
 
Thông tin: 
Viên uống trắng da Relumins Vitamin C Complex không như những loại vitamin C thông thường khác bởi 
vì nó đã được phát triển đặc biệt để nâng cao một cách hiệu quả làm sáng da nhờ Glutathione. Sản 
phẩm này là một sự pha trộn độc đáo từ những loại Vitamin C được chiết xuất từ thực vật có sẵn từ tự 
nhiên kết hợp cùng với chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích như làm trắng sáng da đồng thời tăng 
cường sức đề kháng của cơ thể tạo nên sự khác biệt so với các Vitamin C khác. Mang lại 1 bước đột phá 
mới cho làn da trong việc làm trắng da chống oxy hóa toàn diện hơn 
 
Công dụng: 
Relumins Vitamin C Complex được phát triển đặc biệt nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả của 
Glutathione có trong sản phẩm trắng da Relumins Advance Nutrition Vitamin C Complex, giúp cơ thể 
hấp thụ Glutathione nhanh hơn. 
 
Vitamin C được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên kết hợp với chất chống oxy hóa Glutathione mang đến 
hiệu quả trắng sáng da nhanh chóng, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể. 
 
Sử dụng Relumins Advance Nutrition Vitamin C Complex kết hợp với viên uống trắng da Relumins 
Glutathione Advanced White để đạt được hiệu quả đột phá, toàn diện về trắng da. 
 
Thành phần: 
Vitamin C ( Roseship và Calcium Ascorbate) 
Roseship và Ascorbate là các dạng khác nhau của Vitamin C. Đây được coi là chất chống oxy hóa ổn định 
và hiệu quả cao trong trắng sáng da, giúp ức chế khả năng sản xuất hắc tố da- melanin. 
 
Calcium ( Calcium Ascorbate Complex) 
Đây là hợp chất thiết yếu đóng vai trò đặc biệt quan trong trong sản xuất Collagen của cơ thể, phục hồi 
mô. 
 
Calcium Threonate 
Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của các chuyên gia hàng đầu thế giới đã cho thấy hoạt chất 
Calcium Threonate có khả năng chuyển hóa Vitamin C giúp tăng khả năng hấp thụ Vitamin C vào cơ thể. 
 
 



Hesperedin 
Hesperdin là hợp chất có tác dụng kích thích lưu thông máu, từ đó kích thích sự tuần hoàn của bề mặt 
da giúp cải thiện quầng thâm dưới mắt, cải thiện làn da sỉn màu, mệt mỏi. Các hợp chất Flavonoid trong 
Glucosyl Hesperidin còn được biết đến với hiệu quả tăng cường cấu trúc Collagen. 
 
Citrus Biovlavonoids 
Bioflavonoids có khả năng trung hòa các loại oxy, giúp ổn định các phân tử và phá vỡ dây chuyền oxy 
hóa, giúp làn da khỏe đẹp, trẻ trung hơn. Không những thế, hợp chất còn có khả năng bảo vệ làn da 
chống khỏi các tác hại của stress, ô nhiễm, lão hóa. 
 
Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh Citrus Biovlavonoids giúp làm đều tông màu da, giảm bớt sự 
xuất hiện của các đốm tàn nhang bằng cách can thiệp vào hoạt động Tyrosinase. 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
 
- Uống 2 lần/1 ngày, 1 lần/viên, dùng sau bữa ăn 
 
- Bảo quản: ở nơi khô ráo, thoáng mát , để xa tầm với trẻ em 


