אהבה ממגע ראשון

אהבה ממגע ראשון
השיבו לעורכם את הלחות והמינרלים החיוניים לבריאותו ,עם סדרת מוצרי הטיפול והטיפוח האיכותיים
של  Kianomerותיהנו מעור בעל מראה טבעי ובריא מתמיד.

 Kianomerשילוב של מסורת וקידמה
פארמה נובה גאה להציג בפניכם את  - Kianomerסדרת מוצרי קוסמטיקה אלטרנטיבית ,שפותחה בתום שנות מחקר ארוכות.
מוצרי הסדרה המבוססים על תורת מיצוי הצמחים של הרמב"ם ,צמחי מרפא מהרפואה הבדואית העממית ומינרלים טבעיים מים
המלח ,מנקים את העור ומשיבים אליו את הלחות והמינרלים הטבעיים החיוניים לבריאותו.

 Kianomerכל הטוב שבטבע ,בשבילכם
מוצרי  Kianomerמכילים מגוון מרכיבים טבעיים ,בעלי תרומה מוכחת למראה העור ולבריאותו:
חלב עיזים טבעי
שמן אבוקדו העשיר בוויטמין D
שמן זרעי ענבים
שמן גזר
שמן נבט חיטה
שמן חמניות

תמציות צמחים:
תמצית קמומיל  -צמח הקמומילה
צמח אלוורה
צמח קלנדולה
צמח הממליס
ויטמיניםA ,B ,C ,E :

חמאות:
גרעין מנגו
אגוז שיאה
אגוז קוקוס
אגוז קקאו

ים המלח:
אצת דונליאלה
מינרלים מים המלח
בוץ מים המלח
מלחים מים המלח

מרכיבים אלו נספגים בעור במהירות ,מעודדים את תאי העור ,מאזנים אותו ,מספקים לו מקור אנרגיה חיוני,
חמצן ,לחות והזנה ומשפרים את יכולתו הטבעית לחדש את עצמו.

 Kianomerאיכות זה בטבע שלנו!
כל מוצרי  Kianomerמיוצרים תחת פיקוח קפדני ושמירה על כללי תקן
 ISO 9001:2008לניהול איכות המוצר וכללי אבטחת האיכות CGMP ISO 22716:2007
)(CGMP - Current Good Manufacturing Practice
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סדרת Kianomer

לטיפוח הפנים
סדרת מוצרים לשגרת טיפוח וטיפול יומיומי ,המעניקים
לעור מראה קורן ובעל חיוניות טבעית
הסרת איפור וניקוי פנים
טיפוח יומיומי לעור רגיל
טיפוח וטיפול בעור יבש
מסכות
אנטי אייג'ינג
ליפטינג  -מיצוק עור הפנים
טיפול באקנה
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ניקוי הפנים על פי Kianomer
הנוסחה העשירה והייחודית של  ,Kianomerמסלקת בעדינות וביעילות את התאים המתים המצטברים מידי יום על פני
האפידרמיס ומכינה את העור לקליטה אופטימלית ואקטיבית של החומרים הפעילים.

DAY AND NIGHTË Ë
MAKE UP REMOVER
Ë Ëמסיר איפור

DAY AND NIGHTË Ë
CLEANSING MILK
Ë Ëחלב פנים

DAY AND NIGHTË Ë
FRESH FACIAL TONIC
Ë Ëמי פנים

מסיר איפור עדין לכל סוגי העור ,המסיר שאריות
איפור ולכלוך ומותיר את העור נקי ללא תחושה
שמנונית .הנוסחה המועשרת במינרלים מים
המלח ,בויטמינים ובתמציות צמחים ,משיבה
את הלחות הטבעית של העור ומאזנת אותו.
אופן השימוש :להעביר פיסת צמר גפן טבולה
במסיר האיפור על גבי העפעפיים כאשר הם
סגורים בתנועות עדינות ולא לשפשף .יש לחזור
על הפעולה במידת הצורך.

חלב פנים לכל סוגי העור המכיל שמנים טבעיים,
מינרלים מים המלח ומיצוי צמחים המרגיעים
את העור ומאפשרים ניקוי יומיומי יסודי של
עור הפנים באופן המותיר אותו רך למגע רווי
בלחות ,ללא תחושת שמנוניות.
אופן השימוש :יש להניח כמות מספקת על
עור הפנים והצוואר ולעסות בתנועות עדינות
מהפנים כלפי חוץ .לאחר מספר רגעים ותוך
כדי עיסוי ישתנה צבעו של חלב הפנים ויבצע
הסרה של הלכלוך ושאריות האיפור שהצטברו
על גבי העור במהלך היום .שאריות אלה יש
להסיר באמצעות מגבון  /טישו .להשלמת
הטיפול מומלץ להשתמש במי פנים בהתאם.

מי פנים רעננים נטולי אלכוהול לכל סוגי
העור ,המכילים מינרלים מים המלח ,אלוורה
ותמציות קמומיל .מי הפנים משלימים את
תהליך הניקוי ,מרעננים את העור ,מרגיעים,
מסייעים בשמירה על האיזון הטבעי של העור
ומעניקים לו מראה זוהר.
אופן השימוש :לעסות על העור באמצעות צמר
גפן ספוג במי פנים .יש להימנע ממגע באזור
העיניים .מתאים לשימוש יומיומי .
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טיפוח וטיפול לעור רגיל
עור רגיל הוא עור שאיזון השומן בו אופטימלי והוא אינו סובל מתופעות של עודף שומניות או יובש .למרות היותו מאוזן,
גם עור רגיל זקוק ללחות והזנה .סדרת  Kianomerלטיפול וטיפוח יומיומי הותאמה למידת השומניות של עור רגיל והמוצרים
הנכללים בה הם בעלי מרקם נעים וקליל ועשיר במינרלים.

