
Oi-Lin® Hand & Body Lotion
נועל את הלחות, מרחיק את היובש

קרם מפנק זה הוא קל למריחה על הגוף כולו, ומעניק לעור תחושה רכה, חלקה וגמישה, 
אשר נמשכת שעות. הנוסחה המתקדמת עוזרת לאטום את הלחות בתוך העור, לשקם 

עור יבש ולהשיב לו את החיוניות הטבעית שלו. בהתבסס על מומחיות הבעלים, הנוסחה 
מורכבת ברובה מתערובת אולטרא-מרוכזת של נוגד החמצון ויטמין E, תמציות צמחים, 

שמנים מרגיעים טבעיים ותמציות של אצות, ולכן העור נותר רך ולח, ומרוכך לעומק, אפילו 
לאחר הרחצה.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של קרם ידיים וגוף של ®Oi-Lin מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות, שעיקרה 
האמונה כי עלינו להזין ולנקות את הגוף כדי להגיע לאיזון, ומכאן לבריאות מירבית. העור, 

שהוא האיבר הגדול ביותר בגופנו, נושם, סופג נוטריינטים ומנקז החוצה פסולת. כמו שאר 
האיברים בגופנו, עלינו להזינו ולנקותו. זאת הסיבה שבגללה סאנריידר אינה  משתמשת 

באף אחד ממוצריה לטיפוח העור בשמן מינרלי או במרכיבים נחותים אחרים, אשר סותמים 
את הנקבוביות וחונקים את העור. לעומת זאת, אנחנו משתמשים במיטב הרכיבים  

ובתמציות צמחיות כדי להזין, לנקות ולאזן את העור, מתוך כוונה לשפר את בריאות העור 
ולחדש את היופי הטבעי שלו.

רכיבים בזרקור
טוקופריל אצטט

צורה זו של ויטמין E ידועה כנוגד-חמצון, שנלחם בהזדקנות מוקדמת ומשמר את
הלחות הטבעית של העור, ואף ניחן בתכונות של ריכוך העור.

תמצית עלי רוזמרין
צמח זה, הנרתם לשירות היופי, מכיל נוגדי-חמצון רבי-עוצמה אשר מצמצמים את

השפעתם המזיקה לעור של רדיקלים חופשיים. התכונות הממריצות של רוזמרין תומכות 
גם באלסטיות, מה שגורם לעור להראות מוצק יותר וגמיש יותר. 

ג'ל אלוורה
אלוורה הוא צמח העשיר בוויטמינים C ו-E  וכן בבטא קרוטן, מה שמקנה לו איכויות של 

הזנה ושל היכולת להלחם בהזדקנות מוקדמת. הוא מעשיר את העור בלחות מבלי להפוך 
אותו לשמנוני, לכן הוא מתאים גם לבעלי עור שמנוני.

שאלות נפוצות
האם גם גברים יכולים להשתמש במוצר זה? ש:  

כן.  קרם ידיים וגוף של ®Oi-Lin מצטיין בניחוח מרענן וניטרלי המתאים לשני    ת:  
המינים, וזאת כדי לאפשר טיפוח מפנק הן לגברים והן לנשים. נוסחתו הורכבה,     
על בסיס מומחיות הבעלים, כדי שייספג במהירות ובשלמות לתוך העור, הוא     
משמר את הלחות הטבעית, מגן ומרכך, וכל זאת מבלי להותיר שאריות      

שומניות, ואת זה גברים אוהבים באמת!  
אילו ניחוחות של הקרם קיימים? האם יש נוסחה נטולת ריח? ש:  

 *Forbidden™, *Crazze™ זמין בניחוחות Oi-Lin® קרם ידיים וגוף של ת:  
ובגירסה נטולת ריח.  

המלצות
מרחו על כל הגוף, תוך הקפדה רבה במיוחד על אזורים יבשים. לתוצאות טובות יותר, מרחו 

לפני השינה כ"תזונה" לילית של העור. 

*המוצר אינו משווק בארץ.
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נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

 בעל אישור חלאל 


