نشرة تفصيلية
اكتشفوا أسرار البحر الميت باستخدامكم منتجات  Bloomالطبيعيه ذات القيمه والفائدة العاليه للجلد والجسم

Bloom Bath Salt
-1امالح البحر الميت
امالح  Bloomلالستحمام هي خليط طبيعي  %100من مجموعة امالح ومواد معدنية مستخرجة من البحر الميت المنطقة األكثر
انخفاضا ً في العالم ومن المعادن الموجودة في امالح البحر الميت،المغنيسوم ،الصوديوم ،البوتاسيوم ،الكالسيوم ،البرومايد،الكبريت
الكلوريدات
االستعماالت والفوائد:
امالح البحر الميت معروفة منذ قديم الزمان بفوائدها وقد استخدمتها الملكة كيلوباترا وملكة سبأ وغيرهن من قدماء الملكات لقناعتهن
بفوائدها حيث استعملت امالح البحر الميت قديما ً وحديثا ً للمساعدة في :
*االسترخاء
* اعطاء البشرة النضارة والحيوية والجمال.
* المساعدة في التخفيف من االمراض الجلدية مثل الصدفية  ،حب الشباب .....
طريقة االستعمال :
*االستعمال العادي:
بعد االستمتاع بحمام دافئ مع صابون االمالح Bloomيتم اذابة  500غم من امالح Bloomفي حوض االستحمام المملوء بالماء الفاتر
(حسب مالئمة الجسم) ثم االسترخاء في حوض االستحمام مدة  15دقيقة بعدها يغسل بالماء الفاتر فقط بدون استعمال الصابون.
*ينصح باالستعمال  3-2مرات اسبوعيا ً
لألقدام:
بعد غسل األرجل بصابون االمالح Bloomيتم اذابة 250غم من امالح Bloomفي لترين من الماء الفاتر وتوضع األرجل  15دقيقة
في المحلول ثم تغسل بالماء الفاتر فقط بدون استعمال الصابون
*ينصح باالستعمال  3-2مرات اسبوعيا
للوجه :
بعد غسل الوجه بصابون الطين  Bloomيتم اذابه معلقتين كبيرتين من امالح  Bloomفي 100مل من الماء الفاتر ويتم وضع قطعة
من الشاش في محلول وبعد ذلك توضع على الوجه وتترك لمدة  15دقيقه ويتم بعدها غسل الوجه بالماء الفاتر فقط
* ينصح باالستعمال  3-2مرات اسبوعيا ً
للشعر:
بعد االستمتاع بحمام الشعر مع شامبو  Bloomالمميز يتم اذابة 250غم من امالح  Bloomفي لترين من الماء الفاتر وتغمس منشفة
الرأس بالمحلول وتوضع على الرأس،
تترك من 15دقيقة وبعدها تغسل الرأس بالماء الفاتر فقط ،ألفضل النتائج ينصح باألستعمال 3-2مرات اسبوعياً.
مالحظات:
*لإلستعال الخارجي فقط.
*بعض االحمرار البسيط مع الدغدغة للوجه أو الجسم هي مؤشر أيجابي لتفاعل الجلد مع المواد المعدنيه
*للبشرة الحساسة جدا  ،يفضل ان تجرب على اليد وفي حال المالئمة للجلد يفضل ترك األمالح فقط خمسة دقائق في المرة اولى
*ألولئك الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم تنصح باستشارة الطبيب او الفيزيائي قبل قبل استعمال امالح Bloomألنها تنشط الدورة
الدموية

