
 
 

  (نحوه مصرف ماسک گچی حاوی زردچوبه )پودری

خشک یا معمولی جلبک و اگر  تونر پوست چرب ابتدا پوست خود را با شوینده مناسب نوع پوستتان شستشو دهید. اگر پوستتان چرب است از

است از تونر حاوی جلبک آستاگزانتین استفاده کنید سپس مقدار مناسبی از ماسک گچی حاوی زردچوبه را با کمی آب یا عرق کاسنی و چند 

قطره آب لیموی تازه برای پوستهای چرب و برای پوستهای خشک با شیر و مقداری عسل و روغن میتامین ای ترکیب کرده و بر پوست تمیز 

دقیقه و خشک شدن کامل ماسک، آن را از پایین  25ار داده و چند دقیقه ماساژ دهید. بهتر است ماساژ صورت از پایین به باال باشد. پس از قر

 .به باال جدا کرده و در صورت نیاز پوست خود را بشویید و اگر پوستتان خشک است از کرم بوتاکس بعد از آن استفاده کنید

در معدنی که سرشار از امالح و مواد معدنی دریایی و سولفات کلسیم است تشکیل شده که پس از گذاشتن آن بر روی ماسک گچی از نوعی پو

های پوست، برگشت دوباره درخشندگی پوست، رفع لکه های پوستی و ها، صاف کردن ناهمواریپوست صورت باعث کاهش عمق چروک

یدان موجود در زردچوبه بشدت برای پوستهای جوشدار موثر بوده و باعث کاهش بروز روشن شدن پوست می شود. و همچنین بدلیل آنتی اکس

 .جوش و آکنه می شود و همچنین از ماندن جای جوشها جلوگیری می کند

 ) :خواص ماسک گچی فرموله شده با زردچوبه )پودری

خود استفاده کنید. این محصول شرکت کافه سبز با بهره مرتبه بر پوست تمیز  3الی  2ماسک تهیه شده در البراتوار کافه سبز را هفته ای 

مندی از ترکیبات زردچوبه، چای سبز و خاک رس، شیرین بیان، سفیدآب قلع و زرنیخ طالیی، جلبک اسپیرولینا ، نشاسته هیدرولیز شده و 

ت صورت می شوند. الزم به ذکر باعث کاهش جوشها و آکنه شده و همچنین موجب روشن سازی پوست و کاهش تولید مالنین در پوس…. 

 .است که این ماسک موجب پاکسازی پوست و کاهش چین و چروک های پوستی نیز می شود

می شود و ضمن انجام عمل پاکسازی  طراوت، شادابی و درخشندگی از دست رفته پوست شما  تداوم در استفاده از این محصول باعث 

 .رت می گرددصورت، عمیقا باعث رفع چروک و خشکی پوست صو

 .دنبال کنید اینجا صفحه اینستاگرام ما را از
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