
 میسالر واتر نال:

میسالر واتر، نوعی پاک کننده صورت و گردن بوده، که برای سال ها یکی از راز های زیبایی در کشورهای اروپایی مطرح می شده 

است. این محصول، عالوه بر تمیزی و پاک نمودن پوست از آرایش و آلودگی های پوستی، به پوست آسیبی نرسانده و پس از استفاده 

روی پوست کمک کرده و باعث احساس نرمی، و عرق اک کننده پوست، به از بین بردن ترشحات اضافی نیازی به شستشو ندارد. این پ

 رطوبت و زیبایی در پوست خانم ها می شود.

 الرمیس میسالر واتر، از میسل ها یا ذرات روغنی تشکیل شده، که با جذب کثیفی و آلودگی ها، آن ها از روی پوست پاک می کنند.

میسل ها ویژگی های  .است شده تشکیل ،وجود دارند آب در معلق صورت به که ،کننده پاک لیپیدی ذرات یعنی ا،ه میسل از واتر

آبگریزی و آبدوستی دارند، که بنابراین می توانند به طور کامال موثری کثیفی و ناخالصی ها را از روی پوست از بین ببرند. میسالر 

کمک به از بین بردن  از جمله این عملکردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:ی دارند. واتر ها، ظاهری شفاف و عملکردهای مختلف

 بدون ایجاد آسیب به پوست و ایجاد خشکی پوست، آن را تمیز و آبرسانی می کند.آلودگی ها، پاکسازی صورت و گردن، که آرایش و 

این ویژگی ها، با حضور عصاره ها و ترکیبات گیاهی، چند برابر شده، زیرا این ترکیبات عالوه بر تاثیرات فوق العاده روی پوست، 

 هیچ عارضه ای ایجاد نمی کنند.

ه*، میسالر واتر، بر روی انواع پوست قابل استفاده می باشد. این محصول را می توان بر روی پوست های ملتهب، دارای روزاس

 پوست می شود.و سالمت جوش، سوزش و قرمز استفاده شده و منجر به کاهش این عالئم و افزایش کیفیت 

و  محلول پاک کننده آرایش دور چشمبراین اساس و با توجه با تحقیقات گسترده در مورد سالمت پوست، البراتوار نال موفق به تولید 

حاوی عصاره های گیاهی، به همراه سورفکتانت به عنوان پاک کننده پوست،  میسالر واتر نالشده است. میسالر واتر یا  صورت

 بدون حضور پارابن و ترکیبات آسیب رسان پوستی می باشد.

 ترکیبات موثر میسالر واتر البراتوار نال:

. شود می استفاده ها آن از واتر میسالر در سطحی فعال عوامل و سورفکتانت عنوان به که هستند، ترکیبات از ای دسته پلکسیمرها

 لح به نیاز که غیره و ها صابون شوینده، مواد از بسیاری در و بوده( دوست آب هم و دوست چربی هم)  آمفیفیلیک ترکیبات این

ارضه ای، می تواند روی بدون ایجاد هیچگونه ع و داشته کمی سمیت مواد این. شود می استفاده آن از دارند، نیاز پایداری یا و شدن

این ترکیب هر دو گروه آب گریز )محلول  پوست همه افراد، با همه نوع پوست از جمله ظریف، حساس و آسیب دیده استفاده می شود.

بین آب و  لول دیگری حل شده و به عنوان رابطیدر چربی( و آب دوست )محلول در آب( را داشته و به آسانی در آب یا هر مح

 روغن مطرح می شود.

اسیدهای چرب لینولئیک اسید، این عصاره حاوی ت گیاهی به کار برده شده در فرموالسیون، عصاره ذرت می باشد. یکی از ترکیبا

، فیتواسترول ها و غیره می باشد. این روغن به دلیل حضور این ترکیبات و به K و E های ویتامین، کینون یوبیلینولنیک اسید، 

در بهبود زخم های پوستی، رفع التهابات، قرمزی، آکنه، اگزما و حساسیت های  خصوص یوبی کینون، باعث شده، که عصاره ذرت،

پوستی موثر باشد و عالوه بر بهبود و برطرف نمودن این عالئم، در پیشگیری از ایجاد آن ها نیز کارآمد باشد. همچنین این عصاره 

ردن رادیکال های آزاد آسیب رسان پوستی تاثیر خواص آنتی اکسیدانی باالیی داشته و در محافظت از پوست و کمک به خنثی ک

 باالیی دارد. این عصاره مغذی پوست بوده و آن را ویتامینه و تغذیه می کند.