-2قناع الوجه150غم
قناع الجسم500غم

Bloom Facial Mask
Bloom Body Mask

قناع طبيعي %100من البحر الميت(مضافا ً اليه مستخلص عشبي طبيعي والعسل الطبيعي وزيت الزيتون) يستعمل كقناع للوجه
والجسم وهو مستخدم في كافة أرجاء العالم منذ عصور قديمة وليومنا هذا.
االستعماالت والفوائد:
ً
ً
*استعملت طينة البحر الميت قديما وحديثا لفوائدها في المساعدة في ما يلي:
-1المساعدة على توازن رطوبة الجلد.
-2لمظهر اكثر شبابا ً وبشرة ناعمة ونضرة.
طريقة االستعمال للوجه:
*بعد تنظيف الوجه باستعمال حليب التنظيف Bloom
*توضع طبقة من قناع طينة البحر الميت  Bloomعلى الوجه ( ما عدا الشفاه والعينين ) لم تترك مدة 15دقيقة او حتى تجف تماما ً ،
تغسل المنطقة التي تم وضع القناع عليها بالماء الفاتر
*يوضع الكريم المرطب  Bloomالنهاري او الليلي
*ننصح باستعمال قناع الوجه  Bloomمرة واحدة اسبوعيا ً للبشرة الجافة ،ومرتين للبشرة العادية وثالث مرات للبشرة الدهنية.
طريقة األستعمال للجسم:
*بعد االستمتاع باإلستحمام بصابون األمالحBloom
*توضع طبقة من قناع الجسم ( Bloomبعد قليل من التسخين وحسب الرغبة) على الجسم او مناطق محددة وتترك  15دقيقة ثم يغسل
الجسم بالماء الفاتر.
*يوضع لوشن الجسم Bloomلمزيد من الحيوية والترطيب
*ينصح باستعمال قناع الجسم  Bloomمرتين أسبوعيا ً
مالحظات :
*يجب وضع طين البحر الميت على الجلد النظيف والخالي من الجروح
*لألستعمال الخارجي فقط
* القليل من االحمرار الجلد والدغدغه مؤشر ايجابي لتفاعل الجلد مع قناع Bloom
*للبشره الحساسه يفضل ترك الطين 5دقائق على الجلد فقط خاصة في المرة االولى لالستعمال
*الولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ينصح باستشارة الطبيب او الفزيائي قبل االستعمال الن قناع

 Bloomينشط الدوره

الدمويه
*الرائحة الفريدة لقناع الوجه او الجسم هي نتيجة وجود نسبة عالية من الكبريتات
*يفضل استخدام قناع الطين  Bloomقبل مقشر الوجه او الجسم حيث ان المقشر يساعد على فتح خاليا
* وجود طبقه سائله من قناع الطين يعني انها طبيعيه  %100بدون مواد مكثفه او كيماويات لذلك ننصح
قبل االستعمال

الجلد بشكل فعال
بخلط أو رج قناع الطين

-3قناع الطين الطبيعي من البحر الميت 300غم
Bloom Mud Mask 300g
*لجلد وشعر اكثر نظافة وصفاء
*يستعمل للوجه والجسم والشعر
*يوضع على المنطقة المطلوبة لمدة 15دقيقة وثم يغسل ويوضع بعد ذلك كريم مرطب للوجه وللجسم.
صابون مع طينة البحر الميت 90غم
Bloom Mud Soap

-4

صابون فريد تم اعداده من زيت الزيتون الطبيعي ،زيت النخيل وزيت جوز الهند باإلضافة الى طينة البحر الميت وهو خال من
الدهون الحيوانية والمنظفات الكيماوية وغني بمعادن البحر الميت.
ننصح باستخدامها للوجه

-5صابون مع امالح البحر الميت90غم
Bloom Salt Soap
صابون فريد تم اعداده من زيت الزيتون الطبيعي ،زيت النخيل وزيت جوز الهند باألضافة الى امالح البحر الميت وهو خال من
*ننصح باستخدامها للجسم
الدهون الحيوانية والمنظفات الكيماوية وغني معادن البحر الميت.
األستعماالت والفوائد:
*يوفر هذا الصابون طريقة متفوقة للحصول على بشرة نضرة ناعمة كالحرير
*يساهم في تغذية وتنقية الجلد والبشرة.
*التخلص من شوائب البشرة واعطائها لمعة فريدة.
*لألستعمال اليومي.
*من اجل الحصول على الفائدة القصوى تترك رغوة صابون Bloomدقيقة على الجلد ثم تغسل.

