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* הצהרות אלה לא נבדקו ע"י מינהל המזון והתרופות. המוצר אינו מיועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלות כלשהן.

דף מידע

רקע אודות המוצר
מגזין Health כינה את תרחיץ הפנים מסדרת ™�80º של ניו 
מסדרת  הפנים  תרחיץ  ביותר".  הבריא  הניקוי  "תכשיר  סקין 
™�80º של ניו סקין מכיל �0 אחוז ויטמין C פעיל ויעיל, עובדה 
ההופכת אותו לאחד מתכשירי הניקוי אנטי אייג'ינג המדהימים 
ביותר בשוק. רמה כזו של ריכוז ויטמין C היא כלי רב עוצמה 
 �80º™ מסדרת  הפנים  תרחיץ  גוון.  ושינויי  גיל  כתמי  כנגד 
של ניו סקין מסייע ליצור גוון אחיד ולשפר את מוצקות העור, 
בנוסחה עשירה וקרמית, אשר מותירה את העור נקי, רענן ורך 

להפליא.
 

קהל יעד
בעיקר - נשים בגיל 30+ אשר מעוניינות לשמור או לשקם 
או  בעבר  נחשפו  אשר  אנשים  לדוגמה  העור,  אחידות  את 
נחשפים כעת רבות לשמש, יולדות אשר מעוניינות להעלים 
את הכתמים הנוצרים בפנים בעקבות ההריון ונשים הסובלות 

מכתמי גיל או משינויי גוון בעור.
20 לחייהם אשר  ונשים בשנות ה-   +30 - גברים בגיל  וכן 
מציע  גם  אלא  מנקה  רק  לא  אשר  ניקוי  תכשיר  מחפשים 

יתרונות אנטי אייג'ינג ותועלות מניעתיות.

יתרונות המוצר
מפחית את כתמי הגיל  ושינויי הגוון.

מאחד את גוון העור, למראה רענן ובריא.
משפר את המוצקות ומסייע להשיב לעור מרקם צעיר יותר.

מותיר את העור בתחושת ניקיון, רעננות ורכות.
מים, אשר מספקת  נטולת  מוגנת בפטנט,  מנוסחה  מורכב 
לעור רמות גבוהות וקבועות )�0 אחוז( של ויטמין C )כחומצה 

אסקורבית(.

רכיבים עיקריים
ויטמין C – מספק הגנה עוצמתית נוגדת חימצון, משפר את 
במנגנון  תומך  העור.  מוצקות  את  לשקם  ומסייע  העור  גוון 
אנטי  לרכיב  אותו  ההופך  דבר  העור,  של  הטבעי  ההגנה 

אייג'ינג בלתי רגיל.
מלחלחים – מרככים עשירים, שמן שומשום ושמן פולי סויה, 
הלחות  מחסום  על  לשמור  ומסייעים  לחות  אובדן  מונעים 

המגן - חיוני לשגרת טיפוח אנטי אייג'ינג יעילה.
ענבים, ג'ינקו בילובה ותמצית גי'נסנג - נלחמים ברדיקלים 

החופשיים המזיקים לעור.
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אופן השימוש
לפנים  התרחיץ  של  אפונה,  כגרגר  מועטה,  כמות  למרוח  יש 
מסדרת ™�80º של ניו סקין על הפנים והצוואר, בתנועות כלפי 
שסביב  הרגיש  באיזור  ממגע  להימנע  יש  חוץ.  וכלפי  מעלה 
העיניים. יש לאפשר לתרחיץ הפנים להישאר על העור במשך 
עד  בעדינות  ולעסות  הידיים  את  להרטיב  מכן  ולאחר  דקה 
ליצירת קצף קליל. יש לשטוף ביסודיות ולנגב בטפיחות עדינות. 
)אם יוצרים את הקצף בידיים לפני המריחה על הפנים, הדבר 
משחרר את הויטמין C הפעיל לפני שהוא מגיע לפנים ומפחית 

מיעילות המוצר(.

