
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Gyengéden tisztít és felfrissíti a bőrt

•  Támogatja a bőr természetes 
védelmi funkcióját

•  Érzékeny bőrűek is használhatják

•  Nem szárítja bőrét a tisztítás során

•  Használata után a bőrt simává és 
puhává teszi

•  Gyógynövény kivonatokat tartalmaz
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Pumpáljon elegendő mennyiségű krémet a termékből, és kenje be vele arcának 
teljes felületét. Ujjaival gyengéden masszírozza be. Ezután távolítsa el a krémet 
nedves pamutruhával. Az Oi-Lin® Tisztítókrém a Sunrider kettős tisztító 
folyamatának része, melyben először a tisztítókrémet használjuk (olaj alapú 
tisztítás, mely eltávolítja a sminket és az olajos szennyeződéseket), majd ezt követi 
az Oi-Lin® Revitalizáló Tisztítókrém, mely mélyen tisztítja a pórusokat. A legjobb 
eredmény elérése érdekében folytassa a kezelést az Oi-Lin® Arctonik és az Oi-Lin® 
Mélyhidratáló krémmel.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Mi az előnye az olyan nem-lúgos bőrápolási termékeknek, mint az Oi-Lin® 
Tisztítókrém? 
Válasz: A lúgos kémhatású bőr épp az ellenkezője az olajos, savas bőrnek. Ilyenkor 
a bőrünk szárazzá és érzékennyé válik, mely tönkreteheti a kollagéneket, ez 
ráncokhoz, a bőr megereszkedéséhez, tompultsághoz és gyulladáshoz vezethet. 
Használjon nem-lúgos krémeket, mint amilyen az Oi-Lin® Tisztítókrém ahhoz, 
hogy megfelelőképpen segítsen fenntartani bőre természetes, enyhén savas pH 
egyensúlyát, miközben megtisztítja az olajos szennyeződésektől is.

FŐ ÖSSZETEVŐI
MÉHVIASZ 
A méhek által termelt méhviaszt nyugtató tulajdonsága miatt helyileg csalánkiütés 
kezelésére is használják. Gazdag A-vitaminban, fenntartja a bőr nedvességtartalmát, 
és hidratáló tulajdonsággal is rendelkezik.

CAMELLIA SINENSIS  
A legismertebb tea növény. Ez a szuper összetevő magas tisztító hatású 
antioxidánsokat tartalmaz.

JOJOBA 
Bőrpuhító sivatagi növény, mely megnyugtatja a bőrt, miközben tisztítja a pórusokat 
és a tüszőket.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Az Oi-Lin® Tisztítókrém formulája a Regeneráció Filozófiáján® alapul azzal a 
meggyőződéssel, hogy az optimális egészség és egyensúly megteremtéséhez a 
testünket táplálni és tisztítani szükséges.

A legnagyobb kiterjedésű szervünk, a bőr lélegzik, illetve magába szívja a 
tápanyagokat és kiválasztja a méreganyagokat. Akárcsak a többi szervünket, a 
bőrünket is táplálni és tisztítani szükséges. Az Oi-Lin® Tisztítókrém eltávolítja az 
olajos szennyeződéseket, melyek idővel a bőrön foltokat eredményeznek, és annak 
öregedését okozzák. 

TISZTÍTÁS, HIDRATÁLÁS ÉS FELRISSÜLÉS
Formulájának köszönhetően kifejezetten gyengéd, így az érzékeny bőrűek is 
élvezhetik ennek a különleges tisztítókrémnek a jótékony hatását. A vákuumosan 
záródó pumpa segítségével egyszerűen adagolható Oi-Lin® Tisztítókrém gyengéden 
távolítja el a sminket és a zsíros szennyeződéseket anélkül, hogy szárítaná a 
bőrt, vagy olajos érzetet hagyna maga után. A növényi kivonatok széles skálája, 
illetve a botanikai eredetű összetevők táplálják a bőrt, és segítenek megőrizni a 
hidratáltságot, így a bőr felfrissül, puhává és simává válik. Az enyhe, természetes 
uborka-dinnye illat kellemes mindkét nem számára.
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