
Thông tin: 
Relumins L-Glutathione Complex là Glutathione tổng hợp cùng thành phần là nhau thai. Protein là một 
thành phần mỹ phẩm cao cấp chứa thành phần làm trắng da của nó mà tích cực ảnh hưởng đến hoạt 
động tăng trưởng của tyrosinase, một thành phần của sắc tố melanin. Ngoài ra Protein nhau thai còn 
giúp tăng cường độ đàn hồi và độ ẩm của da và kích thích tái tạo tế bào khôi phục da. Nó cũng làm giảm 
rõ rệt và chiến đấu những dấu hiệu khó coi của da lão hóa như nếp nhăn và nếp nhăn. 

Lợi ích của viên uống trắng da Relumins Advance White Oral Glutathione & Placenta hàm lượng mạnh 

• 60 viên nang

• 800mg L-Glutathione

• An toàn, không hóa chất

• Tự nhiên làm sáng sự xuất hiện của da bằng cách bổ sung glutathione tế bào.

• Relumins 5X hiệu quả hơn trong việc trắng da & hiệu quả nhiều hơn gấp đôi viên ngậm trắng
Gluta-C

• Giữ cho da săn chắc hơn, trẻ hơn và mượt mà hơn với flavonoid, axit béo và các yếu tố tăng
trưởng nhau thai

• Chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ da chống lại những lời lăng mạ môi trường

L-Glutathione (800mg)
Làm trắng da bằng Glutathione là phương pháp làm trắng da đã có mặt từ rất lâu và thông thường ở
nhiều tổ quốc , khác nhau là ở Mỹ. Glutathione là chất oxy hóa cực mạnh, tồn tại trong cơ thể loài người
có tác dụng chống lại các gốc tự do làm giảm các sắc tố gây đen da, giải độc cho cơ thể, tái tạo và hồi
phục tế bào da từ sâu bên trong.

Alpha Lipoic Acid (100mg) 
Là một chất chống oxy hoá có thể hòa tan được trong cả trong nước và mô mỡ, tức là chúng có thể làm 
việc khắp cơ thể . Chúng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa da. Alpha Lipoic acid còn có nhân tài 
khôi phục các chất chống oxy hóa, khác nhau là Glutathione.  

Rose Hips (100mg)  
Có tác dụng chống nám da, chống oxy hóa mạnh bạo , thúc đẩy quá trình tái tạo da, kiểm soát da khỏi 
tác hại của ánh nắng mặt trời và môi trường xung quanh 

Protein từ tinh chất nhau thai (100mg)  
Giúp da khỏe mạnh, trẻ hơn, nhìn sáng hơn. Placental Protein ức chế phát hành melanin bằng cách ức 
chế hoạt động tyrosinase. Các axit amino, vitamin, khoáng chất được tìm thấy trong nhau thai còn giúp 
đẩy mạnh độ đàn hồi và độ ẩm của da và kích thích tái tạo tế bào khôi phục da.  



 
Vitamin C (100mg)  
Giúp khôi phục glutathione nội bào 
 
Thành phần: 

• L-Glutathione Reduced 800mg 

• Alpha Lipoic Acid 100mg 

• Vitamin C 200mg (100mg Ascorbic Acid & 100mg Rose Hips) 

• Placental Protein (100mg) 

• Vegetable Cellulose (Viên uống) 
 
Cách sử dụng viên uống trắng da Relumins Advance White Oral Glutathione & Placenta 
– Mỗi ngày uống 2 viên, 1 viên vào bữa ăn sáng và 1 viên vào bữa ăn tối. 
– Không dùng cho các bà mẹ mang thai và cho con bú, nên tìm hiểu thêm ý kiến bác sĩ của mình. 
Glutathione có tính chất kiểm soát an ninh tế bào, không thích hợp cho bệnh nhân hóa trị liệu. 
 


