
هل تظن أن لديك كل ما تحتاج إليه؟ دقق النظر يا فتى! مع كل 
المواد التي تتراكم على بشرتك واإلفرازات التي تخرج من مسامها 

والخطوط الدقيقة أو التجاعيد التي تظهر على وجهك، فلن تنعم 
أبًدا بالمظهر الذي تتمناه. كن رجاًل يا فتى وأصلح أحوالك.

DEFY 
Dirt Fighter

Dirt Fighter منظف مذهل يستطيع التخلص من جميع األوساخ والجراثيم 
الموجودة على البشرة. المادة الفعالة فيه هي NVIRO-P ، عبارة عن مجموعة من 

المكونات النشطة التي توفر الحماية للبشرة من األضرار التي تسببها عوامل البيئة.

 DEFY Dirt Fighter شاهد الفرق مع
في سبعة أيام فقط! 

NVIRO-P تتخلص من 
األوساخ!

Alteronomas Ferment Filtrate 
all.ter.row.moan.nas fur.ment feel.trait |  منظف مبهر

وهو يعمل على تنظيف البشرة وحمايتها من التلوث.

Bitter Orange Oil
beat.ter  ore.range  oil |   مضاد قوي

يقتل البكتريا بسبب مرارته الشديدة ويعيد للبشرة لونها الطبيعي.

Collagen
coal.la.gen |  بروتين Uber

يحمي هذا المنتج بشرتك من الجفاف واإلجهاد.

Portulaca Oleracea Extracts
 port.too.lah.ca  olay.rah.see.a  x.tract |  قاهر حب الشباب

هبة الطبيعة للتخلص من االلتهابات والحكة.  

Natural Fruit Extracts
nat.ture.rale  froot  x.tract |  المزيج القوي

يعمل هذا المزيج القوي من خالصات العنبية وسكر القصب والبرتقال 
والليمون على زيادة معدل تجدد خاليا البشرة من أجل مظهر أكثر شبابًا.

يتميز هذا المنتج الخارق متعدد الوظائف بقدرته على:
  تنظيف البشرة

  تقليل عبوب البشرة البسيطة
  تنعيم البشرة وضبط درجتها اللونية

  ترطيب البشرة
  المساعدة في عالج حب الشباب والبشرة الدهنية

  تقليل االلتهابات التي تسببها الحالقة



www.defyskincare.net

لتقليل  مصل  عن  عبارة   DEFY Youth Tonic
التجاعيد وعالمات التقدم في السن وتقليل التهابات البشرة 
بعد الحالقة. وهو يعتمد في عمله على جزيئات الماء الدقيقة 
لـ TRI-GENICS وهو  التأثير القوي  من أجل تطبيق 
لمكافحة  قوية  ببتيدات  ثالثة  من  مجموعة  عن  عبارة 

التجاعيد.
Argireline

are.gee.re.lean |  منتج النعومة الفائقة

منتج قوي يحتوي على ستة أحماض أمينية فعالة للتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد 
)له نفس تأثير البوتوكس لكن بدون إبر(!

X50 Myocept
axe.50  my.o.cept |  الناقل الخارق

أحدث صيحة في عالم تقنيات التسليم التجميلية التي تعمل على توصيل المواد الفعالة 
غلى الخاليا التالفة.

Silanetriol and Hyaluronic Acid
see.lan.neh.tree.oil  and  hi.ya.loo.raw.nick  ae.seed |  مقويات

مقويات تشد البشرة وترطبها وتمنحها الحيوية.

:Youth Tonic تستطيع عبوات

  تقليل خطوط الوجه

  تنعيم البشرة

  ترطيب البشرة

  شد بشرة الوجه قلياًل

DEFY
Youth Tonic

 ،TRI-GENICS يحتوي على DEFY فقط
الحل األكثر فعالية للحصول على 

أفضل النتائج. تمتع بتجاعيد 
أقل بنسبة %17 خالل 25 يومًيا 

فقط!