Protector anti wrinkle creamË Ë
Ë Ëקרם לטיפול בקמטים
קרם מהפכני לטיפול בקמטים ,המטפל בסימני הגיל ובגוון העמום של העור ,מפחית קמטוטים וקמטים הנגרמים על ידי
זיהום אוויר ,מתח ושמש ומסייע בשיקום העור ובחידוש הצמיחה הטבעית של תאי העור .הקרם מועשר במינרלים מים המלח
ושמנים טבעיים העוזרים לספיגה אופטימאלית של לחות והזנה ומאפשרים לעורך להרגיש ולהיראות רגוע ,צעיר וקורן יותר.
רכיבים :גליצרין הנותן לחות ,מקדם הגנה  ,8שמן קיק ומיצוי זנגוויל המשמש לכיווץ ,שמן אבוקדו לחידוש סיבי הקולגן,
מלח מים המלח ,ויטמין  A+Eושמן רוזמרין.
אופן השימוש :יש להקפיד ולהשתמש במוצר בוקר וערב על עור נקי באזור הפנים והצוואר ולעסות כמות קטנה בתנועות
סיבוביות ,עד לספיגה מושלמת .להשגת תוצאות ולשמירתן לאורך זמן,יש להקפיד על שימוש שוטף ,לפחות  30יום ברציפות.
60 ml, 2.11 Fl Oz

DAWN & TWILIGHT SERUMË Ë
Ë Ëסרום בוקר וערב
סרום פעיל המכיל קפסולות ויטמינים :ויטמין  Aוויטמין  Cהעשירים בתכונות נוגדות חמצון ,ממריצים ושומרים על חיוניות
העור ומגנים עליו .השילוב של המינרלים מים המלח עם חומרים פעילים נותנים מענה לעור עייף ועמום ומעניקים לו מנת
לחות אקטיבית הנספגת בעור ומותירה אותו רך למגע ,רווי לחות ,בעל מראה בריא ומלא חיות.
אופן השימוש :יש להקפיד ולהשתמש במוצר מידי בוקר וערב ,על עור נקי באזור הפנים והצוואר ולעסות כמות קטנה
בתנועות סיבוביות עד לספיגה מושלמת .להשלמת הטיפול יש להשתמש בקרם לחות יום מסדרת  .Kianomerלהשגת
תוצאות ולשמירתן לאורך זמן מומלץ להקפיד ולהשתמש בסרום לפחות  30יום ברציפות.
100 ml, 3.52 Fl Oz

EVENING SUNSET NOURISHING CREAMË Ë
Ë Ëקרם הזנה ללילה
קרם לילה בעל פעולה כפולה ,עשיר ברכיבי הזנה המשקמים את העור ומתקן נזקים שנגרמו על ידי מפגעים סביבתיים.
הריכוז הגבוה של תרכובת מינרלים מים המלח ,שמנים טבעיים וויטמין  ,Eמעניקים לעורך הזנה ולחות ומפחיתים קמטים
וקמטוטים .שימוש יומיומי בקרם לילה חדשני זה יאפשר לך ליהנות מעור בעל מראה צעיר ,רך וגמיש.
אופן השימוש :למרוח על עור פנים נקי כמות נדיבה ולעסות עד לספיגה מושלמת .להשגת תוצאות מרביות ולשמירתן,
יש להקפיד על שימוש קבוע במשך  30יום לפחות.
60 ml, 2.11 Fl Oz

טיפוח וטיפול בעור יבש
עור פנים יבש זקוק להזנה ייחודית משלו .סדרת  Kianomerמעמידה לרשותך סדרת מוצרים שפותחו במיוחד לעור יבש
ומעניקים לעורך הזנה ולחות מרביות.
כך תמנעי מעור פנייך להתייבש:
• הימנעי משהייה ממושכת במקומות מחוממים
• הימנעי מחשיפה לשמש
• הקפידי על שתיה מרובה
• השתמשי באופן יומיומי בסרום קמומיל בשילוב קרם לחות
משמן גזר מסדרת  Kianomerשיעניקו לעורך לחות ,ויטמינים ומינרלים.

BEAUTIFUL MORNING MOISTURIZING CREAMË Ë
Ë Ëקרם לחות ליום

CAMILOVERA CALMING SERUMË Ë
Ë Ëסרום קמומיל מרגיע

נוסחה ייחודית המשלבת את איכויות המינרלים של ים המלח עם שמנים טבעיים ותמציות צמחים .נוסחה זו יוצרת קרם
לחות אולטימטיבי ומרענן ,הודות למרכיבי הלחות וההזנה הטבעיים ,הפועלים באופן אינטנסיבי לשמירת מראה עור צעיר
ומלא חיות לאורך כל שעות היום .הקרם נספג בקלות ,אינו מותיר תחושת שמנוניות והוא אידיאלי לשימוש מתחת למייק
אפ וכחלק משגרת הטיפוח היומיומית .מכיל :שמן שקדים ,מלח מים המלח ,ויטמין  ,Eויטמין  A+Dואלוורה.
אופן השימוש :למרוח על עור נקי באזור הפנים והצוואר ולעסות בעדינות .להשגת תוצאות מרביות ולשמירתן לאורך זמן,
יש להקפיד על שימוש קבוע במשך  30יום לפחות.

ג'ל סרום מרוכז המכיל רכיבים פעילים המרגיעים ,משקמים ומזינים את העור .הודות ליכולתו להיספג בעור באופן מושלם,
הפך סרום זה למוצר מוביל בתחום הטיפוח לעור פנים יבש ולפתרון מושלם לשימוש מתחת לקרם לחות ומייק אפ.
אופן השימוש :לעסות כמות קטנה על עור הפנים והצוואר ,בשימוש יומיומי מידי בוקר וערב.
100 ml, 3.52 Fl Oz

60 ml, 2.11 Fl Oz

Protector eye & décolleté creamË Ë
Ë Ëקרם עיניים צוואר ומחשוף
קרם רב עוצמה בטכנולוגיה מתקדמת של מיקרו קפסולות ,השומרות על החומרים הפעילים עד להתפרקותם על גבי העור.
הקרם מיועד לטיפול באותם אזורים עדינים (עיניים וצוואר) הזקוקים למנת לחות ממוקדת למניעת קמטים וקמטוטים.
הקרם מעדן אותם ,מעורר את העור ,מוסיף לו חיות ,מחזק וממצק את אזור העיניים והצוואר ומעניק לך תחושה כללית
של רעננות ורגיעה.
רכיבים :מיצוי של צמח הג'ינסנג הגורם לכיווץ כלי דם קטנים סביב העיניים ומפחית פיגמנטציה ,שמן קיק לכיווץ ,שמן
שקדים ,מלח מים המלח ,ויטמין  A+E+Dואלוורה.
אופן השימוש :למרוח סביב העיניים ועל גבי עור הצוואר ולהחדיר באמצעות תנועות תפיחה עדינות .יש להקפיד להשתמש
בוקר וערב כחלק משגרת הטיפוח היומיומית .להשגת תוצאות מרביות לשמירתן יש להקפיד על שימוש שוטף ,לפחות
 30יום ברציפות.

