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שלחו להדפסה  

 צרכנות בריאה

: צילום קרם לחות משזף
  אלעד שחל

לחצו כאן להגדיל 
הטקסט

 קרם לחות משזף לגברים ולנשים

, פריז-ליונקה. חופשת הקיץ הסתיימה ואיתה ייעלם גם המראה השזוף שהשגנו במהלך חודשי הקיץ
קרם  –בון מיין : חלוצת הקוסמטיקה הארומתרפית והפיטותרפית פתרון המיועד גם לגברים וגם לנשים

המאיר את העור בגוון מוזהב כבר מן השימוש , המשמש כקרם יום או קרם בסיס, לחות משזף לפנים
הקרם פועל תוך הגנה. באמצעות האפקט המתמשך, הראשון ומעניק גם מראה שזוף ואחיד לאורך זמן

הופעה הדרגתית של מראה שזוף: התוצאה. על העור מפני רדיקלים חופשיים והענקת לחות לאורך זמן
. העור נינוח ומלא לחות,וטבעי

  
: בון מיין מבוסס על מרכיבים פעילים רבים

 נוגדי רדיקלים חופשיים ומעכבי הזדקנות העור, פוליפנולים מזיתים משמשים כנוגדי חמצון• 
 מעניק לעור לחות רבה ולאורך זמן –משיין גליליני • 
 המרככים ומשאירים את העור גמיש ורך, מרכיבים מונעי התייבשות –אלגום ופלודנדרון • 
 משקם את העור – Aויטמין • 
 נוגד רדיקלים חופשיים – Bויטמין • 
 נוגד חמצון – Eויטמין • 
 מגביר את עמידות העוןר בפני גורמי לחץ סביבתיים – Fויטמין • 
 כוסברה וילנג, שמנים אתריים של מנדרינה• 
 .ילנג מרגיעים ומאזנים את העור ומעוררים שלווה• 
  

-נשים ו 22השתתפו , שבועות רצופים 4במשך , בניסויי שימוש שנעשו בתכשיר תחת בקרת רופאי עור
. 18-70גברים בגילאי  20

מהם ציינו כי לאחר השימוש העור נותר  90%. מהגברים אהבו את המירקם וטענו כי הוא נעים  100%
טענו כי התכשיר לא מותיר  100%. מהם טענו כי מתקבל מראה של שיזוף טבעי 90% -מלוחח ונוח ו

 .פסים כתומים אחרי השימוש
  

מהן הרגישו כי העור נותר מלא לחות וקיבל  82%, מהנשים ציינו כי המירקם נעים ונוח לשימוש 91%
. גוון שזוף אחיד

  
מקבל העור , גם הלחות בעור נמדדה במהלך הניסויים והסתבר כי שעתיים לאחר השימוש בתכשיר

שעות נמדדה  8לחות ולאחר  40%שעות נמדדה תוספת של  4לאחר . לחות לעור 44%תוספת של 
. לחות בעור 31% -תוספת של כ

   
שקלים  325 :כמה 
מכוני ספא , מלון ענבל, מלון כנעו ספ , להשיג במלונות יוקרה ובריאות כמו מצפה הימים :איפה

 י יונקה"ויופי מובילים וקוסמטיקאיות שהוכשרו ע
  

חזרה
 שיזוף :תגיות
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