
Oi-Lin® Night Emulsion
נלחם בסימני ההזדקנות בעודכם ישנים

המונח "שנת יופי" מוצדק במידה רבה. בעודנו ישנים, הגוף נכנס למחזור רציף של 
תיקון והתחדשות. תחליב הלילה ®Oi-Lin מדרבן את התהליך הטבעי הזה ותומך בו 
על-ידי כך שהוא פועל בסינרגיה עם כוחות השיקום הטבעיים הטמונים בעור עצמו. 
הנוסחה של תחליב הלילה הינה עתירת נוטריינטים )רכיבים מזינים( ומספקת לחות 

מירבית, באמצעות שילוב בלעדי של שמנים אתריים, ויטמין E ותמציות צמחים.  
השתמשו בתחליב מדי לילה כדי להשיג מראה צעיר יותר, רך יותר, רענן יותר, בהיר 

יותר וחלק יותר. 

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של תחליב הלילה ®Oi-Lin מבוססת על פילוסופיית ההתחדשות,  

שעיקרה האמונה כי עלינו להשתמש במרכיבים הטבעיים הטובים ביותר כדי להזין 
ולנקות את הגוף – בפנים ובחוץ – במטרה להשיג איזון ובדרך זו לשפר את הבריאות. 

תחליב הלילה ®Oi-Lin מעודד את מחזור השיקום הטבעי של העור, ורמת החומציות 
שלו )pH( מאוזנת, זאת כדי לשמר את שכבת ההגנה החומצית הטבעית של העור 

ולעודד את התהליך הטבעי של התחדשות תאי העור. 

רכיבים בזרקור 

שמן נבט חיטה
התכולה הגבוהה של ויטמין E בשמן נבט חיטה, הידוע בכושר הליחוח העוצמתי שלו, 

נספגת בקלות בעור ומגנה עליו מפני הנזקים שגורמים הרדיקלים החופשיים. 

סודיום היאלורונט
יכולות-העל של הזנה בלחות, שיש לסודיום היאלורונט )תצורה מלחית של חומצה 

היאלורונית(, יעניקו לעור תחושה רכה יותר, עם פחות קמטים, ומראה עור מלא יותר 
באופן כללי. 

שמן זית
האמוליאנט )חומך מרכך ומרגיע( מכיל ויטמינים וחומצות שומן אשר מיטיבים עם 

העור הודות לתכונות הריכוך שלהם ויכולתם לשמר את הלחות הטבעית של העור. 

שאלות נפוצות
האם יש סוגי עור כלשהם שבהם צריך להמנע משימוש במוצר זה? ש:  

לא. אנחנו משתמשים רק במרכיבים ידידותיים לעור ממקורות המבוססים על   ת:  
צמחים, כדי לשפר את בריאות העור ולהשיב לו את יופיו הטבעי. לעולם איננו    

משתמשים ב-PABA )חומצה פרה-אמינו-בנזואית( אשר עלולה לגרום    
לתגובות אלרגיות, או בבנזופנון )תרכובת אורגנית(, שיכולה לגרום לאקזמה.   
כמו כן, לעולם אין אנו משתמשים בשמן מינרלי או בתוצרי לוואי אחרים של    

נפט או בכל מרכיב שמקורו בחי, שכן אלה עלולים לסתום את הנקבוביות    
ולפגוע בבריאות ובתפקוד התקין של העור.   

האם אפשר להשתמש במוצר גם במהלך היום? ש:  
כן. אף כי ההמלצה היא להשתמש בתכשיר בערב, אפשר להשתמש בו גם   ת:  

במהלך היום, במיוחד אם אתם סובלים מעור יבש במיוחד, סדוק או מתקלף,    
או שאתם גרים בתנאי אקלים קרים ויבשים.   

המלצות
 Oi-Lin® מרחו על פנים וצוואר נקיים בלילה או לאחר מריחת קרם לחות עמוק

במהלך היום, כדי להעשיר את העור ברמות לחות גבוהות יותר.
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נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל 

יתרונות
מעשיר את העור ברמות גבוהות 	 

של לחות 

נלחם בהיווצרות קמטים	 

תורם לעור בעל מראה חלק 	 
כמשי

תומך בהבראה, שיקום וחידוש 	 
של העור

משמר את הלחות הטבעית, 	 
מרכך ומזין את העור