Protector moisturizing carrot oil for dry & delicate skinË Ë
Ë Ëקרם לחות משמן גזר
התכונות הייחודיות והעדינות של שמן זרעי גזר פותחו והותאמו לטיפול בעור עדין ויבש .הקרם עשיר בבטא-קרוטין
ובוויטמינים  B ,C ,D ,Eמשפר את מרקם העור ,מחזק אותו ומסייע לאיחוי ,להגמשת ולמיצוק העור.
אופן השימוש :למרוח על עור הפנים והצוואר מעל לסרום קמומיל ,כחלק משגרת הטיפוח היומית.
60 ml, 2.11 Fl Oz

60 ml, 2.11 Fl Oz
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מסכות פנים
עם הזמן עורנו מאבד בהדרגה את יכולתו לסלק תאים מתים .הגוון שלו הופך לדהוי והפגמים נראים לעין יותר מאי פעם.
מכיוון ששגרת הטיפוח והניקוי היומיומית אינה מספיקה בכדי להילחם בתופעה Kianomer ,מעמידה לרשותך סדרת מסכות
שתפקידן להסיר תאים מתים ,לנקות את העור ולהחדיר אליו לחות באופן אינטנסיבי ולשמור על מראהו הזוהר והבריא לאורך זמן.

Rejuvenating exfoliation creamË Ë
Ë Ëקרם פילינג עדין לריענון העור
קרם פילינג עדין המשלב את סגולותיהם של מינרלים מים המלח עם שמנים טבעיים ותמציות צמחים ,לנוסחה ייחודית
המסירה את מצבור התאים המתים וחושפת עור נקי ובריא ,המוכן לקליטת חומרים פעילים.
אופן השימוש :להניח כמות מספקת על עור לח ולעסות בתנועות סיבוביות מהפנים אל החוץ ,להימנע ממגע באזור
העיניים ,להסיר באמצעות נייר טישו או מגבון ולהשלים את הפעולה באמצעות שטיפת הפנים במים זורמים .השימוש
מומלץ פעם עד פעמיים בשבוע כחלק משגרת הטיפוח .להשלמת תהליך ניקוי הפנים באופן יסודי מומלץ למרוח מסכת
בוץ מינרלי .או לסיים את הטיפול בסרום פנים וקרם לחות  /הזנה על פי הצורך.
100ml, 3.52Fl Oz

Rejuvenating Mineral cleansing mud maskË Ë
Ë Ëמסכת בוץ מינרלי לניקוי והתחדשות
מסכת הבוץ המינרלי מנקה ביסודיות ,בעדינות וביעלות את פניך וסופגת את עודפי השומן מהעור .המסכה חודרת לעומק
העור מוציאה לכלוך ונקודות שחורות ,מונעת היווצרות פגמים ומקנה לעורך מראה צעיר ,נקי ורענן.
מכיל :בוץ ,מינרלים מים המלח ,אלוורה ,ויטמין  ,Eגליצרין ושעוות דבורים.
אופן השימוש :למרוח כמות נדיבה על עור הפנים והצוואר (מומלץ לאחר ביצוע פילינג) .יש להימנע ממגע באזור העיניים.
להמתין כ  10דקות ולהסיר באמצעות ספוגית לחה .את השאריות יש להסיר באמצעות שטיפת הפנים במים זורמים.
המסכה מומלצת לשימוש פעם עד פעמיים בשבוע על פי הצורך .לאחר הסרת מסכת הבוץ מומלץ להמשיך את הטיפול
במסכת הזנה והתחדשות או לסיים את הטיפול להשתמש בסרום פנים וקרם הזנה מסדרת .Kianomer
100ml, 3.52 Fl Oz