به دلیل داشتن ترکیبات باالی یکی دیگر از عصاره های گیاهی استفاده شده در محصول، عصاره گل رز می باشد. این عصاره حاوی 

خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داشته و برای تکسین پوست ملتهب مفید  ،از جمله سیترونلول آمینه فالونوئیدها و اسیدهای فنولی،

می باشد. همچنین برخی از خواص محافظتی از پوست از آن استفاده می شود. این عصاره در کنار عصاره ذرت، از پوست در 

ارای د همچنین این عصاره پیری زودرس نیز جلوگیری می کند. برابر اشعه های مضر فرابنفش خورشیدی محافظت کرده و از بروز

  داشته خواص ضد ویروسی، ضد قارچی، ضد باکتریایی و غیره بوده و عالوه بر تغذیه پوست، Bاسیدهای چرب، ویتامین های گروه 

یبات فنولی، خاصیت عصاره گل رز همچنین به دلیل حضور ترکو در مرطوب نمودن و تسکین دادن پوست کمک شایانی می کند.

رفع لک های  را داشته و به روشن کردن پوست و رفع آنزیم تیروزیناز )آنزیم الزم برای مالنین سازی و رنگدانه های پوستی(

 پوستی کمک می کند.

بوده، که به دلیل حضور ترکیبات فنولی و  میسالر واترگل همیشه بهار یا کاالندوال، از دیگر عصاره های گیاهی محصول 

و غیره، فعالیت آنتی اکسیدانی، ترمیم کننده زخم های پوستی و  ، تانن ها، مواد معدنی، استرول هاپینن-سینئول، آلفا-8و1فالونوئیدی 

این عصاره در تسکین پوست های ملتهب شده و رفع آکنه و سوختگی های پوستی موثر بوده و از پوست نیز در  ضد التهابی دارد.



این ترکیب کامال بی خطر بوده و می تواند به طور کامال ایمن و  و آلودگی های محیطی محافظت می کند. برابر تابش نور خورشید

 موثر در محصوالت آرایشی بهداشتی به کار برده شود.

 شته ومرطوب کنندگی پوست نقش باالیی دااز دیگر ترکیبات موجود در فرموالسیون پروپیلن گلیکول و گلیسیرین می باشند، که در 

به عنوان جاذب الرطوبه در محصول استفاده می شوند. این ترکیبات، آب را در الیه شاخی پوست که باالترین الیه و سد پوستی است، 

 به دام انداخته و از تبخیر و از دست دادن آن جلوگیری می کند، بر این اساس در ایجاد نرمی و لطافت پوست نقش ویژه ای دارد.

 در پارابن جایگزین عنوان به توان می را ترکیب، این. شود می استفاده واتر میسالر در نگهدارنده انعنو به اتانول، فنوکسی

 .کرد استفاده آسیبی و حساسیت هیچ ایجاد بدون بهداشتی، آرایشی محصوالت

 ویژگی های میسالر واتر نال:

 ها لب و گردن صورت، چشم، دور های آلودگی و آرایش مناسب کننده پاک 

 چشم دور ناحیه ظریف پوست از محافظت 

 تماسی لنزهای دارای افراد و حساس های چشم پاکسازی برای استفاده قابل 

 ،پوست کننده شاداب و مرطوب نرم 

 اسانس و پارابن فاقد 

 حساس های پوست خصوص به ،پوست انواع برای مناسب 

 طریقه مصرف:

 زا پس محصول این. نمایید پاک آرامی به را خود صورت و ها چشم محلول، به آغشته کننده پاک پد از استفاده با بار 2 یا 1 روزانه

 .ندارد شستشو به نیازی استفاده،

 توجه:

 استعمال خارجی

 از تماس با داخل چشم خودداری فرمایید.

 در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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 پی نوشت:

 روی بر خونی قرمز های رگ شدن نمایان و قرمزی بروز باعث که ،استو مشکل پوستی شایع  پوستی یماریروزاسه: نوعی ب*

 .شود می صورت


