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דף מוצר - מסיכת חימר

Oi-Lin® Clay Mask
רוצים לנקות את העור? מרחו בוץ סמיך!

החליקו והרגיעו את העור עם מסיכת החימר הטבעי של סאנריידר. מסיכת החימר של 
®Oi-Lin, שמורכבת משני סוגים שונים של חימר, נועדה לנקות את העור לעומקו 

ולספוג שומנים עודפים. המסיכה מסייעת לנקז לכלוכים מהשכבות העמוקות של 
העור. בנוסף, מסיכת החימר של ®Oi-Lin, שמורכבת מתערובת של צמחים, פירות 
וחומרים טבעיים אחרים, מעשירה את העור בלחות, ובדרך זו מעניקה לעור תחושה 

רכה יותר, חלקה יותר ומלאת חיוניות. לאורך כל ההיסטוריה נעשה שימוש ב"בוץ" טוב, 
בסגנון של פעם, הודות לסגולות ההרגעה שלו. מסיכת החמר שלנו מורכבת משילוב 

של מרכיבים איכותיים, שבזכותם יעילותו רבה לאין שיעור.  

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של מסיכת החימר של ®Oi-Lin מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, 

שעיקרה הוא האמונה כי עלינו להזין ולנקות את גופנו בעזרת התזונה הטובה ביותר 
כדי להגיע לאיזון, ובדרך זו להשיג בריאות מיטבית. העור, שהוא האיבר הגדול ביותר 

בגופנו, נושם, סופג נוטריינטים ומנקז החוצה פסולת. כמו שאר האיברים בגופנו, עלינו 
להזינו ולנקותו. הפעולה הטבעית של ניקוי רעלים ושל ספיגה, שאותה עושה החימר, 

מסייעת בניקוי העור מבפנים ובסילוק פסולת ורעלנים הנאגרים בעור, וזאת כדי להשיג 
עור בריא הקורן מיופי טבעי. 

רכיבים בזרקור
בנטוניט

חימר זה עשוי מאפר וולקני. כשהבנטוניט משמש לטיפוח העור, הוא נקשר לרעלנים 
ולחיידקים ומסלקם מהנקבוביות, וכך נלחם בהופעתם של פגמים ואדמומיות בעור, 

ומותיר אותו חלק ועשיר בלחות. אתם יכולים להרגיש בטוחים כשאתם מורחים  
בנטוניט על העור שלכם; הוא משמש גם לניקוי פנימי.

תמצית עלי רוזמרין
צמח זה, מכיל נוגדי-חמצון רבי-עוצמה אשר מצמצמים את השפעתם המזיקה לעור 

של רדיקלים חופשיים. התכונות הממריצות של רוזמרין 
תומכות גם באלסטיות, מה שהופך את העור למוצק יותר ולגמיש יותר. 

תמצית עלי קמליה סינית )תה ירוק(
תמצית זו עשירה בפוליפנולים ובנוגדי-חמצון הנלחמים ברדיקלים חופשיים, ונמצא 

כי היא מסייעת במניעת סימנים נראים-לעין של הזדקנות מוקדמת, ומגנה מפני קרני 
ה-UV המזיקות.

שאלות נפוצות
מהם היתרונות של מוצרים לטיפוח העור שהם לא-אלקאליים, כמו מסיכת   ש: 

?Oi-Lin® החימר של  
עור אלקאלי הוא ההיפך מעור שמנוני, חומצי. הוא הופך ליבש ולרגיש,   ת:   

מה שעלול להוביל להרס הקולאגן, לקמטים, לעור נפול, לגוון עור     
עמום ולדלקתיות. השתמשו במוצרים לטיפוח העור שהם לא-אלקאליים,   
כמו מסיכת החימר של ®Oi-Lin, כדי לשמר את האיזון הטבעי, החומצי   

של רמת החומציות )pH( של העור.  מעט,   
 

המלצות
מרחו את המסיכה על הפנים והצוואר לאחר שניקיתם אותם בעזרת קרם הניקוי של 
®Kandesn וקצף הניקוי של ®Kandesn. הימנעו ממריחה באזור העיניים. הניחו להה

תייבש למשך 5 עד 10 דקות, ואז שטפו במים חמימים ונגבו בטפיחות קלות. השתמשו 
במסיכה פעם-פעמיים בשבוע, בהתאם לרמת השמנוניות של העור, והחליפו לסירוגין 

.Kandesn® עם מסיכת חידוש ורענון של

נוסחה מבוססת על
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי


