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يمكن القول بأن الحصول ﻋلﻰ بشرة نظيفة يعني الحصول ﻋلﻰ ﻛل ﺷيء ،حيث أن تنظيف البشرة هو الخطوة اﻷولﻰ نحو التمتع بمظهر ﺻحي
ﺧالي من الشوائب ،مع إضفاء مزيد من التوهج واﻹﺷراق للتمتع باﻹطﻼلة الساحرة التي يرغب بها الجميع ،إﻻ أن ﻛل هذا يتوقف ﻋلﻰ مدى جودة
.منتجات تنظيف البشرة المستعملة والمكونات الداﺧلة ﻓي ترﻛيبها
ﻓيما يلي مجموﻋة من أﻓضل وألطف منتجات تنظيف البشرة القادرة ﻋلﻰ منحﻚ البشرة المثالية التي تحلمين بها ،ﺧاﺻة أن  Tajmeeliيقدم
جميعها -وﻋلﻰ تنوﻋها -تحتوي ﻋلﻰ ترﻛيبات لطيفة وآمنة ،بما يضمن الحصول من ﺧﻼلها ﻋلﻰ النتائج المرغوبة دون التسبب ﻓي أي ضرر
.للبشرة حتﻰ ﻋلﻰ المدى البعيد

 COSMETIC BEAUTYﻣﻦ كوزﻣاتيك بيوتي بوتيك  FACIAL CLEANSING DEVICEجهاز تنظيف الوجه
BOUTIQUE
ليكون أحد وسائل تنظيف البشرة  COSMETIC BEAUTY BOUTIQUEمن  Facial Cleansing Deviceجاء ابتكار وتطوير جهاز
العميق بالمنزل بسهولة ،حيث يعمل الجهاز المزود بفرﺷاة سيليكون مضادة للتآﻛل ﻋلﻰ إزالة الخﻼيا الميتة بلطف ،مما يساهم ﻓي التخلص من
مشكلة البشرة الباهتة ويعيد إليها تألقها وتوهجها الطبيعي مرة أﺧرى ،بينما تعمل نبضاته العالية التردد ﻋلﻰ إنعاش البشرة ودﻋمها ﺻحيا ً لمظهر
.أﻛثر نعومة ونضارة
بأنها ذات تصميم مقاوم للماء ،بنا ًء ﻋلﻰ هذا يمكن  COSMETIC BEAUTY BOUTIQUE – Facial Cleansing Deviceتتميز تقنية
استعمالها بمنتهﻰ السهولة أثناء اﻻستحمام ،ﻛما الجهاز مزودة ببطارية  320مللي أمبير ويتوﻓر بعدة ألوان ليناسب مختلف اﻷذواق ،أما ﻋن طريقة
:اﻻستخدام ﻓهي ﻛاﻵتي
.تطبيق منظف الوجه اللطيف ﻋلﻰ البشرة
.ضبط إﻋدادات الجهاز وتشغيله
.تمرير ﺷعيرات الفرﺷاة ﻋلﻰ ﻛاﻓة أجزاء الوجه
ُ .مصمم بما يسهل الوﺻول ﻷدق الزوايا واﻻنحناءات

 HYDREAﻣﻦ هايدريا  LINEN HAMMAN SPA MITTقفاز ﺳﺒا التقشير لينيﻦ هاﻣان
ﺻمم ليمنح  HYDREA – Linen Hamman Spa Mittيدرج قفاز
ضمن ﻓﺌة منتجات اﻻستحمام والجسم للنساء باﻷﺧص ،حيث ُ
تجربة أﺷبه بتجربة السبا ﻓي المنزل ،يتم تصنيعه من أجود الخامات التي تتسم بالمتانة واللطف ﻓي آن واحد والتي تشمل % 60من الكتان
:و% 32من القطن و% 8ﺧامة إﻻستين ،يعمل ذلﻚ القفاز ﻋلﻰ تقشير الجلد ويحقق العديد من الفوائد الصحية اﻷﺧرى وأهمها
.يساهم ﻓي تنشيط الدورة الدموية
.ﻓعال ﻓي تنظيف أنسجة الجلد
.يزيل ﻛاﻓة الشوائب وينقي الجسم من السموم
.يساﻋد ﻋلﻰ تفتيح لون البشرة
.يجدد ﺧﻼيا الجلد ويدﻋم مظهره الصحي المتوهج