Rejuvenating nourishing maskË Ë
Ë Ëמסכת הזנה והתחדשות
מסכת הזנה לפנים המיועדת לכל סוגי העור ומשלבת מינרלים ומלחי ים המלח עם תמציות צמחים ושמנים טבעיים.
מסכה מתקדמת זו מאזנת ומשפרת את גמישות העור ,מחזירה לעור את הלחות הטבעית ,מסייעת בתהליך ההתחדשות
הטבעי ובשימוש קבוע ,מקנה לעורך מראה בריא ,צעיר ורענן.
אופן השימוש :מומלץ להשתמש במסכת ההזנה לאחר שימוש בפילינג פנים ובמסכת בוץ .יש למרוח שכבה נדיבה על
עור נקי באזור הצוואר והפנים ,כך שתכסה באופן אחיד את העור .להשאיר על העור כ 15-20 -דקות ולהסיר שאריות שלא
נספגו באמצעות נייר טישו או מגבון.
100ml, 3.52 Fl Oz
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ליפטינג  -מיצוק עור הפנים
 Kianomerמציגה פיתוח חדשני של קרם המותאם לצורכי עור עמום וחסר חיות ולטיפול בסימני הזדקנותו הראשונים.
מזה מאות שנים ידוע שמן השומשום כאנטי-אוקסידנט חזק ,המגן על העור מפני נזקי הטבע .היום ,לאחר שנות מחקר ופיתוח,
התגלה כי פרוטאין השומשום מסייע בשימור העור בתהליכי אנטי-אייג'ינג ובטיפולים למיצוק עור הפנים.
קרם הליפטינג למיצוק עור הפנים מבוסס על פרוטאין השומשום המשולב במינרלים מים המלח ,חמאת שיאה המלחחת עור
יבש ,שמן אבוקדו המעודד ייצור סיבי קולגן ואצת דונליאלה עשירה בקרוטן ,הנחשבת כאנטי-אוקסידנט היעיל ביותר בהאטת
תהליכי הזדקנות העור .שילוב זה מעניק לעור את כל הכלים לעיכוב תהליך ההזדקנות .שימוש רציף בקרם מחדש את גמישות
העור ,מותח אותו באופן הנראה לעין ,מפחית קמטוטים וקמטים ומעניק לו מראה חיוני וזוהר.
בקרוב :סרום ,רול-און ,מסכה וקרם גוף ליפטינג.
REJUVENATING LIFTING CREAMË Ë
Ë Ëקרם ליפטינג מתיחה וחידוש העור
קרם מרוכז ,שנועד לטיפול בנזקי העור והזמן .מבוסס על נוסחה מדעית מתקדמת המשלבת מרכיבים פעילים  :כאצות
ים ,פרוטאין שומשום ומינרלים מים המלח הידועים בתכונותיהם כשומרי לחות ומסייעים בתהליכי מיצוק העור .התוצאה
המתקבלת היא מיצוק ויצירת אפקט מתיחה .מרקמו העדין של הקרם מאפשר ספיגה מהירה ואילו מרכיבי הלחות שבו
מאפשרים שימוש בקרם כקרם לחות יומיומי.
אופן השימוש :למרוח פעמיים ביום על עור הפנים והצוואר תוך כדי התמקדות בקמטים וקמטוטים ,לעסות בתנועות
עדינות עד לספיגה מלאה .אידיאלי לשימוש כקרם לחות לשימוש יומיומי .יש למרוח לאחר החדרת סרום אינטנסיב כחלק
משגרת הטיפוח היומיומית .לתוצאות מירביות יש להקפיד להשתמש במשך כ 30 -יום לפחות.
60 ml, e 2.11 Fl Oz

סדרת אנטי אייג'ינג
עור בוגר מאופיין בקמטוטים עמוקים ,קמטי הבעה ,כתמים ,איבוד גוון העור ומראה עמום .כל אלו מתרחשים כתוצאה מהתחמצנות
התאים הנגרמים מרדיקלים חופשיים התוקפים את תאי העור .כשתאי העור "מזדקנים" תהליך היווצרותם הופך לאיטי יותר ואילו
הרדיקלים החופשיים פועלים עליהם ללא כל פיקוח .סדרת האנטי-אייג'ינג מטפלת בעור עמום וחסר חיות ,מסייעת לו להגן על
עצמו ולחזק את תאיו באמצעות חומרים פעילים מהטבע :שמן זרעי ענבים ,ויטמינים  Aו ,C-מינרלים מים המלח ועוד.

DAWN & TWILIGHT SERUMË Ë
Ë Ëסרום בוקר וערב

PROTECTOR GRAPE SEED ANTI AGING CREAMË Ë
Ë Ëקרם אנטי איג'ינג משמן זרעי ענבים

סרום פעיל המכיל קפסולות ויטמינים :ויטמין  Aוויטמין  Cהעשירים בתכונות נוגדות
חמצון ,ממריצים ושומרים על חיוניות העור ומגנים עליו .השילוב של המינרלים מים
המלח עם חומרים פעילים נותנים מענה לעור עייף ועמום ומעניקים לו מנת לחות
אקטיבית הנספגת בעור ומותירה אותו רך למגע ,רווי לחות ,בעל מראה בריא ומלא חיות.
אופן השימוש :יש להקפיד ולהשתמש במוצר מידי בוקר וערב ,על עור נקי באזור
הפנים והצוואר ולעסות כמות קטנה בתנועות סיבוביות עד לספיגה מושלמת.
להשלמת הטיפול יש להשתמש בקרם לחות יום מסדרת  .Kianomerלהשגת תוצאות
ולשמירתן לאורך זמן מומלץ להקפיד ולהשתמש בסרום לפחות  30יום ברציפות.

קרם בעל מרקם עדין ועשיר ,המיועד לטיפול בעור חסר חיות ועמום .הנוסחה הייחודית
משלבת שמן זרעי ענבים הידועים בתכונות האנטי-אייג'ינג ,עם חומרים פעילים טבעיים
כחמאת שיאה ,ויטמין  Aומינרלים מים המלח .הקרם פועל לחיזוק הקשרים הבין-תאיים
ולהחזרת הברק והלחות לעור עמום וחסר חיות .שימוש אינטנסיבי בקרם במשך 30
יום לפחות ,יסייע בשיפור מראה העור ולהשבת המראה הבריא והקורן שאבד לו.
אופן השימוש :יש למרוח על עור הצוואר והפנים לאחר שימוש בסרום ובקרם עיניים
וצוואר ולעסות בעדינות עד לספיגה מושלמת .ניתן לשימוש כבסיס למייק אפ.
60ml, 2.11 Fl Oz

100ml, 3.52 Fl Oz
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לטפל באקנה בשיא הטבעיות
האקנה היא בעיית עור הנגרמת מדלקת בבלוטות החלב וזקיקי השערות ומופיעה בעיקר בגיל ההתבגרות כתוצאה מחוסר איזון
הורמונאלי ,מתח נפשי ,פעילות יתר של בלוטות החלב ,הצטברות תאים מתים ,חיידקים בנקבוביות העור ,גירוי דלקתי של העור
וגם משימוש יתר בתרופות הכוללות סטרואידים .הטיפולים האטופיים (על פני העור) הנפוצים דוגלים בייבוש העור באזור הנגוע,
ולטיפולים אלה תופעות לוואי המובילות לגירוי רציני בעור ,מאיצים את היצירה והמוות של תאי העור ומובילים לחסימת הנקבוביות.
אנו מאמינים כי טיפול נכון בתופעת האקנה הוא שילוב נכון בין ייבוש הנגע לבין איזון רמות ההזנה והלחות בעור וזאת במטרה
שלא לגרום ליובש העלול להוביל להופעת אקנה חמורה יותר ופגיעה כללית בעור.

