
דף מוצר - ג'ל רפלניש

Oi-Lin® Replenish Gel
נלחם בסימני ההזדקנות הנראים לעין

האזור שמסביב לעיניים ולשפתיים הינו עדין ונוטה במיוחד להתקמט. ג'ל רפלניש
®Oi-Lin הוא הטיפול המשקם האולטימטיבי משום שהוא מרגיע באופן מיידי ומצמצם את 

הקמטוטים באזור זה, תוך שהוא נועל בתוך העור חומרים מזינים. ג'ל מתקדם זה, שאינו 
ימכיל מים, ניחן בתרכובת עוצמתית של ויטמינים נוגדי-חמצון ומשקמי עור ושל שמן אובלי

פיחה, וזאת כדי לסייע במלחמה נגד רדיקלים חופשיים ולעכב את הזדקנות העור. הנוסחה 
הבלעדית נועלת לחות בתוך העור, ומשמשת כאמוליאנט מרגיע מבלי להותיר תחושה 

שומנית. 

פילוסופיית ההתחדשות
סאנריידר מתמחה בפתרונות חדשניים לטיפוח העור, שהם גם בעלי בטיחות עליונה וגם 
יעילים. הגישה המאוזנת שלנו משלבת את חודר החנית של המדע עם החוכמה הטמונה 

בפילוסופיית ההתחדשות שלנו, אשר גורסת כי עלינו להזין, לנקות ולאזן את העור בעזרת 
יהמרכיבים הצמחיים הטובים ביותר. המוצרים שלנו, אשר פותחו במיוחד תוך שימוש בטכנו

לוגיות המתקדמות ביותר, מייצגים את הדור הבא של מוצרים לטיפוח העור.

רכיבים בזרקור

)B5 פנתנול )פרו-ויטמין
פנתנול הוא אמוליאנט, מעשיר בלחות והומקטנטי )סופח את הלחות מהאוויר ומשמר אותה(, 

מה שעוזר לשמור על שכבות עור רכות וגמישות.

בטא קרוטן
)רטיי   A  הבטא קרוטן, שנחשב לפרו-ויטמין משום שהוא הופך לצורה פעילה של ויטמין

נול(, הוא נוטריינט חיוני אשר תומך ביופיו ובבריאותו של העור על-ידי חיזוק הרקמות ועידוד 
התחדשות העור.

שמן נר הלילה
השמן המופק מפרח בר זה עוזר להרגיע ולרכך את העור. תכונה זו, בשילוב עם חומצה 

לינולאית, משקמת את מחסום הלחות של העור המשמש כשכבת הגנה טבעית, ותומכת 
במראה עור רך, חלק וצעיר יותר. 

שמן אובליפיחה
צמח האובליפיחה הינו עשיר בחומצות שומן מסוג אומגה ובנוגדי-חמצון, ולכן תרומתו לעור 

גדולה. צמח זה עשיר גם בחומצה אולאית, אשר הופכת אותו למצוין לעור יבש ומגורה או 
לעור שמזדקן בטרם עת.

שאלות נפוצות
מדוע אזור העיניים נוטה במיוחד להתקמט? ש:  

סימני ההזדקנות מופיעים תחילה באזור העדין שמסביב לעיניים, משום שבאזור זה   ת:   
העור הוא הדק ביותר והשביר ביותר לעומת שאר הפנים. באזור זה אין בלוטות    

חלב, קולגן וסיבי אלסטין, והוא גם נתון תחת לחצם של 22 שרירים הנמצאים    
בתנועה מתמדת ושל 10,000 מצמוצים ביום. אין פלא, איפוא, שהאזור שמסביב    

לעיניים הוא הראשון שבו מופיעים סימני הזדקנות.   
 

המלצות
®Oi-Lin  מסביב לעיניים, או בכל אזור אחר הזקוק ללחות איני  מרחו בעדינות ג'ל רפלניש
טנסיבית. לאחר שימוש במוצרי טיפוח אחרים, טופפו קלות את הג'ל מסביב לארובת העין. 

הניחו להיספג.
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נוסחה מבוססת על 
מומחיות הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל

יתרונות
מזין ומרכך את העור	 

מצמצם את הופעתם של  	 
קמטוטים וקמטים

נועל בתוך העור לחות עם  	 
אמוליאנטים בוטניים מרגיעים

ג'ל לא שומני ואל-מימי, מחליק 	 
ללא מאמץ על פני העור


