
Oi-Lin® Liquid Soap
מנקה, מעשיר בלחות ומזין את העור

בשונה מכל סבון רגיל שבו השתמשתם אי פעם, סבון נוזלי ®Oi-Lin הוא תענוג  
צרוף בתוך בקבוק. הנוסחה העשירה שלו מיטיבה עם כל סוגי העור – אפילו עור יבש 
או רגיש במיוחד – ומנקה בעדינות מבלי לפגוע בשכבת החומציות הטבעית של העור 

או להסיר את שכבת ההגנה השומנית. הסבון, המועשר באמוליינטים בוטניים מרככים 
ובמרכיבים טבעיים אחרים, מעניק לחות בעודו מנקה, ומותיר את העור נקי, רך וחלק, 

ולעולם לא יבש או סדוק. השתמשו בסבון נוזלי ®Oi-Lin מעל הכיור או במקלחת כדי 
להנות מחוויה מרעננת ומזינה את העור. 

פילוסופיית ההתחדשות
סבון נוזלי ®Oi-Lin  נועד לעבוד בהרמוניה עם הגוף כדי לשפר את בריאות העור 

ואת יופיו הטבעי. סבונים וחומרי ניקוי לפנים עם דטרגנטים ומרכיבים מזיקים אחרים 
עשויים להותיר את העור בהרגשה שהוא נקי ומצוחצח, אבל הם מזיקים לשכבה 

החומצית הטבעית שעל פני העור, המגנה עליו. סבון נוזלי ®Oi-Lin מנקה בקפדנות 
ובו בזמן מגן על האיזון העדין של רמת החומציות. בהיותו בטוח, יעיל, ובניחוח רענן, נקי 

וטבעי - זהו הסבון האידיאלי למשפחה כולה.

רכיבים בזרקור

תמצית שורש ג'ינסנג סיני
מחקרים הוכיחו את יעילותו של הצמח במלחמה נגד הופעת קמטים, כתוצאה   

מיכולתו לתמוך בייצור קולגן הממצק את העור. הצמח פועל גם להבהרת גוון העור, 
מה שמעניק לו מראה זוהר וצעיר יותר.

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

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

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 תומ
כות גם באלסטיות, מה שגורם לעור להראות מוצק יותר וגמיש יותר. 

 
שאלות נפוצות

מדוע סבון נוזלי ®Oi-Lin  עדיף על-פני סבונים אחרים? ש:  
סבונים מסחריים רבים משתמשים בחומרים סינתטיים ובחומרי ריח חזקים   ת:  

במיוחד, והם לרוב מכילים חומרים חזקים אשר מסירים מהעור את השמנים    
הטבעיים שלו, מה שעלול לגרום ליובש יתר ולהותיר את העור רגיש יותר    
לדלקות ולגירויים. הכימיקלים הקיימים בחומרי הריח שנמצאים בסבונים    

מבושמים עשויים לגרום לבעיות נוספות.   
בניגוד מוחלט ובריא, סבון נוזלי ®Oi-Lin הורכב על-פי מומחיות     

הבעלים עם מרכיבים טבעיים כמו תמצית רוזמרין, אלוורה, שורש ג'ינסנג    
סיני, תמצית מלפפונים, ותמצית קליפות תפוז. סבון נוזלי ®Oi-Lin  שומר   

על שכבת החומציות הטבעית שעל פני העור ללא פגע, מה שמאפשר לעור    
לשמר טוב יותר את הלחות.  

המלצות 
הניחו כמות קטנה של סבון נוזלי בכף ידכם. בעזרת מים הקציפו ועסו על-פני העור. 

שטפו היטב עם מים.
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