-6شامبو 200مل امالح البحر الميت
Bloom Shampoo
تركيبة مميزة مع خالصة الصبار وأمالح البحر الميت.
االستعماالت والفوائد:
*للعناية بالشعر وتغذيته واعطائه ملمسا ً مميزاً.
*متوفر بثالث انواع للشعر الجاف والعادي والدهني.
المادة الفعالة :صوديوم لوريل 3ايثر سلفيت
-7كريم النهار 100مل
Bloom Day Cream
تركيبة خاصة مضافا ً اليها امالح البحر الميت المعدنية للعناية الفائقة بالوجه والرقبة،
*للترطيب اليومي الرائع وبعد قناعBloom
*يستعمل مع مساج خفيف دائري بعيداً عن العينين.
-8كريم الليل 100مل
Bloom Night Cream
تركيبة خاصة غنية بالفيتامينات مع امالح البحر الميت لترطيب وتغذية يومية للبشرة بالفيتامينات والمعادن طوال الليل وبعد استعمال
قناع . Bloom
*يستعمل الكريم مع مساج خفيف للوجه والرقبة بعيداً عن العينين.
*لألستعمال اليومي وبعد القناع او امالحBloom
-9كريم اليدين 100مل
Bloom Hand Cream

*مرطب فريد من امالح البحر الميت.
*يكسب اليدين ترطيبا ً رائعا ً وملمسا ً ناعما ً كالحرير.
*يوضع على اليدين مع تدليك خفيف.
 -10كريم القدمين 100م
Bloom Foot Cream
التركيبه المميزة المدعمه بأمالح البحر الميت وعطر الفاكهه لنعومه فائقه ولالعتناء بالقدمين كلمسة الحرير
 - 11كريم السنفرة 100مل
Bloom Facial Scrub
تركيبه متميزة وغنيه مع امالح البحر الميت وقشر اللوز الطبيعي
االستعماالت والفوائد:
*يعمل قناع كريم السنفرة Bloomعلى الوجه والرقبة ويفرك بشكل دائري لمدة عشر دقائق تقريبا ً وتزال بذلك جميع الخاليا الميتة عن
سطح الجلد واثار البقع السوداء
*يغذي البشرة بمعادن البحر الميت النادرة.
* ينظف سطح البشره وكسبها لونآ افتح من ذي قبل
*يرطب البشره ويعطيها نقاوة وملمسآ كالحرير
-12كريم حول العينين 30مل
Bloom Eye Cream
تركيبة مميزة وفريدة غنية بالمعادن المستخرجة من البحر الميت مضافا ً اليها فيتامين  Eومجموعه

من خالصة الفواكة ويفيد في :

*اعادة الحيوية و النضاره لمنطقة ما حول العنين
* تغذية هذه المنطقه الحساسة بالفيتامينات والمعادن الضرورية بشكل طبيعي ومدروس
طريقة االستعمال
توضع كمية مناسبة من كريم  Bloomعلى االصابع النظيفة ويتم عمل مساج لطيف بحركة دائرية لمدة  5-3دقائق حول العينين مع
التربيت في اي وقت ويفضل في الليل
*ننصح بمتابعة استخدام الكريم باستمرار للحصول على الفائدة القصوى .

-13لوشن الجسم 200مل
Bloom Body Lotion
تركيبه خاصة وفريده مضافآ آمالح البحر الميت المعدنيه للعناية الفائقة بالجسم
االستعماالت والفوائد:
*يعطي الجلد ملمسا ً ناعما ً كالحرير.
*يعمل على توازن رطوبة الجلد
*يعمل على تغذية الجلد والتخلص من الشوائب
*لالستعمال اليومي بعد استعمال امالح او قناع Bloom
*يستعمل للجسم مع تدليك خفيف
-14مقشر الجسم 350غم

