול אינטנסיבי: לעור יבש מרחו שכבה מעל קרם הלחות שלכם פעמיים ביום במשך 

שבוע או יותר, בהתאם לצורך. אין צורך להסיר בשטיפה.


