
 
Thông tin:  

Relumins L-Glutathione phức hợp là công thức Glutathione uống tiên tiến nhất có sẵn. Đây là chất làm 

trắng da bằng đường uống hiệu quả nhất và có nhiều lợi ích về sức khoẻ khác. 

 

Glutathione 

Ngăn chặn ức chế tổng hợp melanin trong phản ứng của tyrosinase và L-DOPA bằng cách làm gián đoạn 

khả năng L-DOPA liên kết với tyrosinase trong quá trình tổng hợp melanin. Các kết quả này cho thấy 

rằng glutathione ức chế sự tổng hợp và kết dính melanin bằng cách làm gián đoạn chức năng của L-

DOPA.Đó là chất chống oxy hóa chủ giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho da. Nó cũng đóng góp vào 

chức năng gan tốt. 

 

Công dụng: 

Các chứng chỉ Halal, Kosher, Vegan và cGMP 

 

Làm trắng, phục hồi & làm trẻ hóa da 

 

– 60 viên. 

– L-Glutathione 900mg giúp làm trắng da tối đa 

– Chứng nhận Halal & cGMP 

– Được chứng minh an toàn và hiệu quả trong nhiều nghiên cứu lâm sàng 

– Relumins có hiệu quả hơn Ivory Caps 5 lần và hiệu quả gấp hai lần so với công thức làm trắng răng 

Gluta-C 

– L-Glutathione tăng cường, 225mg Alpha Lipoic Acid đã được chứng minh là tự nhiên hỗ trợ cao trình 

độ Glutathione trong cơ thể 

 

 

 

 



 

 

 

Thành phần: 

L-Glutathione, 900mg: 

- Làm trắng da tối đa 

 

N-Acetyl-L-Cysteine, 300mg: 

- Được chứng minh giúp làm tăng lượng Glutathione dự trữ trong cơ thể 

 

Alpha Lipoic acid, 225mg: 

- Thúc đẩy tốt nhất sự hấp thụ Glutathione có trong cơ thể, giúp Glutathione được bền vững và không bị 

đào thải 

 

L-Methionine, 150mg: 

- Giúp làm tăng lượng Glutathione 

  

Vitamin E, 150IU: 

- Glutathione có liên quan mật thiết đến lượng Vitamin E, và việc bổ sung Vitamin E (100 IU / ngày) làm 

tăng Glutathione đáng kể và làm giảm nồng độ lipid trong mỗi quá trình oxy hóa và HbA1c có trong hồng 

cầu của bệnh nhân tiểu đượng loại 1 

 

Vitamin B2, 7.5mg: 

- Là công cụ giúp giảm dạng oxy hóa Glutathione (GSSG) xuống dạng (GSH) 

 

Selenomethionone, 300mcg: 

- Các nghiên cứu cho thấy Selenomethionon bổ sung chất trung gian biểu hiện tăng hoạt tính peroxidase 

Glutathione và sự gia tăng tuyến tính trong sự tăng lên của protein GPx1 và GPx3 

 

Cách sử dụng: 

 

Uống 2-3 viên mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ 

 

Chỉ định: 

Như với tất cả các phụ nữ mang thai và cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ của họ. Glutathione có 

các đặc tính bảo vệ tế bào khiến nó không thích hợp cho các bệnh nhân hóa trị. 