Bloom Body Scrub
مزيج فريد ورائع من امالح البحر الميت مع
خليط زيوت المساج الطبيعية.
االستعماالت والفوائد:
*يفرك الجسم وخاصة مناطق المفاصل مثل الركب واالكواع بحركة دائرية لطيفة لمدة  10دقائق.
*يؤمن استعمال مقشر الجسم هدفين رئيسيين وهما:االسترخاء المميز وازالة الخالية الميتة عن سطح الجلد.
*لجلد اكثر نضارة ونعومة وحيوية.
-15حليب التنظيف 125مل
Bloom Cleansing Milk
تركيبة خاصة مع امالح البحر الميت
*مثالي لتنظيف سطح الجلد.
*الزالة المكياج او الشوائب غير المرغوب بها.
*لبشرة اكثر نضارة وحيوية ونقاء.
*يستعمل قبل قناع الوجه Bloom
*يستعمل اوالً ثم التونيك
الطريقة:
توضع كمية مناسبة من حليب التنظيف  Bloomعلى الوجه والرقبة ويتم عمل مساج خفيف بحركه دائريه ويمسح بقطعة قطن او فوطة
نظيفة.
-16سائل التنظيف 125مل
Bloom Facial Tonic
سائل التنظيف التركيبة الفريدة مع معادن البحر الميت الطبيعة للحفاظ على الجلد نضرآ  ,نظيفآ يستعمل كجزء مهم من خطوات العناية
بتنظيف البشرة كمادة قابضة للمسامات من أجل الحفاظ عليها نظيفة  ,نضرة وخالية من الشوائب
توضع كمية مناسبة من Bloom
الطريقة:
سائل التنظيف على قطعة نظيفة من القطن أو الشاش ويمسح الوجه والرقبة بلطف وبشكل دائري.
-17كريم واقي من اشعة الشمس125مل
Bloom Sun Block
كريم واقي من اشعة الشمس الضارة  UVA+UVBبتركيبة مميزة وخاصة مع معادن البحر الميت النادرة
*مقاوم للماء
*مقاوم للعرق
*يوضع قبل التعرض للشمس بربع ساعة
*عامل الوقاية من الشمس SPF 30
*يستعمل على المناطق المعرضة للشمس مع تدليك للوجة والجسم .
-18زيت المساج 200مل
Bloom Massage Oil
زيت المساج  Bloomتركيبة خاصة من مجموعة الزيوت الطبيعية  ،مستخلص الصبار ،
البحر الميت النادرة.
*الطريقة المثالية لألسترخاء يمكن ان يستعمل قبل قناع الجسم Bloom

مستخلص البابونج ،ومعادن وامالح

.
-19جل ما بعد التعرض للشمس  200مل
Bloom After Sun Gel
تركيبة مميزة وغنية بأمالح البحر الميت وخالصة الصبار ،صنعت خصيصا ً لتبريداثار الشمس والحروق.
-20مجموعة العناية باليدين واألظافر
Bloom Hand & Nails Kit
*قناع اليدين واألظافر.
*مقشر اليدين واألظافر.

.

*مرطب اليدين واألظافر
*زيت العناية باألظافر
*مبرد أظافر

خطوات استعمال مجموعة منتجات Bloom
هل ترغب/ترغبين بالنضمام للمجموعة المميزة من مستهلكي  Bloomفي العالم للحصول على الفائدة القصوى من مواد  Bloomذات
الجودة العالية المعتمدة والمستعملة بأكثر من  42دولة في العالم
يرجى اتباع الخطوات التالية:
-1ينظف الوجه بصابون الطين او الكريم الحليبي والجسم بصابون امالح ويفضل ترك رغوة الصابون على الوجه او الجسم قبل
الغسيل .
-2ينصح بعمل تبخيرة للوجه ببخار الماء او بخار الماء مع زهرة البابونج قبل اجراء العناية
-3يوضع قناع الطين حسب تعليمات استعمال القناع  ،يغسل الوجه او الجسم بالماء الفاتر
-4يفضل استعمال كريم السنفرة للوجه مرة واحدة في االسبوع ويفضل بعد استعمال قناع الطين
ً
-5يستعمل الكريم (النهاري أو الليلي) للوجه واللوشن للجسم بعد استعمال القناع أو بعد استعمال االمالح وأيضا كلما رغبت بذلك
للترطيب.
-6لتغذية البشرة بمعادن وأمالح البحر الميت بشكل مستمروتدريجي ننصح باستعمال باقي مستحضرات  Bloomكل حسب طريقة
استعمالها وحسب هدف استعمالها  ،ألن هذه المستحضرات
تكمل بعضها من اجل تزويد الجلد بالمواد الهامة التي تعمل كحوافز بيولوجية للجلد ليتمتع بنضارة وحيوية
-7قبل استعمال األمالح او الطين ننصح باستعمال شامبو وصابون Bloom
-8يمكن عمل مساج بزيت المساج  Bloomقبل استعمال قناع الجسم  ،وللمساجفي اي وقت
.مالحظات:
*جميع منتجات  Bloomتخزن بدرجة حرارة الغرفة العادية 25م بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن األماكن الرطبة.
*لألستعمال الخارجي فقط