 Young Sebuערכה דו-שלבית לטיפול טבעי ויעיל באקנה
ערכת הטיפול החדשנית  Young Sebuמורכבת מחומרים פעילים טבעיים וכוללת סבון לעור שמן ובעייתי וקרם טיפולי .הסבון הייחודי
עשוי בעבודת יד ומבוסס על נוסחה עתיקה ,המכילה את מרכיביו הייחודיים של חלב העזים ,שמן עץ התה ,שמן אבוקדו ,שמן זית,
ויטמין  ,Eתמציות קמומיל ,פרופוליס ,קלמין ,אבץ ,מלחים מים המלח וגליצרין טבעי.
חומרים פעילים טבעיים כדוגמת אלה עוזרים לטפל בדלקת ובייבוש האזור הנגוע ובו בזמן דואגים לספק לעור את הלחות וההזנה
לו הוא זקוק בכדי להשיב את גמישותו למצבו הטבעי .החומרים הפעילים חוזקו במינרלים מים המלח הידועים מזה מאות בשנים
ביכולתם לרכך ולשקם את העור ולהעניק לו מראה בריא ומלא חיות.

YOUNG SEBU SOAPË Ë
Ë Ëסבון יאנג סבו
סבון ייחודי העשוי בעבודת יד ומיועד לעור שמן ובעייתי .הסבון חודר לעומק הנקבוביות ,מנקה
ומזין את העור בלחות ומחדש את תאיו.
אופן השימוש :לעסות על עור פנים לח בתנועות סיבוביות עדינות עד להופעת קצף קל.
לשטוף במים זורמים ולחזור על הפעולה בשנית .יש להקפיד ולשטוף את הפנים פעמיים ביום
(בוקר וערב) ולהשלים את הטיפול על ידי מריחת קרם לחות יאנג סבו.
90gr

YOUNG SEBU CREAMË Ë
Ë Ëקרם לחות יאנג סבו
קרם קליל ,נטול בושם ,המשמש להרגעה ולטיפול בתסמינים של עור שמן ובעייתי ,תוך שמירה
על הלחות והאיזון הטבעי של העור .הקרם נספג בקלות ומאפשר מריחה נקודתית במידת הצורך.
אופן השימוש :יש לשטוף את הפנים בסבון פנים יאנג סבו מהסדרה ולמרוח על עור נקי באופן
נקודתי לפי הצורך .מומלץ לשימוש מידי בוקר וערב ולהקפיד על שימוש רציף עד לחזרת העור
למצבו הטבעי.
60 ml, e 2.11 Fl Oz
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סדרת Kianomer

לטיפוח הגוף
סדרת מוצרי טיפוח עשירים בחומרים פעילים
הנספגים במהירות בעור ומשיבים לו את הלחות
והחיוניות שאבדה לו.
חמאות לטיפול ושיקום העור המכילות חומרים פעילים
בריכוז גבוה
סדרת קרמים רב שימושים המכילים שמנים טבעיים
פעילים להזנה וליחוח העור
טיפול בצלוליט
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הכי טבעי לגוף
סדרת טבעי-לי מעמידה לרשותך קרמים המתאימים לכל הגוף ומבוססים על מרכיב טבעי אחד ויחיד ,המשמש כחומר הפעיל
המרכזי בכל קרם ומעניק לו את תכונותיו .להשגת תוצאות מרביות ,משולבים במרכיב זה מינרלים טבעיים מים המלח.
אופן השימוש :למרוח על העור על פי הצורך ולעסות לספיגה מושלמת .הקרם מיועד לשימוש יומיומי בכל סוגי העור.
200 ml, 7.04 fl Oz

Nature's Cream Olive OilË Ë
Ë Ëקרם טבעי לי  -שמן זית
המרכיב העיקרי :שמן זית
שמן הזית מוכר מזה מאות שנים כנוגד חמצון טבעי ,המסייע לשיקום עור
יבש ופגום ושומר על רקמת עור בריאה וגמישה .הקרם עשוי נוסחה ייחודית
המשלבת את תכונותיו של שמן הזית עם תכונות המינרלים הטבעיים מים
המלח וויטמין  .Eוהתוצאה :קרם עשיר בחומרים פעילים ה ומסייע לעורך
במלחמתו מול פגעי הטבע ותורם להרגשה רעננה ולמראה בריא של העור.

Nature's Cream Aloe VeraË Ë
Ë Ëקרם טבעי לי  -אלוורה
המרכיב העיקרי :צמח האלוורה
מזה דורות ,ידועה האלוורה כבעלת מרכיבים מעשירי לחות ,המרגיעים
עור יבש וחשוף לשמש .קרם האלוורה ,בו משולבים מלחים מים המלח
וויטמין  ,Eהוא קרם רב שימושי המרענן ומרגיע עור יבש ומשיב לו את חיוניותו
ואת הלחות שאבדה לו.

Nature's Cream Avocado Seed OilË Ë
Ë Ëקרם טבעי לי  -שמן אבוקדו
המרכיב העיקרי :שמן האבוקדו
במחקרים רבים שנערכו בשנים האחרונות ,הוכח כי שמן האבוקדו מסייע בתהליכים
הטבעיים של חידוש רקמות העור .שמן האבוקדו מכיל חומרים פעילים רבי-
עוצמה ,המזרזים את תהליכי השיקום בעור פגום ומסייעים בהשבת מראה רענן
וחיוני לעור .קרם שמן האבוקדו של  Kianomerמכיל נוסחה ייחודית המועשרת
בוויטמין  ,Eאלוורה ובמינרלים מים המלח ,המעניקים לעור את מרב הלחות
ומסייעים להתחדשותו.

Nature's Cream Grape Seed OilË Ë
Ë Ëקרם טבעי לי  -שמן זרעי ענבים

Nature's Cream Carrot Seed OilË Ë
Ë Ëקרם טבעי לי  -שמן זרעי גזר

המרכיב העיקרי :שמן זרעי הענבים
שמן זרעי ענבים ,מכיל מרכיבים המסיעים בתהליך טבעי של הצערת העור (אנטי-
אייג'ינג) .שילוב חומרים טבעיים רבי עוצמה אלו ,יחד עם התכונות המרגיעות
והמלחחות של המינרלים מים המלח וויטמין  ,Eיוצרים קרם המרכך ומשמר את
העור מפני מפגעים סביבתיים ,מסייע בהאטת תהליך ההזדקנות הטבעי של עורך.

