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Kandesn® Protective Foundation SPF 15

כיסוי חלק, מגע קטיפתי והגנה מזינה
המפתח למראה מושלם ללא פגם טמון במציאת קרם בסיס שתואם את גוון העור 

ופשוט וקל לשימוש. אנו מספקים מענה לצורך זה עם קרם הבסיס המגן מסדרת קנדסן. 
הוא מכיל ריכוז גבוה של פיגמנטים לשם כיסוי מושלם, אך נותר קליל עד כדי כך  

שאפילו תשכחו שהוא שם. קרם הבסיס המגן מגיע במגוון גוונים מחמיאים להדגשת 
היופי הטבעי הייחודי שלכם ומבוסס על רכיבים בוטניים. הוא נמרח בקלות ובאחידות על 

העור ומעניק לו מראה רענן וטבעי.

פילוסופיית ההתחדשות
קרם הבסיס המגן של קנדסן פועל בהרמוניה עם הביולוגיה הטבעית של עורכם. אנו 

משתמשים בשמנים בוטניים המעניקים לחות, באמולנטים עשירים בנוגדי חמצון, וברכיבי 
הגנה נגד השמש השומרים על עורכם מפני נזקי הסביבה והשמש. קרם הבסיס המגן 

שלנו לא רק מעניק לעורכם מראה טבעי, חסר פגמים וצעיר, הוא גם מכיל את איזון 
המים\שמן הדרוש כדי לסייע לעורכם לנשום ולתפקד על פי טבעו.

רכיבים בזרקור
שמן שקדים מתוק

שמן אתרי זה נספג בקלות ומסייע בחידוש הלחות והשומניות של העור. הוא מצוין  
להענקת לחות לעור הפנים והגוף.

שמן חוחובה
שמן זה כמעט זהה במבנה הכימי שלו לשמנים הטבעיים של העור, כך שהוא נספג 

בקלות ואינו מותיר עקבות שמנוניות.

)E ויטמין( Tocopherol
נוגד חמצון עצמתי זה ידוע כבעל יתרונות ריפוי, הגנה, ועיכוב הזדקנות העור.

שאלות נפוצות
איזה סוג של כיסוי מעניק מוצר זה? ש:  

קרם בסיס זה יעניק לעורכם כיסוי בינוני הניתן לבנייה עד לקבלת כיסוי מלא.   ת:  
הוא מכיל SPF 15, מתאים לכל סוגי העור ומעניק לעור מראה נקי, רענן וזוהר    

תוך טשטוש קמטוטים.  
איך אוכל להשתמש במוצר זה בהדגמת מוצרים? ש:  

מלאו שתי כוסות שקופות במים. הוסיפו כף קרם בסיס של מותג אחר לאחת   ת:  
הכוסות וערבבו. מותגים מסחריים נוטים להתגבש וליצור שכבה שומנית על    
דופן הכוס. כעת הוסיפו כף קרם בסיס מגן של קנדסן לכוס השנייה וערבבו.    

קרם הבסיס שלנו יתערבב במים באופן אחיד מכיוון שהוא משתלב בהרמוניה    
עם תפקודו הטבעי של העור.  

המלצות
הניחו כמות קטנה של קרם בסיס מגן מסדרת קנדסן על ספוגית ומרחו באחידות  

על העור.

דף מוצר - קרם בסיס מגן

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל