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بمقاس  22.5طوﻻً ×  13سم ﻋرضاً ،أما إرﺷادات استعمال المنتج  HYDREA – Linen Hamman Spa Mittيتوﻓر قفاز سبا
:والحفاظ ﻋليه ﻓتتمثل ﻓيما يلي
.يستعمل ﻓي تدليﻚ البشرة الرطبة
.يوﺻﻰ بأن تكون حرﻛة التدليﻚ دائرية باتجاه القلب
.الضغط برﻓق وتجنب ﻓرك الجلد بقوة
.ﻋقب اﻻستعمال تُغسل البشرة بالماء الفاتر
.تجنب استعماله ﻋلﻰ المناطق الحساسة أو البشرة المتضررة
.يُغسل القفاز ﻓي درجة حرارة  30درجة مﺌوية
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 NŪR ROSE QUARTZ GUA SHA SCRAPING TOOLإداة التقشير نور الكوارتز الوردي غوا ﺷا
التي  “Gua Sha“،من أدوات تقشير البشرة المستوحاة من الطب الصيني القديم وتحديدا ً تقنية غوا ﺷا  NŪR Rose Quartzتعد حجر
تستعمل ﻓي تدليﻚ البشرة برﻓق ويتحقق من ﺧﻼلها العديد من الفوائد الصحية واﻵثار اﻹيجابية ،حيث أنها تعمل ﻋلﻰ تنشيط طبقة اﻷدمة وتنشيط
.الدورة الدموية ،ﻛما أنها ﻛذلﻚ ذات ﻓعالية ﻓي التخلص من انسدادات المسام
مظهر البشرة الشاب النضر ،ﻛذلﻚ تلعب دورا ً ﻓي الحد من  NŪR Rose Quartz GUA SHA Scraping toolتدﻋم أداة
:اﻻحتماﻻت التعرض إلﻰ الشيخوﺧة المبكرة ،أما ﻋن آلية استعمال حجر الكوارتز الوردي ﻓهي ﻋلﻰ النحو اﻵتي
.تطبيق  4: 1قطرات من سيروم الوجه أو زيت البشرة 1.
.يوزع المستحضر بشكل جيد ومتساوي 2.
.تمرير حواف حجر الكوارتز ﻋلﻰ ﻛل جزء من الوجه والرقبة 3.

 KATHLEENﻣﻦ كاثليﻦ  FACIAL IONIC TREATMENT DEVICEجهاز العﻼج اﻷيوني للوجه
ﺻممت ﺧصيصا ً للعمل  KATHLEEN Facial Ionic Treatment Deviceيمثل جهاز
أحد التقنيات المنزلية المتطورة ،التي ُ
ً
ﻋلﻰ ﺷد الجلد المترهل واستعادة مظهر البشرة اﻷﻛثر ﺷبابا ،يعتمد الجهاز ﻓي تحقيق هذا اﻷثر ﻋلﻰ تمرين النبض والتيار اﻷيوني الدقيق ،مما
:ينعكس ﻋلﻰ البشرة بالعديد من الفوائد وأهمها
.يتكيف بسهولة مع تدليﻚ التصريف اللمفاوي 1.
.غير مﺆلم ﻋلﻰ اﻹطﻼق 2.
.يحسن قدرة الجلد ﻋلﻰ امتصاص مستحضرات العناية 3.
آمن تماماً ،بنا ًء ﻋلﻰ هذا يناسب  KATHLEENمن ﻛاثلين  Facial Ionic Treatment Deviceأثبتت التجارب أن جهاز للوجه
:جميع أنواع البشرة بما ﻓي ذلﻚ البشرة ﺷديدة الحساسية ،أما تعليمات اﻻستعمال الخاﺻة به ﻓتتمثل ﻓي الخطوات التالية
:من أجل التدليﻚ اللمفاوي
.البدء بتنظيف الوجه والرقبة وتجفيفهما جيدا ً 1.
 (+).تشغيل الجهاز ﻋن طريق تحويل مﺆﺷر اﻹﻋدادات إلﻰ 2.
.البدء من منتصف الوجه واﻻنزﻻق ببطء إلﻰ الجانبين 3.
:من أجل ﺷد الوجه
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.ﻋلﻰ المنطقة المعالجة  Kathleen Silk Miracleتطبيق
 (-).تشغيل الجهاز بتحريﻚ المﺆﺷر إلﻰ
.تسليط رأس الجهاز ﻋلﻰ المنطقة الخاضعة للعﻼج
.لمدة  3: 2ثواني  HOLDيُمسﻚ الجهاز وﻓق المنطقة المستهدﻓة ﻋلﻰ وضعية
.يُكرر اﻷمر بمعدل  3مرات ﻋلﻰ اﻷقل بالنسبة لكل جزء من المنطقة المعالجة
”.يوﺻﻰ اتباع التسلسل اﻵتي “الرقبة ،ﺧط الفﻚ ،الخد ،ﺧط الحاجب والصدغ ،الجبهة ،ﺧط الشعر 6.

 REPLERE DEEP CLEAN & CLARIFYالمنظف العميق ريﺒلير
ﻋلﻰ مزيج قوي وﻓعال ،تجتمع ﻓيه أقوى أحماض التقشير الطبيعية وﻓي  REPLERE Deep Clean & Clarifyتقوم ترﻛيبة منظف البشرة
 ،مقدمتها حمض الجليكوليﻚ والساليسيليﻚ واﻷزيليﻚ ،بجانب احتوائه ﻋلﻰ ترﻛيزات مرتفعة من أهم ﻓيتامينات البشرة ومضادات اﻷﻛسدة الفعالة
 :اﻷمر الذي ساهم ﻓي جعله أحد منتجات العناية بالوجه متعددة الفوائد ومتنوﻋة اﻻستخدامات وأبرزها
.إذابة الشوائب والرواسب بشكل ﻓعال
.يمكن استعماله ﻛأحد مزيﻼت المكياج الفعالة
.يمنح البشرة توهجا ً ﻓوريا ً
.يعمل ﻋلﻰ تقشير ﺧﻼيا الجلد الميتة والباهتة
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ضمن تصنيف منتجات العناية بالبشرة الحساسة ومختلف أنواع البشرة بشكل  REPLERE Deep Clean & Clarifyيدرج منظف الوجه
ﻋام ،ذلﻚ لخلو ترﻛيبته من البارابين والعطور اﻻﺻطناﻋية واﻷﺻباغ .يتوﻓر هذا المنتج ﻓي ﻋبوات سعة  3.3أونصة ) 100مل( ويستعمل وﻓقا ً لما
:يلي
.يبلل الجلد ﻛخطوة أولﻰ بالماء الفاتر
.تطبيق مضخة واحدة منه ﻋلﻰ اﻷﺻابع
.تدليﻚ الوجه والرقبة والصدر بلطف لمدة  60 :30ثانية
.يوﺻﻰ بتجنب مﻼمسة العينين ﻋند اﻻستعمال
.يتم تخزين المنتج ﻓي مكان مظلم وبارد للحفاظ ﻋلﻰ ﻓعاليته
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 NOWMI PRO: FACIAL SKIN OXYGENATION DEVICEجهاز ناوﻣي برو لﺒشرة الوجه والجسم
ﺻمم جهاز
بشكل مبتكر يجعله سهل اﻻستخدام ومتعدد الفوائد ،يرتكز ُ NOWMI PRO: Facial Skin Oxygenation Device
والموجات الصوتية ،يعمل من ﺧﻼلهما ﻋلﻰ مكاﻓحة الشيخوﺧة والمساهمة ﻓي تنعيم  Cهذا الجهاز بشكل أساسي ﻋلﻰ اﻷﻛسجين وﻓيتامين
:البشرة وزيادة مستوى مرونتها لمظهر ﺻحي أﻛثر ﺷباباً ،يحقق ذلﻚ من ﺧﻼل قابليته لﻼستخدام بصور متعددة وﻷغراض مختلفة أبرزها
 Sonic Exfoliationالتقشير الصوتي للبشرة 1.
ﻋﻼج اﻷﻛسجين اﻷسبوﻋي للبشرة 2.
التنظيف اليومي للبشرة 3.
،نظرا ً ﻷنه ذو وزن ﺧفيف قدره  0.7ﻛجم ﻓقط  NOWMI PRO: Facial Skin Oxygenation Deviceيسهل استعمال جهاز
ﻛما أنه متوﻓر بأبعاد  9 ×18 ×18سم ليسهل التحكم به ،ﻛما أنه سريع المفعول ويمكن اﻻستفادة من ﺧصائصه العﻼجية ﻓي غضون  5دقائق ﻓقط
:وذلﻚ باتباع اﻵتي
.ﻓتح الغطاء العلوي الدائري بالجهاز
.الفوار وإضاﻓة الجل المنظف  Cتثبيت قرص ﻓيتامين
.ضبط إﻋدادات الجهاز حسب الحاجة ثم تشغيله
.تمرير رأس الجهاز برﻓق وﻓي حرﻛة دائرية ﻋلﻰ البشرة
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 NOWMI PRO: FACIAL SKIN OXYGENATION DEVICEجهاز ناوﻣي برو لﺒشرة الوجه والجسم
ﻋلﻰ ترﻛيبة غنية تعالج ﻋيوب البشرة وتعيد إليها التوهج واﻹﺷراق ،يمثل حمض الساليسيليﻚ -بنسبة  MARIE V. HAYAGتحتوي رقاقات
المكون النشط اﻷساسي بها ،يضاف إليه مزيج الجلسرين والحمضيات المقشرة والبيتا جلوﻛان ومستخلصات الخيار والفاﻛهة ،تعمل هذه 2%-
.المكونات ﻋلﻰ ﻋﻼج حب الشباب وﻛذلﻚ تعالج تشققات الجلد وتحد بنسبة ﻛبيرة من احتماﻻت التعرض لها مستقبﻼً
ﻋلﻰ تقشير البشرة وﻋﻼج انسداد المسام ،تحتوي العبوة  Marie V. Hayagمن  Acne Correcting Padsتعمل رقاقات البشرة
:الواحدة من ذلﻚ المنتج ﻋلﻰ  60رقاقة ،أما ﻓيما يتعلق بطريقة اﻻستعمال ﻓهي تتمثل ﻓيما يلي
.نزع طبقة الغﻼف الخارجية ﻋن الرقاقة 1.
.يتم تثبتها ﻋلﻰ المنطقة المستهدﻓة 2.
.تترك لبضعة دقائق ثم تُزال برﻓق 3.

ﻣﻦ رانافات  FLAWLESS VEIL – RESURFACING SAFFRON MASQUEﻣاﺳك الزعفران للﺒشرة – فﻼوليس فيلي
RANAVAT
من مزيج مميز وﻓعال ،يضم  RANAVATمن  Flawless Veil – Resurfacing Saffron Masqueيتكون ماسﻚ الوجه
بجانب انزيم البابايا واﻷلوة  AHAالعديد من المكونات المعروﻓة بتعدد ﺧصائصها الصحية الداﻋمة للبشرة ،يأتي ﻓي مقدمتها مجموﻋة أحماض
.ﻓيرا مع الزﻋفران ،التي تعمل معا ً ﻋلﻰ توحيد لون البشرة وتنظيفها بعمق وإزالة الشوائب ﻋنها ﻻستعادة اﻹطﻼلة المتألقة
بأنها ﺧالية من أي مكونات معدلة  RANAVATمن  Flawless Veil – Resurfacing Saffron Masqueتمتاز ترﻛيبة
وراثياً ،ﻛما أن المنتج ﻛذلﻚ بدون زيت ﻋطري أو جلوتين أو ﻋطور اﺻطناﻋية ،يأتي هذا المنتج ﻓي ﻋبوات سعة  50مل ويستخدم وﻓق
:اﻹرﺷادات التالية
.وضع طبقة متساوية من الماسﻚ ﻋلﻰ البشرة النظيفة
.يترك لمدة  4: 2دقائق ﻓقط بالنسبة للبشرة الحساسة
.يترك لمدة  7: 5دقائق بالنسبة للبشرة العادية
.اﻻنتظار حتﻰ يجف ثم يُزال بواسطة الماء الداﻓئ
.يتبع ذلﻚ بتطبيق رذاذ البشرة المرطب
.يستعمل بمعدل  2: 1مرات أسبوﻋيا ً
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