
דף מוצר - קרם אקספשיונל

Oi-Lin® Exceptional Cream
שיקום העור בעזרת הזנה טבעית

בפעם הראשונה שתשתמשו בקרם פנים בלתי-רגיל זה תבינו מדוע הוא נקרא כך. 
השילוב בין מומחיות הבעלים לחוד-החנית של הטכנולוגיה הוליד קרם שפשוט עושה 

הכל – הוא מבהיר, מחליק, ממצק ומעדן את מראה העור. המפתח ליעילותו הרבה
כל-כך נעוץ בצורה היציבה של ויטמין C אשר מספקת תכונות נפלאות של תמיכה 

בייצור קולגן והבהרת העור. עוצמתי ועם זאת עדין, קרם אקספשיונל ®Oi-Lin, שהוא 
באמת יוצא מגדר הרגיל, מאזן את גוון העור, כך שהעור נראה חלק, בריא וקורן.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של קרם אקספשיונל ®Oi-Lin מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, 

שעיקרה הוא האמונה כי עלינו להזין ולנקות את הגוף כדי ליצור איזון ולהשיג בריאות 
מיטבית. סאנריידר אינה משתמשת בשמן מינרלי או במרכיבים נחותים אחרים, אשר 
סותמים את הנקבוביות וחונקים את העור. לעומת זאת, אנחנו משתמשים רק במיטב 

הרכיבים על בסיס בוטני ותמציות צמחיות וזאת כדי להזין, לנקות ולאזן את העור, 
מתוך כוונה לשפר את בריאות העור ולחדש את היופי הטבעי שלו. קרם אקספשיונל 
®Oi-Lin מכיל צורה של ויטמין C אשר עברה תהליך שמגביר את יציבות הוויטמין 

ותומך ביכולתו לחדור דרך העור.

רכיבים בזרקור

תמציות לימון, תפוח ועלי קמליה סינית )תה ירוק(
תמציות בוטניות עוזרות לרכך ולהרגיע את העור וכך הן מקנות לו מראה רענן יותר 

ומרקם עור חלק יותר.

טטרה-אקסיל-דציל
צורה יציבה ועוצמתית זו של ויטמין C מבהירה את העור ומעדנת אותו כדי להעניק לו 

מראה זוהר ומלא חיוניות.

שאלות נפוצות
האם קיימים סוגי עור שבהם צריך להימנע משימוש במוצר זה? ש:  

לא. אבל העור עשוי להיות רגיש יותר לשמש, לכן השתמשו בקרם בשילוב   ת:   
עם מסנן הקרינה ®Oi-Lin המועדף עליכם.   

מה כל-כך מיוחד בוויטמין C במוצר הזה? ש:  
הוויטמין C שלנו הוא ויטמין אסטר C סופר-מרוכז, יציב ומסיס בשמן )מה ת:  

שמאפשר לו לחדור טוב יותר לעור(, שניחן בתכונות נוגדות-חמצון. הוא    
תומך בייצור קולגן כדי לעזור לעור לקבל מראה מוצק ובעל כושר עמידות    
טוב יותר. הוא גם עוזר להבהיר אזורים שסובלים מעודף פיגמנטציה ולהגן    

מפני נזק שנגרם כתוצאה  
מחשיפה לשמש. ויטמין C בלתי-יציב, שנעשה בו שימוש תדיר במותגים    

אחרים, מתפרק במהירות לאחר פתיחת המוצר.  

המלצות
מרחו כמות קטנה על עור הפנים והצוואר לאחר שגרת הטיפוח שלכם. מומלץ

להשתמש בקרם בשילוב עם מסנן קרינה.

כל הזכויות שמורות לתאגיד סאנריידר הבינלאומי ©2016

www.sunrider.com

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל

יתרונות
מבהיר את גוון העור, מבהיר 	 
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