
Kandesn® Deep Moisture Lotion
לעור רך, גמיש ועשיר בלחות

נוסחה מעשירה זו היא השלב הרביעי והאחרון בשגרת טיפוח העור עם סדרת 
®Kandesn. לאחר ניקוי ואיזון העור, תחליב הלחות העמוק ®Kandesn חודר עמוק 

לתוך העור כדי לתמוך ביכולתו הטבעית של העור לחדש את מאגר הלחות שבתוכו
ולשמר אותו. בהיותו קל משקל ונספג בקלות, התחליב מזין בלחות מבלי להותיר

תחושה דביקה או שומנית. אמוליאנטים עשירים ותמציות צמחים עוזרים לרכך גם את 
העור הגס ביותר והיבש ביותר, תוך הרגעתו והעשרתו בלחות.

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

מלאה עם העור ולתמוך בבריאותו של העור וביופיו הטבעי. המוצרים שלנו לטיפוח העור 
פותחו על בסיס מומחיות הבעלים בעזרת שפע של תמציות צמחים משובחות שנבחרו 
בקפידה מכל רחבי העולם. המוצרים שלנו אינם מכילים שמן מינרלי או תוצרי לוואי מן 

החי, וזאת כדי להבטיח שהנקבוביות לא ייסתמו או יסבלו מחנק.

רכיבים בזרקור
דונג דבורים

דונג דבורים, המיוצר על-ידי דבורים כדי לחזק את הכוורת שלהן, ניחן בסגולות מרגיעות 
כשנעשה בו שימוש מקומי על-פני העור. הדונג עשיר בוויטמין A, וביכולתו להגן על 

העור הודות לסגולות של שימור לחות והזנת העור בלחות. 

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 
ולשמר אותה )הומקטנטי( תורמת אף היא לרכות העור ולאגירת הלחות בתוך עור. 

שמן נבט חיטה
שמן נבט חיטה, שמופק מנבט של גרעין החיטה, מסייע בשיקום תאי העור אשר ניזוקו 
מהשמש, מזיהום האוויר ומתזונה לא בריאה. השמן עשיר בנוגדי-חמצון אשר מסייעים 

־במלחמה נגד רדיקלים חופשיים, אשר גורמים נזק ועלולים להאיץ את תהליך ההזדק
נות של העור.

שאלות נפוצות
האם אפשר להשתמש בתחליב לחות עשיר ®Kandesn לפני שמשתמשים   ש:		

?Kadnesn® בקרם בסיס מגן  
כן, זהו פריימר מושלם לפני קרם הבסיס ויעניק לקרם הבסיס תוחלת חיים   ת:	 

ארוכה יותר, וישווה לעור מראה זוהר יפהפה!  
יש לי עור יבש במיוחד. האם תחליב הלחות העמוק ®Kandesn יספק לי לחות   ש:  

בכמות מספיקה?  
כן. הוא מכיל סקוואלן המופק משמן זית כתית, שהוא גם מזין וגם מעניק לחות   ת:  

לעור. התחליב מכיל גם אמוליאנטים מרככי עור שמקורם טבעי, ובנוסף מזון    
מלכות, וכל אלה ביחד תורמים להזנת העור בלחות ולשמירת הלחות לאורך    

זמן.   

המלצות
מרחו בעדינות את תחליב הלחות העמוק ®Kandesn על כל אזורי הפנים, ובמיוחד 

הקפידו להחליק עם קצות האצבעות על אזורים יבשים. 
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