המרכיב העיקרי :שמן זרעי גזר
שמן זרעי גזר משמש כמקור מרכזי של ויטמין  ,Aהידוע כמסייע לתהליך
שיקום מראה עור עייף וחסר ברק .קרם מתקדם זה ,העשוי משמן זרעי גזר,
מלחי ים המלח ,תמציות אלו ורה וויטמין  ,Eמעניק לעורך הזנה ולחות ,מסייע
בשמירה על מראהו הצעיר והמוצק ומשמר את העור מפני מפגעים סביבתיים.

ALOE VERA GELË Ë
Ë Ëג'ל אלוורה
המרכיב העיקרי  :אלוורה
ג'ל אלוורה רב שימושי להרגעת גירודים ועור יבש .הג'ל מקל על גירויים קלים
ותפרחת והוא יעיל במיוחד בהרגעת עור אשר נפגע מחשיפת יתר לשמש.
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טיפול בצלוליט

חמאות גוף
חמאות הגוף מסדרת  kianomerמכילות חומרים פעילים כאגוז הקוקוס ,שיאה ,מנגו ,קקאו ומינרלים מים המלח .החמאות
משמשות לטיפול באזורים יבשים (ברכיים ,עקבים ומרפקים) ,מסייעות ומרככות סימני מתיחה בעור ומספקות תוספת לחות.
הודות לריכוז הגבוה של החומרים הפעילים  ,8% -החמאות מתאפיינות במרקם עשיר הנמרח בקלות על גבי העור ונספג במהירות
תוך כדי שמירה על לחות מרבית.
אופן השימוש :החמאה מיועדת לשימוש יומיומי עפ"י הצורך .יש למרוח על העור ולעסות עד לספיגה מושלמת.

הגזרה שלנו תלויה בגורמים רבים :קצב חיים דינאמי ,תזונה לקויה ,שינויים במשקל ,הריונות ,זרימת דם לא תקינה ,דיאטות חוזרות
ונשנות ,סילוק מופחת של תאים מתים ,בקרה לא טובה על קלוריות והצטברות עודפי שומן .כל אלה תורמים לאובדן האלסטיות של
העור ולחוסנו ולהופעת "הצלוליט" .חברת פארמה נובה גאה להציג את מגוון המוצרים שפותחו בקו  kianomerלטיפול בתופעת
הצלוליט .מוצרים אלו מבוססים על חומרים פעילים טבעיים כדוגמת שמן חיטה ,שמן קיק ,שמן אגוז המקדמיה שמן חוחובה ,שמן
קינמון ,תמציות קמומיל ,קפה ומינרלים מים המלח ,המגבירים את אספקת הדם ומשפרים את פירוק השומן הלא רצוי.

200 ml, 7.04 fl Oz.

CellU -treat coffee creamË Ë
Ë Ëקרם קפה לטיפול בצלוליט
קרם המטפל בעודפי השומן המצטבר באזורים הבעייתיים בגוף .הקרם מכיל קפאין ,מנטה ,קמפור ,אצות ,מינרלים ממי
ים המלח וחומרים פעילים נוספים ,המגבירים את אספקת הדם ומשפרים את פירוק השומן.
שימוש קבוע בקרם קפה לטיפול בצלוליטיס ,מסייע בסילוק הצלוליטיס או מפחית את נפחו ויוצר עור חלק וגמיש .הקרם
נספג בקלות ומותיר ניחוח עדין ותחושה נעימה ורעננה.
אופן השימוש :למרוח כמות נדיבה מהקרם על האזורים הנדרשים ולעסות בתנועות סיבוביות עד לספיגה מושלמת.
מומלץ להשתמש בקרם לאחר השימוש בסבון צלוליטיס של ים המלח .להשגת תוצאות מרביות יש להקפיד ולהשתמש
במוצר לפחות  30יום ברציפות מידי בוקר וערב .לשמירה על תוצאות הטיפול מומלץ להמשיך ולהשתמש בקרם פעם ביום.
200 ml, 7.04 fl Oz

COCONUT & VANILLA BUTTERË Ë

SHEA BUTTERË Ë

COCOA BUTTERË Ë

MANGO & PEACH BUTTERË Ë

CELLU- TREAT CINNAMON CREAMË Ë
Ë Ëקרם קינמון לטיפול בצלוליט
נוסחה ייחודית ובלעדית לטיפול בצלוליטיס ,המכילה מינרלים מים המלח ,שמנים טבעיים ותמציות צמחים הפועלים
בתיאום לוויסות הצטברות הנוזלים ברקמות.
הנוסחה פועלת לפירוק השומן הקיים ,לניקוז עודפי הנוזלים ולהחלקת העור ,באמצעות מספר חומרים פעילים אשר
יחדיו ,יוצרים מראה של עור צעיר ,מוצק וחלק:
• שמן זית עשיר בוויטמינים ונוגדי חמצון השומרים על עור צעיר ומתוח
• שמן הקינמון ואגוז המקדמיה הנלחמים במראה ה"תפוז" האופייני לצלוליטיס ויוצרים מראה יציב ואחיד.
• תמציות צמחים המסייעות בשיפור ומיצוק העור ומדגישות בכך את המראה החלק של העור.
• מינרלים של ים המלח השומרים באופן מרבי על הלחות וההזנה של העור.
אופן השימוש :יש למרוח על עור נקי באזור הרצוי ולעסות בעדינות עד לספיגה מושלמת .אדמומיות קלה המעידה
על פעילותו של הקרם עלולה להופיע באזור המטופל אך היא נעלמת בהדרגה .להקלה על האדמומיות ניתן להשתמש
באחד מהג'לים המרגיעים שבסדרה .להשגת תוצאות מרביות יש לחזור על הפעולה פעם ביום ובמשך לא פחות
מ 30 -יום ברציפות .לשמירה על התוצאות חשוב להקפיד על מריחה לפחות פעם ביום .אין להשתמש על עור מגורה
ו/או פצוע.
200 ml, 7.04 fl Oz

