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Τρόπος Χρήσης :

B H M A  1

Εφαρμόστε ένα παχύ, αδιαφανές, στρώμα  μάσκας 

σε καθαρό, στεγνό δέρμα. 

B H M A  2

Αποφύγετε την περιοχή των ματιών, τα φρύδια, 

τη γραμμή των μαλλιών και τα χείλη. 

Αφήστε τη μάσκα για 20 λεπτά ή μέχρι να 

στεγνώσει εντελώς. 

Αφαιρέστε τραβώντας απαλά τη μάσκα  από τις 

εξωτερικές άκρες και ξεπλύνετε τυχόν κατάλοιπα.  

B H M A  3

B H M A  4

B H M A  5

Χρησιμοποιήστε μια φορά ή δύο φορές την εβδομάδα. 



LAB.NEWMED BLACK MASK με Καολίνη , Aloe Vera , 
Άνθρακα Μπαμπού και Neurophroline .

ΚΑΟΛΙΝΗ 

Η καολίνη απορροφά εξαιρετικά αποτελεσματικά το 

υπερβολικό σμήγμα, καθαρίζει τους πόρους και 

ενυδατώνει το δέρμα. 

 Η χρήση της βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία , ενώ 

ταυτόχρονα θρέφει, καθαρίζει και λειαίνει την 

επιδερμίδα . 

Εκτός από το γεγονός ότι απορροφά τη λιπαρότητα, 

έχει αντισηπτική  και καταπραϋντική δράση , 

βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της ακμής . 

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΟΥ 

Ο Άνθρακας μπαμπού είναι ένα συστατικό με 

μοναδικές ιδιότητες , καθώς :  

Απορροφά τοξίνες και άλλες επιβλαβείς ουσίες 

από το δέρμα αφαιρώντας την υπερβολική 

έκκριση σμήγματος και καθαρίζοντάς το σε 

βάθος.  

Απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και κάνει 

απολέπιση.  

Καθαρίζει σε βάθος τους πόρους και σκοτώνει 

τα βακτήρια που προκαλούν φλεγμονή ,έκζεμα 

και ακμή. 

NEUROPHROLINE 

Το Neurophroline έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη 

δράση και ενεργοποιεί  παράγοντες που 

αναπλάθουν το κατεστραμμένο ή ξηρό δέρμα 

του προσώπου .  

Είναι κατάλληλη για λιπαρά και μικτά είδη δέρματος 

που είναι επιρρεπή στην υπερβολική έκκριση 

σμήγματος .  

ALOE  VERA 

Η αλόη περιέχει πάνω από 75 διαφορετικά θρεπτικά 

συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, αμινοξέα και 

σαλικυλικό οξύ. 

 Έχει ισχυρή  ενυδατική, αντιγηραντική, αντιοξειδωτική 

και αντιφλεγμονώδη δράση .  


