
МИКРОФИБЪРНА РЪКАВИЧКА 
за отстраняване на грим и почистване на лицето

Тайната  на  МИКРОФИБЪРНАТА  РЪКАВИЧКА е в  уникалната  структура  на  т.нар.  супер-
микровлакна,  от  които  е  произведена.  Методът  на  сплитане  на  всяко  влакно  гарантира  пълно 
почистване на кожата на лицето, без да го наранява, като замърсяванията се улавят, благодарение на 
капилярни сили на взаимодействие. Абсорбиращите свойства на РЪКАВИЧКАТА не позволяват на 
грима да прониква в кожата. 

По напълно естествен начин  РЪКАВИЧКАТА  отстранява  грима (само с  вода),  почиства  и 
ексфолира кожата на лицето. Супер-микровлакната спомагат за премахването на повърхностния слой 
мъртви  клетки и  по този начин предпазват  от  образуването на  комедони и  дават  възможност на 
кожата да диша и да се обогатява с кислород. 

МИКРОФИБЪРНАТА РЪКАВИЧКА – верен помощник на всяка дама:

 Натурален ЕКО-продукт
 Революционна технология за почистване само с вода
 Почиства порите на кожата по един напълно естествен начин
 Подобрява достъпа на кислород до клетките
 Премахва повърхностния слой от мъртви клетки
 Стимулира формирането на нов епидермис
 Подобрява еластичността на кожата
 Ускорява регенерацията на клетките
 Увеличава усещането за гладкост на кожата
 Практична и лесна за използване 
 Без алергични реакции
 Дълготрайна употреба

НАЧИН НА УПОТРЕБА НА МИКРОФИБЪРНАТА РЪКАВИЧКА:

 Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.
 С влажна РЪКАВИЧКА отстранете грима – пудра, руж, спирала, сенки, червило. За 

отстраняване на спиралата - с нежно движение отвътре навън по затворените клепачи.
 Почистете кожата на лицето с леки масажни движения - нежни хоризонтални масажни 

движения от средата на лицето навън и отдолу нагоре. Никога не търкайте силно, за да не 
разтегнете кожата.

 Изперете РЪКАВИЧКАТА с мек сапун.
 Оставете да изсъхне.

Внимание! Не използвайте препарати с избелващи и омекотяващи свойства! 

За да възвърнете блясъка и чистотата на лицето си, за да имате по-нежна и гладка кожа, за да 
усетите комфорт и самочувствие, ежедневно почиствайте лицето си с 

МИКРОФИБЪРНАТА РЪКАВИЧКА.

Доверете се на  РЪКАВИЧКАТА -  един натурално чист продукт - и тя ще бъде Ваш верен 
партньор за поддържане на здрава и чиста, млада и сияйна кожа. Съвършено почистена и съживена, 
Вашата кожа преоткрива блясъка на своята младост!

ВАШАТА КОЖА ЩЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИ!
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