Dead Sea Cellulite Soap barË Ë
Ë Ëסבון צלוליט  -של ים המלח
סבון עשוי בעבודת יד ובעל פעילות משולשת .הסבון מכיל מלחי ים המלח ,תמציות קמומיל ,אלוורה שמן חיטה ,קיק,
כמון ,וויטמין  Eומעניק לעורך  25%תוספת לחות .הסבון מסלק עודפי נוזלים מאזורים שאינם חלקים ,מעורר את מחזור
הדם ,מפחית אגירת נוזלים ומעניק לעור מראה מוצק וצעיר.
אופן השימוש :מיועד לשימוש ישירות על העור (ללא ספוג או ליפה) יש לעסות את המקום
הרצוי בתנועות סיבוביות ולשטוף במים זורמים .משמש כחלק משיטת הטיפול במוצרי הצלוליט.
90gr
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לידיים ולרגליים
סדרת מוצרים לטיפול ולטיפוח הידיים והרגליים ,מבוססים על
שמנים טבעיים ,תמציות צמחים ומינרלים פעילים מים המלח.
 Kianomerקרמים לטיפוח הידיים והרגליים
 Cleadermaקרמים לטיפול בעור יבש וסדוק בידיים וברגליים
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טיפול בעור יבש וסדוק
בידיים וברגליים

טיפוח והזנת עור הידיים והרגליים

Cleaderma Dermo Silk
העור מתעורר לחיים.
כשהמינרלים של ים המלח פוגשים את מיטב השמנים הטבעיים ותמציות הצמחים של הרפואה הבדואית העממית ,כפות ידיך
ורגליך הופכות לרכות ,בריאות ונעימות ,ללא עור יבש וללא סדקים מכאיבים!
קרם לשיקום עור יבש וסדוק בכפות הידיים והרגליים
Hand care creamË Ë
Ë Ëקרם טיפוח לידיים
קרם טיפוח עשיר במרכיבים פעילים טבעיים וביניהם שמנים ומינרלים מים המלח .הנוסחה
הייחודית מאפשרת ספיגה מהירה בעור ואספקת לחות והגנה מרביים מפגעי מזג אוויר,
יובש וגירויים כתוצאה משימוש תדיר במים ובחומרי ניקוי שונים .הקרם מוסיף לחות לעור
ומעניק לידיים מגע של משי.
אופן השימוש :יש למרוח על עור ידיים נקי ויבש .להשגת תוצאות מרביות מומלץ למרוח
ולעסות לפחות פעמיים ביום .ניתן לשימוש בכל עת.
100 ml, 3.52Fl Oz

קרם ה  Cleaderma -החדשני ,מבוסס על תמציות עממיות אלו ומביא אותן לכלל שלמות ,הודות לשילוב הייחודי עם תמצית ציפורני
חתול ומינרלים מים המלח ,המשמשים כחומרים פעילים טבעיים.
קרם  Cleadermaהוא קרם ייחודי ואפקטיבי לטיפול בבעיות עור יבש וסדקים בכפות הידיים והרגליים .הקרם מכיל שילוב מקורי של
מרכיבים טבעיים :צמח הטיון ,צמח ההדס תמצית וציפורני חתול  -צמחי מרפא הידועים ביכולתם לשקם ,לרכך ,להרגיע ולהחזיר
לעור את גמישותו .בנוסף ,מכיל הקרם שילוב ייחודי של מינרלים מים המלח ,המשמשים כחומרים פעילים טבעיים ומגבירים את
תהליך ההתחדשות הטבעית של העור ללא כל תופעות לוואי ,המוכרות מתכשירים המכילים סטרואידים.
שימוש יומיומי בקרם יספק לעורך תוך זמן קצר את כל אבני הבניין הדרושות לחידושו ולהשבת חיוניותו לטווח ארוך:
•
•
•
•
•
•

יעניק לעורך את כל הלחות וההזנה הנדרשות לשיקומו
יחזק ויעשיר את העור
יסגור ויאחה סדקים
יפתור את בעיית היובש ואובדן הגמישות של העור
יחזיר את העור למצבו הטבעי והבריא
שימוש שוטף וקבוע ימנע התפתחות יובש קיצוני וסדקים בעור

Nourishing foot creamË Ë
Ë Ëקרם הזנה לכף הרגל
קרם מזין לטיפול וטיפוח כף הרגל ,המכיל ריכוז גבוה של מינרלים מים המלח ויטמינים
ושמנים טבעיים ,המבוססים על חמאת שיאה ,שמן אבוקדו ,שמן זית ,שמן חוחובה,
שמן סומסום ,מלח מים המלח ,ויטמין  ,Eשמן שקדים ותמצית צמח האלוורה.
הקרם מרגיע כפות רגליים כואבות ועייפות תוך כדי ריכוך העור הקשה והיבש ומאפשר לך
ליהנות מעור בריא ללא סדקים.
אופן השימוש :יש למרוח על כף רגל יבש ונקייה ולעסות בעדינות עד לספיגה מושלמת.
לטיפוח ושמירה על העור מומלץ למרוח מידי בוקר וערב.
100 ml, 3.52Fl Oz
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סדרת Kianomer

האמבט הופך
לספא
כל הסגולות הבריאותיות של ים המלח בסדרת מוצרים
מרגשת ומעוררת חושים ,המפנקת ומרגיעה את עור
גופך עם המינרלים הטבעיים של ים המלח.
מוצרי טיפוח על בסיס בוץ מים המלח
ג'ל רחצה
שמן אמבט וגוף
פילינג מלח שמן לגוף
גבישי מלח לאמבט
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סדרת טיפוח מים המלח
Dead Sea Mineral Mud & Aloe VeraË Ë
Ë Ëבוץ מינרלי של ים המלח עם אלוורה
הבוץ השחור המינרלי של ים המלח ,נוצר לפני אלפי שנים ,כתוצאה מסחף של שכבות חימר מההרים ושקיעתן בקרקעית
הים  -תהליך בו ספג הבוץ ריכוז גבוה של מינרלים מתוך מי ים המלח .בוץ זה ,בשילוב תמציות אלוורה ,מנקה ביסודיות
מזהמים מהשכבות העליונות של העור ,מסיר תאי עור מתים ,מעורר את התחדשות התאים ויחד עם זאת מוסיף לחות
וחושף שכבת עור צעירה וזוהרת יותר.
אופן השימוש :למרוח שכבה נדיבה על העור ,להשהות בין  10-15דקות או עד שהבוץ מתייבש ולשטוף עם מים זורמים,
באמצעות תנועות סיבוביות .לאחר השימוש בבוץ מומלץ להשלים את חווית הספא עם קרם גוף ,שמן גוף או חמאת גוף.
200 ml, 7.04 fl Oz

