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ھمه چیز درمورد صابون خرچنگ

2 2 دقیقه خواندن 11 آوریل , 2018 •  سیدرضا بازیار

در حال حاضر این صابون با طرح ھای مختلف و قیمتھای مختلفی در بازار عرضه می شود .

این صابون ترکیبی از عصاره روغن خرچنگ و میگو گلیسیرین عصاره چای خیار و

اسانسھای گیاھی است که برای بھداشت پوست موثر است .این صابون برای پوست

بدن و نیز جوش صورت مفید است. صابون خرچنگ اصلی ( صابون بیوتی ) فقط در جعبه

ھای بنفش قرار دارد . برچسب روی صابون فقط به رنگ بنفش است . ایشه ھای

جنسینگ در داخل صابون دیده می شود. کلمه BEAUTYروی صابون حك شده است .

رایحه خیار صابون کامال محسوس است و در ھر دو طرف جعبه صابون برچسب ھولوگرام

چسبیده است.

این صابون برا ی پوست چرب مناسب است و اگر فردی دارای پوست خشکی می باشد

استفاده از این صابون میتواند خشکی پوست را تشدید نماید .این افراد الزم است از

صابونھای مالیم و حاوی مواد نرم کننده پوست مانند صابون گلیسیرینه و صابون داو

استفاده نمایند.

صابون خرچنگ

توضیحات:

صابون خرچنگ: صابون بیوتی خرچنگ با جنسینگ و رایحه خیار . تھیه شده از عصاره و

روغن خرچنگ ، میگو و دیگر آبزیان دریایی ، ریشه معجزه گر جنسینگ ، گلیسیرین ،

اسانس ھای مفید گیاھی و عصاره چای و خیار.

( این تنھا یک صابون نیست بلکه درمان کامل مو می باشد )
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 برچسب ھا Everything about soap Crab اطالعات صابون خرچنگ بھترین صابون

خواص صابون خرچنگ صابون آرایشی خرچنگ صابون اصل خرچنگ صابون اصلی

صابوِن پوست خرچنگ صابون خرچنگ صابون خرچنگ ( اصل ) سفید و روشن کننده

صابون خرچنگ (ضد چروک و روشن کننده صورت) صابون خرچنگ Ever Clean اصل

صابون خرچنگ اصل اورکلین طریقه استفاده از صابون خرچنگ

فواید صابون خرچنگ برای پوست – صابون اورکلین خرچنگ

فواید و مضرات صابون ھای زیبایی و الغری خرچنگ

با استفاده مداوم این صابون شما تفاوت عمده اي را احساس خواھید کرد. این صابون

روشن کننده با از بین بردن چین و چروك ھا باعث پوستي روشن ، صاف و عاري از

باکتري ھا خواھد شد. صابون خرچنگ اورکلین Ever Clean مشکالت پوستي را ھمچون

کك و مك ، نقاط سیاه رنگ پوست ، چین و چروك ھا و حفاظت آن در برابر باکتري ھاي

مضر پوست به ھمراه رایحه اي دلپذیر برطرف مي کند و با بھره گرفتن از ویتامین E به

رطوبت و صافي پوست کمك کرده و پوستي تمیز ، شفاف و شاداب را براي شما به ارمغان

مي آورد.

خواص اعجاب انگیز:

این صابون بسیار مفید برای ھرنوع پوست بوده و برای درمان آکنه ، لک و جوش ھای

صورت ، پیلینگ و پاکسازی پوست ، روشن کننده ، برطرف کننده ساھی دور چشم ، و

درمان کننده زخم ھا ، ضد باکتری ، ضد قارچ ، ضد خارش ، بھترین پاک کننده آرایش

صورت ، تنظیم کننده چربی پوست و جلوگیری از ایجاد چین و چروک در پوست صورت و

بدن و جوان نگاه داشتن پوست ، درمان عرق سوز و رفع بوی عرق بدن به کار می رود .

این محصول کامال اصل بوده و حتی ریشه ھای گیاه معجزه گر جینسینگ به آسانی در

داخل صابون قابل رویت می باشد. جینسینگ گیاه دارویی بسیار مفیدی است که در

درمان بسیاری از بیماری ھای داخلی بدن و ھمچنین سالمت و زیبایی پوست تاثیر معجزه

آسایی دارد.

طرز مصرف:

 این صابون را بر روي پوست مرطوب در حین دوش استفاده کنید و این عمل را روزانه

دوبار در شب و روز انجام دھید.

محتویات:

سدیم کوکوات ، سدیم پالکرنالت ، گلیسیرین ، ویتامین E ، رایحه ھاي دلپذیر ، آب

مقعطر ، تریکلوسان ، عصاره نارگیل ، عصاره ھاي گیاھي .

ھشدار: تاکنون ھیچگونه عوارض جانبي از مصرف این محصول گزارش نشده است . و

فقط برای استعمال خارجی است.
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پاسخ

پاسخ

شروین
29 می , 2017 در 7:39 ق.ظ

با سالم

لطفا نظزتان را در مورد صابوت خرچنگ اورکلین EVER CLEAN که دارای مجوز

بھداشت میباشد بگویید.

با تشکر شروین

ساناز
15 ژوئن , 2017 در 6:45 ب.ظ

با سالم

من صابون خرچنگ اورکلین EVER CLEAN استفاده کردم خیلی کیفیتش خوب و عالیه

بخصوص مجوز بھداشت داره و ادم خیالش از بابت تقلبی بودن راحته

ساناز

 2 نظرھا


