
 
Thông tin:  

Loại kem dưỡng da nhẹ tuyệt vời này có thể được sử dụng bất cứ lúc nào, ngay cả trước khi trang điểm 

hoặc đi ngủ, làm cho nó trở thành một loại kem ban ngày hoặc ban đêm. Chỉ cần chà xát nó và cảm thấy 

nó ngấm ngay lập tức! Sau đó, thoa kem chống nắng hoặc trang điểm hàng ngày của bạn. 

 

Công dụng: 

• Mới và được cải thiện để mượt mà hơn, nhẹ nhàng hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết 

• Hấp thụ nhanh chóng vào da không đóng cục, trang điểm có thể được áp dụng ngay lập tức  

• Giữ làn da của bạn cảm thấy tươi mát, giữ ẩm  

• Chứa chất làm sáng Claire Blanche, tên đáng tin cậy nhất trong việc làm trắng da 

• Bảo vệ và sửa chữa tuổi cao cấp với Sodium Hyaluronate, rễ Kudzu, Chiết xuất Chlorella, AAP, 

UVB và chất chống oxy hóa 

• Công thức làm trắng da được nâng cấp với Cam thảo, Glutathione và Vitamin C 

• Chai bơm 30ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aminopropyl Ascorbyl Phosphate - Vitamin C siêu hấp thụ, ổn định và hiệu quả cao. Thành phần tuyệt 

vời để làm trắng, sản xuất collagen và hoạt động chống oxy hóa 

 

Chiết xuất Chlorella Vulgaris - Thành phần chống lão hóa cung cấp Carotenoids, Vitamin B12 và Axit 

amin như Lysine, Proline, Glycine và Alanine, tất cả đều là các khối xây dựng thiết yếu của protein và cấu 

thành các đơn vị của collagen trong da. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy rằng ngay cả nồng độ thấp 

của chiết xuất cũng kích thích sản xuất collagen và tăng mật độ biểu bì, làm săn chắc da và giảm sự xuất 

hiện của các vết rạn da. 

 

Sodium Hyaluronate - Hyaluronic Acid là một glycosaminoglycan (thành phần cấu trúc tự nhiên của da) 

có khả năng giữ nước cực cao. 

 

Pueraria Lobata (Kudzu Root) - Thành phần chống lão hóa này là một nguồn estrogen thực vật như 

isoflavone, genistein và daidzein. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh lâm sàng 

để kích thích sản xuất collagen và làm dày lớp biểu bì. 

 

Cam thảo - Cam thảo là một chất chống oxy hóa và tyrosinase ức chế đã được thể hiện trong các nghiên 

cứu lâm sàng để giảm sắc tố gây ra UVB và ban đỏ (cháy nắng). Nó cũng đã được chứng minh là có thể 

chống lại sự viêm nhiễm. 

 

Aloe Vera - Nhẹ nhàng, dưỡng ẩm và chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. 

 

Thành phần: 

Aqua/Water, Glycerin, Neopentyl Glycol Diethylhexanoate, Butylene Glycol, Isopropyl Isostearate, Octyl 

Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, Shea Butter, Chamomilla Recutita (Stem Cell) Flower Extract, Kojic 

Acid (And) Sodium Sulfite (And) Acetyl Tyrosine (And) Aminopropyl Ascorbyl Phosphate (And) Saxifraga 

Sarmentosa Extract (And) Arbutin (And) Paeonia Suffruiticosa Root Extract (And) Scutellaria Baicalensis 

Root Extract (And) Glutathione, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Pueraria Lobata Root Extract 

(And) Chlorella Vulgaris Extract (And) Aloe Barbadensis Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Carbomer, 

Propylene Glycol, Dmdm Hydantoin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Fragrance. 

 

Cách sử dụng: 

1. Rửa mặt bằng xà bông làm sạch như xà phòng làm trắng xà phòng Relumins Advance với sửa chữa da 

chuyên sâu và liệu pháp tế bào gốc 

2. Làm sạch bằng dung dịch Relumins Advance White Intensive Repair – Nước Hoa hồng toner 

3. thoa kem, thoa kem thoa thêm lên vùng da bị tăng sắc tố hoặc đốm đen, sau đó thoa phần mặt lên 

với chuyển động tròn nhẹ nhàng lên trên. 

 

http://www.relumins.com/Relumins-Advance-White-TA-Stem-Cell-Intensive-Repair-Soap_p_29.html
http://www.relumins.com/Relumins-Advance-White-TA-Stem-Cell-Intensive-Repair-Soap_p_29.html
http://www.relumins.com/Relumins-Advance-White-TA-Stem-Cell-Intensive-Repair-Solution_p_31.html

