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JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Mély és alapos hidratálást biztosít

•  Az antioxidánsok megakadályozzák 
a bőr idő előtti öregedését

•  Előkészíti a bőrt a könnyű 
sminknek

www.sunrider.com

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Miután megtisztította arcát Oi-Lin® Meleg Arcradírral, illetve alkalmazta a 
Kandesn® Pórusösszehúzó folyadékot egy vattakorong segítségével, használja az 
Oi-lin® Mélyhidratáló krémet reggel és este arcbőrének egészséges hidratálása 
érdekében.  

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Mi a különbség az Oi-Lin® Mélyhidratáló krém és az Oi-Lin® Mélyhidratáló 
Napvédő SPF 25 változat között? 

Válasz: A napvédő krém formulánk ugyanazt a hidratálást és kozmetikai előnyöket 
szolgálja, mint az Oi-Lin® Mélyhidratáló krémünk, továbbá egyedülálló UVA/UVB 
széles spektrumú védelmet nyújt a napsugárzás ellen. Könnyen beszívódik a bőrbe, 
így észre sem fogja venni, hogy napvédő krémet használ.

FŐ ÖSSZETEVŐI
ALOE 
Ez a népszerű zamatos növény megnyugtatja a bőrt, és segíti a kozmetikai sérülések 
gyógyulását.

BOJTORJÁN  
Szépségápolási termékekben előforduló tradícionális gyógynövény, mely tisztító és 
hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik.

KÁVÉBAB KIVONAT 
A kávészemek valójában a kávé növény magvai, melyek tele vannak a szabadgyökök 
elleni küzdelemben élenjáró antioxidánsokkal, és segítik megvédeni a bőrt az idő 
előtti öregedéstől.

E-VITAMIN 
Antioxidáns vitamin, mely szintén segít védelmet kialakítani a szabadgyökök ellen, 
így megvédi a bőrt az öregedéstől és a leégéstől.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Az Oi-Lin® Mélyhidratáló krém formulája a Regeneráció Filozófiáján® alapul azzal 
a meggyőződéssel, hogy az optimális egészség és egyensúly megteremtéséhez a 
testünket kívül és belül is táplálni és tisztítani szükséges. Az Oi-Lin® Mélyhidratáló 
krém optimális pH értékkel rendelkezik, mely fenntartja a bőr védő, enyhén savas 
köpenyét, illetve támogatja a bőrsejtek természetes regenerációs folyamatait. 

A NAPI SZÜKSÉGES GONDOSKODÁSA A PUHA ÉS 
HIDRATÁLT BŐRÉRT
Az Oi-Lin® Mélyhidratáló krém az egyik legnépszerűbb hidratáló termékünk. 
Könnyen beszívódik a bőrbe, és észrevétlen alapozóként funkcionál, akárcsak egy 
sima leheletkönnyű smink. Formulája nem veszélyezteti a bőr pH egyensúlyát, 
illetve a felhám réteget, miközben azon dolgozik, hogy csökkentse a ráncok és a 
bőrpír kialakulását. 
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