
Kandesn® Cleansing Cream
מנקה, מזין בלחות, מאזן  

קרם הניקוי ®Kandesn הינו עדין בדיוק כפי שהטבע התכוון, ואידיאלי להסרת לכלוכים  שומניים, 
איפור וחלקיקים מזוהמים המצטברים מדי יום ביומו.  קרם הניקוי ®Kandesn מכיל תמציות 

צמחים אשר מעשירות את העור בלחות בעודן מנקות אותו, ולכן הקרם מזין ומגן אבל אינו מסיר 
מהעור את הלחות הטבעית שלו. שלא כמו מוצרים אחרים לטיפוח העור, שרמת החומציות 

שלהם )pH( אינה מאוזנת, קרם הניקוי ®Kandesn מורכב מנוסחה מעט חומצית כדי לפעול 
בהרמוניה עם האיזון הטבעי של העור. הקרם מותיר את פניכם נקיים ורכים, עם מראה רענן. 

פילוסופיית ההתחדשות
בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות, מוצרי סאנריידר פותחו כדי לפעול בהרמוניה עם העור, 

במטרה לתמוך בבריאותו וביופיו הטבעי. הנוסחה הורכבה בהתאם למומחיות הבעלים, עם שפע 
של תמציות צמחים הטובות ביותר, המגיעות מכל רחבי העולם. המוצרים שלנו אינם מכילים שמן 

מינרלי או תוצרי לוואי מן החי, וזאת כדי להבטיח שהנקבוביות לא ייסתמו או יסבלו מחנק. ניקוי 
הוא צעד חשוב, לכן אנחנו ממליצים על תהליך ניקוי דו-שלבי, שמתחיל עם קרם הניקוי שלנו.

רכיבים בזרקור

שמן אבוקדו
שמן האבוקדו הוא אחד מן השמנים הצמחיים בעל כושר החדירה הגבוה ביותר, ולכן הוא מספק 
לחות לאורך זמן ממושך. היכולת של שמן האבוקדו לספוח לחות מהסביבה )הומקטנטי( תורמת 

אף היא לרכות העור ולשימור הלחות בתוך עור. 

תמצית מזון מלכות
   B מזון מלכות, המופרש על-ידי דבורי דבש, מזין את העור בוויטמינים מקבוצת ויטמין

ובנוגדי-חימצון המגנים על העור.

שמן זרעי חוחובה
שמן החוחובה הוא אמוליאנט )חומר מרגיע ומרכך( טבעי, שהודות לדמיון שלו לחלב הטבעי 

שמפרישות בלוטות החלב של הגוף, הוא נספג בקלות בעור. שמן החוחובה הוא ספק לחות עדין, 
אשר מרכך את העור ומתאים לכל סוגי העור. 

שאלות נפוצות
במה שונה קרם הניקוי מתכשירי ניקוי אחרים? ש:  

קרמים רבים לניקוי העור )שידועים גם כקרמים קרים(  כוללים בדרך-כלל אחד או   ת:  
יותר מן המרכיבים הבאים: פטרולטום, שמן מינרלי, לנולין ושמן פרפיני. בניגוד מוחלט    
ובריא, קרם הניקוי ®Kandesn אינו מכיל פטרוכימיקלים, שמנים מינרלים או חלבונים    

מן החי. הנוסחה הטבעית והטהורה שלו מכילה רק את מיטב הרכיבים הטבעיים,    
לרבות תמציות בוטניות ושמנים על בסיס צמחי.   

מדוע חשוב לשמור על איזון נכון של רמת החומציות )pH( של העור? ש:  
העור שלנו מוגן על-ידי שכבת הגנה שהיא מעט חומצית. שכבת ההגנה הזו היא   ת:  

שילוב בריא של זיעה המופרשת מבלוטות ההזעה ושמן המופרש מבלוטות החלב.    
רמת החומציות של העור נוטה לחומציות )pH5.5-6.5(( וזאת כדי להגן מפני חדירה    

של חיידקים ומזהמים, תוך איטום הלחות בתוכו.   

המלצות
מרחי כמות נדיבה של הקרם על פני כל הפנים. עסי קלות בעזרת קצות האצבעות. הסיר את 

הקרם עם מגבת פנים לחה עשויה מכותנה.
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דף מוצר - קרם ניקוי

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל 

יתרונות   
מנקה לעומק את הנקבוביות 	 

על-ידי הסרת לכלוך, שומן 
ואיפור

מנקה ומעשיר באולטרא-לחות	 

מותיר את העור רך, חלק ורענן	 

עוזר לאזן את יחס השמן-למים 	 
בעור

מכיל תמציות צמחים	 


