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Kandesn® Revitalizing Masque
מנקה, מקלפת, מחדשת נעורים

פניכם ייראו וירגישו רעננים ומלאי חיוניות לאחר שתשתמשו במסיכת חידוש ורענון 
®Kandesn. המסיכה המפנקת שלנו מקלפת בעדינות תאי עור מתים ומסירה מעל פני 

השטח לכלוך ושאריות חומרים, כדי לחשוף עור בעל מראה חלק יותר וקורן. המסיכה 
עשירה ברכיבים בוטניים המזינים את העור, כמו שמן זרעי חוחובה, סקוואלן ממקור צמחי 

ושמן אבוקדו, ולכן היא מותירה את עורכם עם מראה חלק, רך וגמיש.

פילוסופיית ההתחדשות
בהתבסס על פילוסופיית ההתחדשות, מסיכת חידוש ורענון ®Kandesn נועדה להשתלב 

בהרמוניה עם העור כדי לשפר את בריאותו של העור ולהעצים את יופיו הטבעי. בדומה 
לכל שאר מוצרי טיפוח העור של סאנריידר, היא מכילה רק רכיבים מעולים על בסיס צמחי 
ואינה מכילה שמן מינרלי או תוצרי לוואי מן החי, וזאת כדי להבטיח שהנקבוביות לא ייחסמו 

או יסבלו מחנק.

רכיבים בזרקור
שמן אבוקדו

שמן האבוקדו הוא אחד מן השמנים הצמחיים בעל כושר החדירה הגבוה ביותר, ולכן הוא 
מספק לחות לאורך זמן ממושך. היכולת של שמן האבוקדו לספוח לחות מהסביבה ולשמר 

אותה )הומקטנטי( תורמת אף היא לרכות העור ולנעילת הלחות בתוך עור. 

שמן זרעי חוחובה
שמן חוחובה הוא אמוליאנט טבעי, והדמיון הרב בינו לבין שמנים טבעיים המופרשים בעור 

מאפשר לו להיספג בקלות. כושר ספיגה זה מקנה לו תכונה של מחולל לחות עדין, המרכך 
את העור ומתאים לכל סוגי העור.

סקוואלן ממקור צמחי
־סקוואלן המופק משמן זית ניחן בסגולות נוגדות חמצון רבות-עוצמה, ובזכות יכולתו להע

שיר את העור בלחות הוא משיב לעור שמנים שאבדו לו. 

שמן נבט חיטה
שמן טבעי זה, המופק מנבט של גרעין החיטה, תומך ביכולתו של הגוף לשקם תאים אשר 
ניזוקו מהשמש, מזיהום או מתזונה לא-בריאה. נוגדי החמצון בשמן זה מסייעים במלחמה 
נגד הנזקים שנגרמים על-ידי רדיקלים חופשיים, המאיצים את תהליך הזדקנותו של העור.

שאלות נפוצות
אני קורא שהנוסחה של מסיכת חידוש ורענון ®Kandesn היא מעט חומצית כדי   ש:  
שתוכל לפעול בהרמוניה עם רמת החומציות )pH( הטבעית של העור. אבל מה    

המשמעות של pH מאוזן?  
המונח pH הוא ראשי תיבות של "potential hydrogen", כלומר ממד לריכוז   ת:  
יוני מימן בחומר, והוא משמש כדי לתאר את היחס בין החומציות לבסיסיות של    

חומר, מדד אשר נע מ-0 )החומצי ביותר( ועד 14 )הבסיסי ביותר(. שכבת   
המחסום של העור, הידועה כמעטפת חומצית, הינה אחראית על שמירת     

הליפידים )שומנים( והלחות בתוך העור, תוך חסימת מחוללי מחלות, מזהמים,    
רעלנים וחיידקים למיניהם. כדי ששכבת ההגנה תתפקד במיטבה, עליה להיות    

 .5.5pH מעט חומצית, ברמת חומציות של  

המלצות
נקו את הפנים עם קרם ניקוי ®Kandesn ועם קצף ניקוי ®Kandesn או עם קרם גרגרים 
מחמם ®Oi-Lin. מרחו בעדינות בעזרת קצות האצבעות שכבה עבה של מסיכת חידוש 
ורענון ®Kandesn. המנעו ממגע עם אזור העיניים, השפתיים וקו השיער. הניחו להתייבש 

במשך 10 עד 20 דקות, ואז קלפו מלמעלה כלפי מטה. חזרו על פעולה זו פעם בשבוע. 
השתמשו לסירוגין עם מסיכת חימר ®Oi-Lin והמשיכו לשלב הרביעי בשגרת טיפוח 

 .Oi Lin® העור, עם מי-פנים
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נוסחה מבוססת על מומחיות 

הבעלים

ייצור עצמאי

בעל אישור חלאל 

יתרונות   
מסלקת לכלוך ושאריות חומרים	 

מקלפת בעדינות ומותירה את העור 	 
חלק וגמיש

מנקה לעומק מבלי לייבש	 

משיבה לעור מראה רך וקורן 	 
האופייני לגיל הנעורים

נוגדי-חמצון מגינים מפני רדיקלים 	 
חופשיים

שומרת על רמת חומציות מאוזנת 	 
של העור

מעשירה בלחות בעזרת  	 
אמוליאנטים טבעיים 