שגרת טיפוח
שגרת בוקר

שלב �: תרחיץ פנים
שלב 2: תרסיס לעור

שלב 3: נוזל לשיקום העור
SPF�8 UV שלב 4: תכשיר לחות חוסם קרינת

שגרת ערב
שלב �: תרחיץ פנים
שלב 2: תרסיס לעור

שלב 3: נוזל לשיקום העור
שלב 4: קומפלקס ללילה

מידע קליני
כדי להעריך את השיפור שחל במראה העור לאחר השימוש 
בכל המוצרים משיטת ™�80º אנטי אייג'ינג של ניו סקין לטיפוח 
העור, התקיים מחקר בן שמונה שבועות. המחקר התנהל על 
��8 מתנדבים שגילם נע בין 25 ל- 65, בעלי סימני הזדקנות 
ניכרים לעין, שנגרמו עקב חשיפה לשמש. קרוב ל- �00 אחוז 
מהמשתתפים במחקר דיווחו על שיפור במראה עורם. השיפור 
היה ניכר לעין תוך תקופה של שבעה ימים בלבד. קצב השיפור 
הדרמטי ביותר במראה היה בין השבוע הראשון לרביעי, תוך 
שיפור מתמיד עד לשבוע השמיני. עבור אנשים שעורם מגלה 
סימנים קלים עד קשים של הזדקנות סביבתית, שימוש קבוע 
בשיטת ™�80º אנטי אייג'ינג של ניו סקין לטיפוח העור במשך 
יותר,  ובהיר  חלק  לעור  הביא  שבועות  שמונה  עד  ארבעה 

במראה צעיר בהרבה.

הדגמה
כאשר הוא יציב, ויטמין C הוא רכיב אנטי אייג'ינג יעיל ביותר. 
השמירה על יציבות הויטמין C ועל יעילותו מהווה אתגר רציני 

תרחיץ פנים
180º™ שיטת ניו סקין

רקע כללי על השיטה
שיטת ™�80º אנטי אייג'ינג של ניו סקין לטיפוח העור כורכת יחד שני רכיבים 
הקשורים  המרובים  בגורמים  מתמקדים  אשר  מדעי,  תוקף  בעלי  עוצמתיים, 
להזדקנות העור. התוצאות ניכרות לעין תוך שבעה ימים בלבד. אם שומרים על 
שגרת הטיפוח במשך שישה שבועות, ניכרת הפחתה משמעותית בהופעתם של 

קמטים וקמטוטים, בהשבת מראה צעיר לעור, מבחינת גוון, מרקם וחיוניות.
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דף מידע

למדענים המרכיבים את נוסחאות המוצרים. חשוב שכל מוצר 
אמין, אשר נבנה סביב היתרונות שמספק הויטמין C, יוודא כי 
הויטמין C שבמוצר אכן פעיל ויעיל. כדי להדגים את העובדה 
שניו סקין משתמשת בויטמין C פעיל בתרחיץ הפנים מסדרת 

™�80º של ניו סקין, יש לפעול על פי ההנחיות שלהלן:
למלא כוס במי ברז רגילים.

להוסיף יוד עד שהמים הופכים לגוון חום חלוד.
להוסיף לכוס כף מהתרחיץ לפנים מסדרת ™�80º של ניו 

סקין ולערבב.
הנוזל החום העכור יהפוך לבן.

הסבירו ללקוחותיכם שכאשר היוד נקשר אל הויטמין הפעיל, 
הוא הופך לבן. אם הויטמין לא היה פעיל, הנוזל בכוס לא היה 

הופך לבן.

הידעתם?
סקין  ניו  של   �80º™ מסדרת  הפנים  בתרחיץ  להשתמש  ניתן 

כמסיכה, לטיפוח עור קורן, באופן מיידי.

