
www.nuskin.com/il

�

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

דף מידע

העור  את  להרגיע  מסייעים  יבש  עד  רגיל  לעור  הפנים  מי 
את  משיבים  שהם  בזמן  הנקבוביות  של  מראן  את  ולהפחית 

העור לרמת החומציות )pH( האידיאלית שלו.

רקע
בדיוק כפי שתזונה עשירה בגרגרים מזינים מסייעת לשמור על 
עור חלק ונטול פגמים, מי הפנים לעור רגיל עד יבש, המועשרים 
לעור להיראות  בנוטריסנטים, מכילים תמצית תות, המסייעת 
חלק וזוהר. מי הפנים לעור רגיל עד יבש עשירים בפוליפנולים, 
נוגדי חימצון רבי עוצמה, המסייעים להרגיע את העור. תמצית 
התות מסייעת להפחית את מראן של הנקבוביות, כך שהעור 
נראה עדין ורענן. הנוסחה, נטולת האלכוהול, משיבה את העור 
לרמת החומציות האידיאלית שלו ומכינה אותו לקליטת הזנה 

ולחות.

קהל היעד
נשים וגברים בכל הגילים, בעלי עור רגיל עד יבש.

יתרונות המוצר
נלחם ברדיקלים החופשיים, לעור במראה חלק וקורן.

מפחית את מראן של הנקבוביות, למראה מעודן ורענן.
משיב את העור לרמת החומציות האופטימלית שלו ומאפשר 

ללחות לפעול ביעילות רבה יותר.
נבחן דרמטולוגית, היפו-אלרגני.

רכיבים עיקריים
את  לעדן  מסייעת   - בפוליפנול  עשירה  תות  תמצית 

המראה.
המלחלחים נתרן PCA וחומצה היאלורונית - סופחים לחות 

אל העור.
מרגיעה   - אדומה(  )אצה   Hypnea musciformis תמצית 

את העור.
קמפור - מקרר ומרענן את מרקם העור.

אופן השימוש
יש להשתמש בבוקר ובערב, לאחר הניקוי. יש למרוח על הפנים 
משקם  עם  לסיים  יש  בבוקר,  גפן.  צמר  באמצעות  והצוואר 
יבש.  עד  רגיל  לעור   SPF 15 ליום  מגן  לחות  הלחות, תחליב 

.Night Supply™ בערב יש לסיים עם קרם הלחות

הידעתם?
ספיחת  יכולת  בעל  חמצן  לאחרונה  פיתחה  חוקרים  קבוצת 

•
•
•

•

•

•

•

•

נוגדת  היכולת  את  להגביר  חדשה  דרך   -  )ORAC( רדיקלים 
החימצון של פירות וירקות. כאשר הם מכילים כמות משמעותית 
נוגדי חימצון  ORAC, לגרגרים הרמה הגבוהה ביותר של  של 
העוצמה  בעל  למזון  אותם  ההופך  דבר  טרי,  בפרי  הנמצאת 

הגדולה ביותר להילחם ברדיקלים החופשיים.

מוצרים משלימים
מחסום  על  מגן   - יבש  עד  רגיל  לעור  קרמי  ניקוי  תחליב 
ביעילות  אותו  מנקה  שהוא  בזמן  העור  של  העדין  הלחות 

מלכלוך, שמן ואבק.
Celtrex - מספק רמות מרוכזות של פוליפנול  נוזל שיקום 

הידרוקסיטירודול לעור יבש במיוחד, למראה רך ובריא.
מספק   - יבש  עד  רגיל  לעור   SPF 15 ליום  הגנה  תחליב 
מרככים עשירים עם חמאת שיאה, שמן נר הלילה ושמן זרעי 
meadowfoam לחיזוק תפקוד המחסום הטבעי של העור 

והעלאת רמות הלחות.
קרם הזנה ™Night Supply - מכיל ליפידי פוספטידילכולין, 
ולשיפור  העור  של  והעמידות  הגמישות  שיקום  לשם 

החסימה.

שאלות נפוצות
מהו ההבדל בין מי הפנים המאוזנים ובין מי פנים לעור 

יבש?
מי הפנים לעור רגיל עד יבש מועשרים בנוטריסנטים - רכיבים 
בצורה  העור  על  ישירות  הנמרחים  ממזון  חיוניים  תזונתיים 
כנוגדת  הידועה  תות,  תמצית  ביותר.  והמרוכזת  הטהורה 
יעילה, גם היא מסייעת לשקם את מראה העור בזמן  חימצון 
נטולת- זו,  נוסחה  את  הופכים  הלחות  עתירי  שהמלחלחים 

האלכוהול, למושלמת לעור רגיל עד יבש.

האם מי הפנים לעור רגיל עד יבש נטולי אלכוהול?
עור  את  מייבש  אשר  אלכוהול,  מכילים  אינם  הפנים  מי  כן, 
הפנים )אתנול(. מי הפנים מכילים רכיבים אחרים, כגון הממליס 
וקמפור, כדי לאזן ולקרר את העור בדמן שאלוורה ואצה אדומה 

)hypnea musciformis( מרגיעות אותו.

מהו היתרון שבהשבת רמת החומציות האידיאלית לעור?
עור בריא ותקין הוא חומצי מעט )בין 4.5 ל- 5.5(. השבת העור 
ומחזקת  מתחים  מפחיתה  שלו  האידיאלית  החומציות  לרמת 

את יכולתו של העור לספוג תזונה מתכשירי הלחות והטיפוח.

מהם היתרונות שבשימוש במי פנים?
למי הפנים של ניו סקין מספר יתרונות חשובים, כגון הפחתת 

•

•

•

•

לעור רגיל עד יבש
מי פנים

הזנה מהחוץ כלפי פנים

רכיבים  הינם  נוטריסנטים 
תזונתיים לשימוש מקומי. במחקרים הוכח כי אבני בניין אלה 
מדגישות באופן טבעי את מראהו הבריא של העור. הרכיבים 
העולם,  רחבי  מכל  מקומיים  במאכלים  הנמצאים  התזונתיים, 

מוחדרים לעור בצורתם המרוכזת והטהורה ביותר.
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דף מידע

לעור רגיל עד יבשמי פנים

מראן של הנקבוביות ושיקום רמת החומציות האופטימלית, כך 
יקבל את התזונה לה הוא זקוק מהמוצרים האחרים.  שהעור 
למי הפנים לעור רגיל עד יבש היתרון הבלעדי של תמצית תות, 

המעדנת את העור.

מה זה פוליפנול?
פיטוכימיקלים,  החימצון  בנוגדי  הארי  נתח  הם  פוליפנולים 
הנמצאים מדרך הטבע בזנים רבים של גרגרים, פירות, צמחים 
הצמחים  על  להגן  ומסייעים  צבע  טעם,  מוסיפים  הם  וירקות. 

מפגעי הסביבה.

מרכיבים
 Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hamamelis Virginiana, מים
 )Witch Hazel( Water, Glycerin, Butylene Glycol, Fragaria
 Vesca )Strawberry( Fruit Extract, Camphor, Hypnea
 Musciformis )Algae( Extract, Hyaluronic Acid, Sodium PCA,
 Royal Jelly, Citric Acid, Aminomethyl Propanol, Disodium

.EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Caramel


