
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Mélyen tisztítja a pórusokat

•  Felfrissíti és energizálja a bőrt

•  Puhává teszi, nyugtatja és 
hidratálja a bőrt

•  Növényi kivonatokkal táplál és 
megteremti a bőr egyensúlyát

•  Fenntartja a bőr megfelelő pH 
egyensúlyát
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Benedvesített kézben dörzsöljön szét egy gyöngyszemnyi mennyiségű Oi-Lin® 
Revitalizáló Tisztítókrémet, majd finoman masszírozza arcbőrébe. Öblítse le vízzel, 
majd törölje szárazra bőrét tiszta pamut törölközővel. A legjobb eredmény eléréséhez 
ezt követően használja az Oi-Lin® Arctonikot.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Miért van szükségünk kettős hatású tisztításra? 
Válasz: Ahhoz, hogy alaposan megtisztíthassa bőrét az olaj alapú szennyeződésektől 
(például a felesleges faggyútól, fényvédő szerektől és a sminktől) és a víz alapú 
szennyeződésektől (például izzadtságtól, elhalt hámsejtektől és baktériumoktól), 
használja az Oi-Lin® Tisztítókrémet, mely kíméletesen távolítja el a zsíros 
szennyeződéseket anélkül, hogy károsítaná a bőr védőrétegét. Ezután használja 
az Oi-Lin® Revitalizáló Tisztítókrémet, mely megtisztítja a pórusokat a víz alapú 
szennyeződésektől, valamint megnyugtatja és simábbá teszi bőrét.

FŐ ÖSSZETEVŐI
ALOE VERA GÉL 
Az aloe vera gazdag C- és E-vitaminban, béta-karotinban, amely tápláló és 
öregedésgátló tulajdonságokkal is rendelkezik. Hidratálja a bőrt anélkül, hogy zsíros 
érzetet hagyna maga után, így az olajos bőrtípussal rendelkezők is használhatják.

HIDROLIZÁLT SZÓJAPROTEIN 
Ez az összetevő gazdag esszenciális aminosavakban, melyek létfontosságú szerepet 
töltenek be a haj és a bőr fehérjeszintézisében. Támogatja a bőr nedvességmegtartó 
képességét, simább hatást eredményez, ezáltal a bőr egyenetlenségei és a ráncok 
nehezebben észrevehetőek lesznek.

GRAPEFRUIT KIVONAT 
A grapefruit kivonatban található retinol helyreállítja a károsodott bőrt és harcol a 
simább vonalakért. Ez a citrus kivonat pórusösszehúzó tulajdonsággal rendelkezik, 
mely segít a tiszta és tónusos bőr megteremtésében.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Az Oi-Lin® Revitalizáló és 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, mely folyamatosan lélegzik, illetve magába szívja az egyes tápanyagokat és 
kiválasztja a méreganyagokat. Akárcsak a többi szervünket, a bőrünket is táplálni és 
tisztítani szükséges. Az Oi-Lin® Revitalizáló és tisztítókrém vizes alapú mélytisztító, 
mely eltávolítja a szennyeződéseket és támogatja a bőr megfelelő pH egyensúlyát.

KÍMÉLI BŐRÜNKET, DE KÍMÉLETLEN AZ OLAJ ÉS MÁS 
SZENNYEZŐDÉSEKKEL SZEMBEN
Az Oi-Lin® Revitalizáló és tisztítókrém egyedülálló formulája gyógynövények és 
citrusfélék kivonatának kombinációj. Mély pórustisztító és bőrpuhító tulajdonságú, 
simává varázsolja a bőrt, valamint hidratál és nyugtató maszk is egyben. Botanikai 
alapú formulájának köszönhetően eltávolítja a bőrfelületről a szennyeződéseket 
anélkül, hogy felborítaná a bőr pH egyensúlyát. Bőre felfrissül és energizálódik 
minden egyes alkalommal, amikor használja.
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