SHOWER GELË Ë
Ë Ëג'ל רחצה

" Dead Sea Mud & Salt Soap barË Ëחצי חצי"  -סבון ספא בוץ ומינרלים

ג'ל רחצה בניחוח אשכולית אדומה,פצ'ולי לוונדר וניל ,לוונדר ופסיפלורה ,המועשר במינרלים מים המלח ותמציות צמחים .הנוסחה
העשירה והקטיפתית ,מסייעת בשמירה על לחות העור ושומרת על תחושה רכה וחלקה לאורך כל היום.
אופן השימוש :לעסות ישירות על עור לח ורטוב או באמצעות ספוג רחצה עד ליצירת קצף רך ועדין  ,לשטוף במים זורמים לחזור
על הפעולה במידת הצורך .מיועד לשימוש יומיומי מתאים לכל סוגי העור .להשלמת החוויה מומלץ למרוח קרם גוף ו/או שמן
גוף בניחוח תואם.

סבון ייחודי המיוצר בעבודת יד ומכיל שכבת מלח ושכבת בוץ עשירות במינרלים ובגליצרין .הסבון מחדש ,מנקה ומרענן
את העור ומשיב אליו את הלחות והמינרלים הטבעיים החיוניים לבריאותו .עשיר בגליצרין ,מלח מים המלח ,בוץ ,אלוורה,
ויטמין  Eושמן גרניום.
אופן השימוש :לעסות על עור לח ורטוב ישירות על הגוף ליצירת קצף עדין ,פעם בצד הבוץ ופעם בצד המלח ולשטוף
במים זורמים
90 gr

Nature's Cream Dead Sea Natural MudË Ë
Ë Ëקרם גוף ייחודי ורב-תכליתי העשוי בוץ מים המלח
המרכיב העיקרי :בוץ ים המלח
בוץ ים המלח ספח במשך השנים מינרלים הידועים בתכונותיהם המרגיעות והמלחחות והוא מוגש לך
כקרם עדין ,ייחודי בהרכבו ובעל אפקט משולש :הרגעה ,לחות והזנה .הקרם המכיל בוץ מועשר בתמציות אלוורה ובויטמין
 Eהנספגים במהירות ,מרגיעים ומזינים את העור ,שומרים על בריאותו ורעננותו ומותירים ניחוח נעים.
אופן השימוש :למרוח על העור על פי הצורך ולעסות לספיגה מושלמת .הקרם מיועד לשימוש יומיומי בכל סוגי העור.
להשלמת חווית הטיפוח מומלץ להשתמש בסבון "חצי חצי" מהסדרה.
200 ml, 7.04 fl Oz

BATH & BODY OILË Ë
Ë Ëשמן גוף ואמבט
שמן גוף ואמבט בניחוח אשכולית אדומה,פצ'ולי לוונדר וניל ,לוונדר ופסיפלורה ,המכיל תערובת מיוחדת של שמנים טבעיים
שמן חוחובה ,שמן אבוקדו ,שמן שומשום ,שמן חמניות ושמן זית .השמן עשיר בוויטמינים  A ,C ,D ,E ,B12ובמינרלים מים המלח,
היוצרים שמן רב עוצמה המזין את עורך ,משיב אליו לחות שאבדה לו במהלך היום ,מחזיר את גמישותו ומעניק לו מראה זוהר וטבעי.
ניתן להשתמש במוצר בשני אופנים שונים:
• שמן גוף :למרוח על עור נקי ולעסות בתנועות מעגליות עד לספיגה מושלמת.
• שמן אמבט :למזוג חצי פקק (מכסה) לתוך מים חמימים ולטבול בהם במשך  15-20דקות.
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BODY SCRUBË Ë
Ë Ëפילינג מלח שמן לגוף
פילינג עדין ועוצמתי ,בניחוח אשכולית אדומה,פצ'ולי לוונדר וניל ,לוונדר ופסיפלורה ,המשלב  27מינרלים מים המלח יחד עם
שמנים טבעיים יעילים  :שמן חוחובה ,שמן אבוקדו ,שמן שומשום ,שמן חמניות ושמן זית.
הפילינג העשיר בוויטמינים  ,A ,C ,D ,Eאלוורה ו .B12-מעניק לעורך תחושה מרגיעה ומצננת .כאשר תעסי את המלחים על עורך,
תאי העור המתים יוסרו מיידית ועורך יישאר נקי רך ורענן.
אופן השימוש :לעסות ישירות על עור לח ורטוב בתנועות מעגליות ולהסיר שאריות במים זורמים .להעצמת התחושה מומלץ
להשתמש בקרם גוף או שמן גוף תואם מהסדרה .מיועד לשימוש פעם עד פעמיים בשבוע ויש להימנע ממגע בעור פצוע או מגורה.

RELAXING CRYSTALSË Ë
Ë Ëגבישי מלח אמבט מרגיעים
מלחי אמבט טבעיים בניחוח אשכולית אדומה,פצ'ולי לוונדר וניל ,לוונדר ופסיפלורה ,המכילים את יתרונות  27מינרלים המצויים
בים המלח (מגנזיום ,סידן ,נתרן ,אשלגן ועוד) ,להרגעה ,להתחדשות ולהשבת הלחות לתאי עור עייפים וחסרי ברק.
אופן השימוש :למזוג חופן גבישי מלח לאמבט מלא במים חמימים  .לטבול במי האמבט למשך  15-20דקות.
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