
 

 

 

 

Thông tin:  

Loại viên uống này bảo tồn da mạnh mẽ và chống lão hóa chứa Resveratrol, một chất chống oxy hóa tự 

nhiên có nguồn gốc cụ thể nhắm mục tiêu các gốc tự do đã được liên kết với nhiều loại tế bào và thiệt 

hại hệ thống. Nó chống lại các độc tố nguyên tố tác động lên mặt và cơ thể để làm cho da trông già hơn. 

Resveratrol là hợp chất trong rượu vang đỏ đã được chứng minh để cải thiện sức khỏe tim mạch. Hạt 

nho chiết xuất với collagen, giữ cho nó khỏi thoái hóa theo thời gian. 

 

Lợi ích của Relumins Resveratrol R3 

• Cải thiện làn da cháy nắng, chống lão hóa, mang lại nét trẻ đẹp cho làn da và toàn bộ cơ thể. 

• Với công thức pha trộn độc đáo các thành phần dinh dưỡng bao gồm Resveratrol & chiết xuất 

hạt nho đã được chứng minh bằng các nghiên cứu để đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. 

• Relumins R3 là sản phẩm chống lão hóa đặc biệt, mang lại nét tươi trẻ cho làn da và toàn bột cơ 

thể. Giúp tăng cường sản sinh Collagen và Elastin, hồi phục làn da cháy nắng mà còn giúp giảm 

các bệnh liên quan đến tuổi tác, tăng cười hoạt động của tim mạch.  

• Năng lực chống oxy hóa bảo quản da trong hạt nho gấp 20 lần so với Vitamin E và 50 lần mạnh 

hơn Vitamin C.  

• Reveratrol là hợp chất có trong rượu vang đỏ - đã được chứng minh là giúp cải thiện sức khỏe 

tim mạch. Hạt nho cung cấp Collagen, giữ cho da và cơ thể không bị thoái hóa theo thời gian.  

 

 

 

 



Thành phần: 

Cốt khí của Nhật 150mg 

Một yếu tố mạnh mẽ trong việc bảo vệ tim mạch. Công thức được cải tiến chứa 50% trans-resveratrol – 

là mức độ tinh khiết cao nhất của Resveratrol và là dạng Resveratrol hấp thụ nhất trong cơ thể.  

Chiết xuất hạt nho 

Được khoa học chứng minh với tác dụng vượt trội bảo vệ da và cơ thể, chống lại tia UV gây hại. Khi bổ 

sung vào cơ thể, chất này hoạt động như một axit alpha-hydroxy, hoặc AHA, giúp da giữ được lượng 

elastin và collagen – các chất dưới da tại nên sự săn chắc và tươi trẻ của da. Elastin và Collagen là chìa 

khóa góp phần duy trì sự san chắc và trẻ hỏa của da. Chiết xuất hạt nho còn giúp da giữ được độ ẩm, da 

sáng khỏe hơn và căng mạnh ra.  

Chiết xuất rượu vang đỏ 

Quy trình sản xuất rượu tạo ra 1 biến thể của Resveratrol hoạt động như 1 chất chống oxy hóa rất mạnh. 

Bổ sung thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ các gốc tự do có hại từ môi trường 

bên ngoài, giữ nét thanh xuân cho da và cơ thể.  

Chiết xuất tỏi 

Cải thiện kết cấu bề mặt da, đem lại cho da sự mịn màng và giúp tóc bóng mịn hơn. Thành phần hoạt 

chất trong chiết xuất tỏi là allicin, không mùi, không vị. Ngoài những lợi ích có thể nhìn thấy được, chiết 

xuất tỏi cũng giúp tăng cường chống oxy hóa và giúp ổn định huyết áp. Đây là một trong những chất phổ 

biến góp phần điều trị và phòng ngừa nhiễm trùng da.  

 

Cách sử dụng: 

Sử dụng 2 viên mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sỉ 


