
דף מוצר - קרם גרגרים מחמם לפנים

Oi-Lin® Warm Facial Scrub
מרענן ומקלף את העור... לחוויית ספא אצלכם בבית

קרם גרגרים מחמם לפנים ®Oi-Lin  ממריץ את מחזור הדם ופותח את הנקבוביות 
כדי לאפשר ניקוי עמוק. כשאתם משפשפים, אתם יכולים להרגיש את גרגרי החוחובה 
מעסים את העור ומסירים תאי עור מתים. הנוסחה האל-אלקלית, בריכוז גבוה ביותר, 

מסייעת להחליק ולמצק את מראה העור שלכם, לצמצם את הופעתם של כתמים 
וקמטים. נסו כבר היום את קרם גרגרים מחמם לפנים  ®Oi-Lin, ותהנו מטיפול פנים 

באיכות של ספא, וכל זאת בנוחות של ביתכם.

פילוסופיית ההתחדשות
הנוסחה של קרם גרגרים מחמם לפנים  ®Oi-Lin  מבוססת על פילוסופיית  

ההתחדשות, שעיקרה האמונה כי עלינו להזין ולנקות את הגוף כדי להגיע לאיזון, ובדרך 
זו לבריאות מיטבית.

העור, שהוא האיבר הגדול ביותר בגופנו, נושם, סופג נוטריינטים ומנקז החוצה פסולת. 
 Oi-Lin® כמו שאר האיברים בגופנו, עלינו להזינו ולנקותו. שגרת הניקוי עם מוצרי

תומכת בתהליך ההתחדשות הטבעי של העור ומסלקת לכלוך ומזהמים סביבתיים אשר 
יכולים להצטבר על העור במהלך היום. המטרה של הקילוף היא כפולה: להסיר תאים 

מתים מפני השטח של העור ולחשוף עור חדש ובריא.

רכיבים בזרקור

אלוורה
צמח סוקולנטי פופולרי זה הינו עשיר בוויטמינים C ו-E ובבטא קרוטן, אשר מעניקים לו 
היכולת להילחם בהזדקנות. הוא מעשיר את העור בלחות מבלי להפוך אותו לשומני, מה 

שהופך אותו מתאים לבעלי עור שומני.

קמליה סינית  
הקמליה הסינית, הידועה כצמח התה, היא נוגד-חמצון חזק אשר מגן על העור מפני 

ההשפעות המזיקות של רדיקלים חופשיים.

שורש משיין גלילי
שורש צמח האימפרטה מרכך את העור, והינו עשיר באשלגן אשר מסייע לשמר את 

הלחות בתוך העור. 

חוחובה
צמח מדברי זה משמש כאמוליאנט אשר מרגיע את העור, בעודו מנקה את הנקבוביות 

ואת זקיקי השערות. 

שאלות נפוצות
באיזו תדירות עלי להשתמש במוצר זה? ש:		

השתמשו פעם ביום. או, אם העור שלכם רגיש, השתמשו פעם בכמה ימים. ת:	  
מהי התועלת של מוצרים לטיפוח העור שהם אל-אלקליים, כמו קרם גרגרים   ש:  

?Oi-Lin® מחמם לפנים  
מוצרים אלקליים )רמת חומציות בסיסית( עלולים להזיק לעור הרגיש של   ת:	  
הפנים, ולגרום ליובש ולדלקתיות, מה שעלול להרוס את הקולגן ולהוביל    

לקמטים, לעור נפול, לעמימות גוון העור ולתהליך דלקתי. השתמשו במוצרי    
טיפוח עור שהם אל-אלקליים כדי שיתאימו לרמת החומציות )pH( הטבעית    

של העור, שהינה מעט חומצית, ויסייעו בשימורה.   

המלצות
לאחר ניקוי העור בעזרת קרם הניקוי ®Kandesn, הרטיבו את הפנים במים, שימו כמות 

קטנטנה של קרם גרגרים מחמם לפנים  ®Oi-Lin על קצות האצבעות ושפשפו ישירות 
על הפנים – תחושו תחושה חמימה. שטפו במים. נגבו בטפיחות קלות בעזרת מגבת 

100% כותנה. 
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נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל

יתרונות
מקלף ומנקה את העור לעומקו	 

־מכיל מרכיבים טבעיים שמח	 
ממים ומרגיעים את העור

פותח את הנקבוביות לצורך 	 
ניקוי עמוק

מצמצם הופעת קמטים	 

אל-אלקלי	 


