ПИЛИНГ РЪКАВИЦА ОТ 100% ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО

„РАЙЯ”

Ексфолира,почиства и прави кожата по-гладка и по-жизнена отвсякога
Ефикасна като механичен излющващ агент в лечението на Psoriasis

PEELING GLOVE
FOR FACE AND BODY MADE FROM 100% NATURAL SILK

“RAYA”

Exfoliate, cleans and makes skin
more smooth and more vibrant than ever
Efficient as a mechanical exfoliating agent in
treatment of Psoriasis
Натурален ЕКО Продукт
Без алергични реакции
Ефикасността и дерматологичния толеранс на продукта са клинично изследвани
към Катедра Дерматология и Венерология,
Медицински Факултет - София.

Natural Eco Product
No allergic reactions
The dermatological tolerance and the efficacy of the product have been clinically
tested at the Department of Dermatology
and Venereology, Medical Faculty of Sofia.

Естествената коприна е продукт,
който се получава при обработка на
пашкулите на копринените буби единствено и само с помоща на водна
пара.В зависимост от начина на обработване и сплитане на копринените
влакна се получават тъкани с различна структура,дебелина и грубост. Използваната материя при ръкавичката
„Райя” е от 100% естествена коприна и притежава релеф, който спомага за излющването на натрупаните
слоеве от безядрени кератиноцити на
роговия слой на епидермиса. Ексфолиацията допринася за дезинтегриране на „кератиновите запушалки” в
отвърстията на космено-мастния фоликул и така пречи на образуването
на комедони.
Произведена от фирма с богат
дългогодишен опит и водеща позиция
на Балканския полуостров в производството на естествена коприна-

„Свила”АД, ръкавичката „РАЙЯ” се
препоръчва от съюза на дерматолозите и има доказано действие:
- замества химическия пилинг по
един напълно естествен начин,като
почиства кожните пори и подобрява
достъпа на кислород до кожата;
- спомага за изглаждане на кожния
релеф и увеличава усещането за
гладкост на кожата;
- заличава неприятните следи от стареенето на кожата (суха и опъната
кожа, бръчки, дехидратация) като
премахва повърхностните клетки и
стимулира формирането на нов епидермис;
- спомага за активното проникване и
действие на съставките на антицелулитни и хидратиращи кремове;
- въстановява кожата и заличава видимо следите от стрии и акне;
- предпазва от появата на тъмни петна по кожата ,резултат от действието
на слънчевите лъчи и в комбинация
със слънцезащитни кремове допринася за качествен и много по-дълготраен тен;
- действа благоприятно преди и след
(д)епилация и спомага за правилния
растеж на косъма;
Доверявайки се на естествения и
натурално чист продукт, пилинг ръкавичката „РАЙЯ” може да бъде ваш
верен партньор в поддържането на
кожата ви чиста, здрава, млада и сияйна.

Natural silk is a product that gathers
the most delicate fibers by processing
the cocoons of silkworms only with the
help of water steam.Depending on the
method of processing and interlacement of silk fibers we get fabrics with
different structure and thickness. Peeling glove “RAYA” is made from 100%
natural silk and has a relief that helps
for exfoliation of the accumulated layers
of lifeless anucleate keratinocytes on
the corneous cells of the epidermis.

Exfoliation contributes to remove the
impurity of the skin and prevents the
formation of comedones.
Produced by a company with many
years of extensive experience and leading position in the Balkan Peninsula in
the production of natural silk, "Svila”
JSC, peeling glove “RAYA" is recommended by the Union of Dermatologists
and has proven action:
- replaces chemical peeling in a completely natural way, and cleans the skin
pores and improves the access of oxygen to the skin;
- helps to smooth skin relief and increases the feeling of smoothness of
the skin;
- erase unpleasant signs of aging skin
(dry and stretched skin, wrinkles, dehydration) by removing surface cells and
stimulates formation of new epidermis;
- help and active penetration of the ingredients of action Anti-cellulite creams
and moisturizing creams;
- rehabilitate skin and obliterates visible
signs of stretch marks and acne;
- protect from the appearance of dark
spots on the skin resulting from the
sun and in combination with sunscreen
cream contributes to qualitative and
more lasting tan;
- act favorably before and after hair removal and helps for the correct growth
of the hair;
Choosing peeling glove “RAYA” - a
natural and pure product, it can be your
faithful partner in maintaining your skin
clean, healthy, young and shining.

Контакти:
Тел./Tel.: 038 66 50 43
Факс/Fax: 038 66 50 64
GSM: 0896897682
от 8:30 до 17:00 часа
e-mail: svila.haskovo@gmail.com

Производител:
„Свила”АД - производство и
търговия на 100% копринени
тъкани и конфеkция
Бул. „Съединение” 58
6300 гр. Хасково, България
website: www.svila.eu

Producer:
“Svila” JSC - manufacturing and
trading with 100% silk fabrics
and ready made clothes
58 Saedinenie blvd.
6300 Haskovo, Bulgaria
website: www.svila.eu

