Інструкція з використання
порошку німу ТМ «Сhandi»
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед
використанням.
Нім поєднує у собі якості природного зволожувача
та антисептика.
Порошок німу - універсальний засіб для догляду за
шкірою та волоссям. Нім піклується про жирну та
комбіновану шкіру, очищуючи забиті пори та
видаляючи надлишковий жир, лікує вугрі та інші запалення, зволожує суху шкіру, насичує її
вітамінами. Порошок німу - ефективний засіб для лікування волосся. Він усуває сухість,
свербіж, допомагає впоратись з шкірними захворюваннями, лупою. Нім відновлює тонке та
ослаблене волосся, повертає йому здоровий вигляд та блиск.
Спосіб застосування: розвести необхідну кількість порошку теплою водою, перемішати до
утворення однорідної маси. Нанести на шкіру або волосся, через 10-20 хвилин змити
теплою водою.
Порошок німу змішують з оліями і травами, підбираючи склад відповідно до типу шкіри і
бажаного ефекту.
Рецепти з порошком німу:
Маска для зміцнення волосся.
Кокосова олія - 2 столові ложки, порошок німу - 2 чайні ложки.
Підігріти кокосову олію, додати порошок німу. Нанести суміш на вологе волосся, роблячи
акцент на кінчиках. Через 20 хвилин змити теплою водою, за необхідності використати
м’який шампунь.
Лікувальна маска від лупи.
Порошок німу - 2 столові ложки, біла глина - 1 столова ложка, вода. Масажними рухами
нанести суміш на шкіру голови, через 15-20 хвилин змити теплою водою.
Маска для жирної шкіри обличчя.
Порошок німу - 1 чайна ложка, натуральний йогурт - 1 чайна ложка, лимонний сік – ½
чайної ложки. Нанести суміш на чисту шкіру обличчя, через 15 хвилин змити теплою
водою.
Маска для сухої шкіри обличчя.
Порошок німу - 1 чайна ложка, кунжутна олія - 1 чайна ложка. Нанести суміш на чисту
шкіру обличчя, через 15 хвилин змити теплою водою.
Перед використанням рекомендуємо зробити тест на чутливість шкіри та алергічну
реакцію.
Приготувавши невелику кількість суміші, нанесіть її на внутрішню частину ліктя та
залиште на 30 хвилин. Потім змийте. За відсутності будь-яких алергічних реакцій протягом
24 годин можете використовувати порошок німу за призначенням. Цей захід є запобіжним
та обов’язковим для всіх косметичних засобів, незалежно від складу.
Виключно для зовнішнього застосування.
Зберігати у місцях, недоступних для дітей, уникати потрапляння прямих сонячних променів
та високої вологості повітря.
Виробник: Matha Exports International, Нью-Делі -110014, Індія.
Імпортер в Україні: ФОП Мельничук, тел. (044) 362-23-15, http://chandi.com.ua
Термін зберігання: 3 роки, дата виготовлення зазначена на упаковці.

