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•  Frissíti és nyugtatja a bőrt

•  Összehúzza a pórusokat

•  Előkészíti a bőrt a hidratáló 
krémek alkalmazásához

•  Nem tartalmaz alkoholt, összetevői 
kíméletesek a bőrhöz

•  Egyensúlyban tartja, és segít 
megőrizni a bőr természetes védő, 
enyhén savas köpenyét

•  Természetes és biztonságos 
alapanyagokból készül

•  Kíméletes, alkoholmentes 
formula, így ideális az érzékeny 
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Oszlassa el a krémet egy vattakorongon, és masszírozza el arcának felületén felfelé 
irányuló mozdulatokkal.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Kérdés: Miért olyan fontos a pH egyensúly? 
Válasz: Bőrünk a test védőburkolataként funkcionál, és védelmi vonalat képez 
a baktériumok és a környezeti szennyezőanyagokkal szemben. Ezt a védelmet a 
savköpeny erősíti, amely az izzadtságmirigy által termelt verejték és a faggyúmirigy 
által termelt olajok kombinációja. Savköpenyünk enyhén savas (pH értéke 5.5 és 6.5 
közötti értéket mutat), mely védelmi funkciót tölt be, szabályozva bőrünk olaj- és 
vízháztartásának egyensúlyát.

Számos vállalat olyan termékeket kínál, melyek pH értéke 8-nál is magasabb. Ezek 
a lúgos termékek megbontják a bőr védelmi vonalát, ezáltal a bőr hajlamossá válik  
olyan rendellenességek produkálására, mint a száraz bőr, fertőzések és a pattanások 
megjelenése. 

Ezzel szemben minden bőrápolási termékünk pH értéke kiegyensúlyozott és 
harmonizál a savköpennyel. Így segít megőrizni bőre fiatalságát, állóképességét és 
vitalitását, amikor a bőr számára ez leginkább szükséges ahhoz, hogy megfelelően 
működjön, és igazán szép legyen. 

FŐ ÖSSZETEVŐK
UBORKA KIVONAT 
Az uborka kivonat természetes lágyító tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a 
bőrápolásban a bőr simítására és hidratálására használják. A kutatások azt is 
kimutatják, hogy az uborka egyik komponense a lutein segíthet a melanogenezis, 
vagyis a bőr elszíneződését okozó folyamat késleltetésében.

NÁTRIUM PCA 
Ez a természetben előforduló hidratáló magas vízmegkötő tulajdonsággal 
rendelkezik, és megvan az a képessége, hogy a levegőből szívjon fel vizet. A víz 
tömegének többszörösét képes tárolni.

KAKUKKFŰ KIVONAT 
Ez az ízletes gyógynövény erős antioxidánsokat tartalmaz, mely megvédi a bőrt a 
szabad gyökök általi károsodástól, valamint a korai öregedéstől.

NÁDCUKOR KIVONAT 
A cukor glikolsavat tartalmaz, az egészséges bőr tekintetében pedig döntő 
fontosságú az alfa-hidroxisav. A cukorban található természetes glikolsav nemcsak 
segíti a bőr hidratációját, hanem egyben véd a méreganyagoktól is.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

Dr. Tei-Fu Chen a Regeneráció Filozófiáját® alkalmazta a bőrápolásban is, amellyel 
szintén kiemelkedő eredményeket ért el. A legkiválóbb gyógynövényekből gondos 
szakértelemmel alkottuk meg a formulákat, hogy támogassák a bőr egészségét 
és vitalitását. Mindemellett sohasem alkalmazunk olyan potenciális káros 
összetevőket, mint például egyes ásványi olajok, petróleum melléktermékek, vagy 
állati eredetű fehérjék és olajok, amelyek végeredményben megfullasztják a bőrt és 
így idő előtti öregedéshez vezethetnek.

NYUGTATJA, FRISSÍTI ÉS KIEGYENLÍTI A BŐRT
Erőt ad bőrének és kiemeli a tónusát, emellett az Oi-Lin® Arctonik magába 
foglalja a két legnépszerűbb Kandesn® bőrápoló termékünk, vagyis a Tonizáló és 
a Pórusösszehúzó folyadék hatásait. Ez a kifinomult tonik nemcsak helyreállítja 
a bőr természetes pH egyensúlyát tisztítás után, hanem elősegíti hidratációját is. 
A növényi kivonatok különleges keveréke által még az érzékeny bőrű emberek is 
használhatják. Formulája alapján kifejezetten kíméletes, ez a tonik nem tartalmaz 
alkoholt, mely gyakran szárító hatást eredményez.
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