
 
Thông tin:  

Relumins được dành riêng để mang lại cho bạn những sản phẩm an toàn và hiệu quả để giúp bạn đạt 

được kết quả làm đẹp tốt nhất với các giải pháp tiên tiến từ thiên nhiên. 

 

Chiết xuất tế bào gốc TA được xây dựng ở Nhật Bản và được chấp thuận để sử dụng làm tiêu chuẩn 

trung tính cho mục đích giảm sự xuất hiện của lão hóa da. 

 

Công dụng: 

- Chai 100ml 

- Các thành phần làm cho da trông sáng hơn, tươi trẻ hơn và trẻ hơn. 

- Công thức chuyên nghiệp 

- Arbutin từ các nguồn thực vật là chất làm trắng da an toàn nhất và hiệu quả nhất 

- Làm da mịn màng để bạn cảm thấy tự tin và gợi cảm 

- Clair Blanche làm sáng da 

- Tẩy tế bào chết nhẹ nhàng 

 

Thành phần: 

Deionized water, denatured alcohol, glycerin, butylene glycol, chamomilla recutita (stem cell) flower 

extract, kojic acid (10%) and sodium sulfite (3%) and acetyl tyrosine (3%) and aminopropyl ascorbyl 

phosphate (3%) and saxifraga sarmentosa extract (2%) and arbutin (1%) and paeonia suffruiticosa root 

extract (1%) and scutellaria baicalensis root extract (1%) and glutathione (1%), glycyrrhiza glabra 

(licorice) root extract, pueraria lobata root extract and chlorella vulgaris extract and aloe barbadensis 

leaf extract, zinc pca, fragrance, dmdm hydantoin, phenoxyethanol 

 

 

 

 



Cách sự dụng: 

 

Thoa trực tiếp lên mặt, di chuyển ra ngoài và dưới cằm và cổ. Sử dụng ban ngày và ban đêm. Tốt nhất 

được sử dụng sau khi Relumins Stem Cell Intensive xà phòng. 

 

AN TOÀN: Trước khi sử dụng, thực hiện KIỂM TRA SPOT để kiểm tra độ nhạy như sau: Áp dụng cho khu 

vực dự định sử dụng trong tối đa 30 giây. Nếu phát ngứa, đốt hoặc viêm xảy ra, ngừng sử dụng. 

 

LƯU Ý: Tất cả các sản phẩm làm trắng da nên được sử dụng kết hợp với kem chống nắng. 

 