מוצרים משלימים
סרום ממצק Essence מסדרת ™Tru Face - סרום למיצוק 
העור, אשר מכיל רכיב אנטי אייג'ינג מוגן בפטנט, אתוצין, 

המסייע להשיב לעור את המוצקות וקווי המתאר שלו. 
הרכיב  את  מכיל   -  Tru Face™ מסדרת  הקמטים  מתקן 
קמטים  לרכך  מסייע  אשר  פפטיד,  פרו-קולגן  המהפכני 

בינוניים עד עמוקים סביב הפה, העיניים ובמצח.
נוזל השיקום Celltrex® Ultra – נלחם ברדיקלים חופשיים 

ומגן על העור ברמת התא. 
פולי- חומצות  מכיל   -  Tru Face™ מסדרת  החשיפה  ג'ל 
הידרוקסי, לגישה עדינה המסייעת לחשוף עור חלק, במראה 
לשיקום  הנוזל  עם  לסירוגין  לשימוש  נפלא  בהרבה.  צעיר 

העור מסדרת ™�80º של ניו סקין.
קרם משקם לעיניים ®IdealEyes - מכיל שילוב של ויטמין 
'עיגולים  של  הופעתם  את  להפחית  מסייע  אשר   ,A ו-   C

שחורים' ונפיחות.

שאלות נפוצות
מדוע התרחיץ לפנים מסדרת ™180º של ניו סקין אינו 

מקציף כמו תכשירי ניקוי אחרים?
שימוש  עושה  סקין  ניו  של   �80º™ מסדרת  הפנים  תרחיץ 
קבועה,  גבוהה  ברמה  יציב,   C ויטמין  של  מתקדמת  בנוסחה 
הויטמין.  של  יעילותו  על  שומרת  אשר  אל-מיימית,  בנוסחה 
הנוסחה האל-מיימית אינה מאפשרת למוצר להקציף כתכשירי 

ניקוי אחרים.

 180º™ האם זה בסדר להשתמש בתרחיץ לפנים מסדרת
של ניו סקין יחד עם מים?

כיוון  בידיים,  המוצר  את  להקציף  ממליצים שלא  אנו  אבל  כן, 
שהקצפת התרחיץ לפנים מסדרת ™�80º של ניו סקין בידיים 
לפני המריחה על הפנים משחררת את הויטמין C הפעיל לפני 

שהוא מגיע לפנים, דבר המפחית מיעילות המוצר.
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 180º™ האם באפשרותי להשתמש בתרחיץ לפנים מסדרת
של ניו סקין מבלי להשתמש ביתר המוצרים משיטת 

™180º של ניו סקין?
סקין  ניו  של   �80º™ מסדרת  לפנים  התרחיץ  למעשה,  כן! 
מהווה תכשיר ניקוי נפלא לכל מי שמחפש עור רענן וקורן. ניתן 
להשתמש בתרחיץ לפנים מסדרת ™�80º של ניו סקין יחד עם 
כל מוצר טיפוח ו/או שגרת טיפוח של ניו סקין, והוא טוב במיוחד 
כמוצר משלים לשיטת שלושת השלבים של ניו סקין, כיוון ש- 

�0 אחוז ויטמין C הוכחו כמועילים בלחימה בשינויי גוון בעור.

רכיבים
Glycerin, Ascorbic Acid, Sesamum Indicum )Sesame( 
Seed Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Sodium Cocoyl 
Isethionate, Hydrogenated Soybean Oil, Sodium C14-
16 Olefin Sulfonate, Vitis Vinifera )Grape( Seed Extract, 
Ginkgo Biloba Leaf Extract, Panax Ginseng Root 
Extract, Stearyl Glycyrrhetinate, Phospholipids, Butylene 
Glycol, Carbomer, Silica, Fragrance )Parfum(, Titanium 
Dioxide )CI 77891(. Covered by U.S. Patents 5,409,706; 
5,254,334.

תרחיץ פנים 180º™ שיטת ניו סקין


