Thông tin:
Sản phẩm với sự kết hợp hoàn hảo giữa Collagen và vị trái cây tự nhiên, tạo nên một thức uống hoàn
hảo với hương vị rất ngon và dễ uống, không có mùi tanh hay khó uống như các loại Collagen khác.
Bổ sung Collagen tiên tiến nhất trong những sản phẩm chăm sóc da tối ưu trên thị trường. Nó chứa
100% cao cấp ActuMarine Collagen được phát triển ở Nhật Bản. Nó bây giờ được công nhận là tiêu
chuẩn vàng trong collagen bởi vì nó là không vị, không mùi và có khả năng hấp thụ cao.
Những trường hợp rất cần bổ sung Collagen của Relumins:
• Phụ nữ khi sinh nên uống Collagen để da tăng cường độ đàn hồi trở lại
• Thường xuyên sử dụng make up, thức khuya, tiếp xúc nhiều với ánh nắn mặt trời
• Giai đoạn da bị tổn thương do mụn gây vết thâm và sẹo lồi lõm trên da, sử dụng Relumins
Premium Collagen đều đặn mỗi ngày giúp vết thâm nhanh chóng mờ đi, ngăn chặn và phục hồi
sẹo do mụn, giúp bề mặt da căng sáng, khỏ mạnh tự nhiên.
• Phụ nữ 30 tuổi trở lên – giai đoạn thiếu Collagen: Phần lớn những phụ nữ sẽ xuất hiện những
nếp nhăn ở mắt và da do thiếu hụt Collagen và nước. Bỏ sung Relumins Premium Collagen Blend
giúp tăng cường sức đàn hồi cho da, giúp da căng sáng, săn chắc, mịn màng, làm giảm đi vết
nhăn, chống khô da, ngăn ngừa lão hóa và hỗ trợ làm ngừa vết thâm nám.
Lợi ích của Relumins Advance White Premium Collagen Blend
• Collagen cao cấp có nguồn gốc từ biển phục hồi làn da trẻ trung, chống lão hóa sớm
• Glutathione, Chiết xuất Trà xanh và CoQ10 Cung cấp Hỗ trợ Chống oxy hóa mạnh mẽ để tối đa
hóa lợi ích bảo vệ làm trắng, chống lão hóa
• Chứa Glucosamine & Hyaluronic Acid để kích thích sửa chữa các tế bào
• Nước ép trái cây tự nhiên cung cấp cho một hương vị thơm ngon
• 20 gói

Thành phần:
ActuMarine Collagen Powder
Tái tạo làn da, giúp làn da săn chắc, mìn màng, có tác dụng làm mờ vết thâm nám. Trong mỗi gói
Relumins Premium Collagen Blend chứa hơn 4000mg ActuMarine Collagen. Collagen chiết xuất từ cá,
đặc biệt hơn các loại Collagen khác có trên thị trường vì là Collagen type 1 tác dụng gấp 7 lần so với các
loại Collagen khác. Đồng thời, khả năn bền vững và hấp thụ hiệu quả hơn, tác động chống lão hóa mạnh
mẽ lên từng tế bào, mang lại sự săn chắc, mượt mà cho làn da và đặc biệt “không gây nóng”
L-Glutathione
Là một thành phần nổi tiếng gắn liền với các sản phẩm trắng da của hãng Relumins. Với công dụng làm
trắng da, làm giảm sắc tố đen melanin (làm sạm da) và làm một chất chống oxy hóa tuyệt vời.
Hyaluronic Acid (HA)
HA được biết đến với công dụng giữ ẩm và làm đầy tế bào da, giúp da săn chắc, mềm mại và giữ nước.
Vitamin C
Là chất chống oxy hóa rất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh, chiếm vai trò quan trọng trong việc giúp
Collagen hấp thụ một cách tốt nhất.
Pearl Coix Extract
Bột ngọc trai làm mờ vết nhăn, tăng sự đàn hồi của da, và giúp cho da săn chắc.
CoQ10
Là một chất có tác dụng chống oxy hóa, chống lão hóa, và chống nhăn da. Bên cạnh đó CoQ10 kích thích
cơ thể sản sinh Estrogen – không chỉ giúp da sáng hơn, căng mịn, bóng mượt hơn mà còn tốt cho sức
khỏe.
Acaiberry Extract
Có trong vị Việt Quất. Được biết đến là một chất chống oxy hóa tuyệt vời gấp 30 lần so với rượu vang và
10 lần so với nho đỏ.
Vitamin B2
Có trong vị dứa. Có vai trò đặt biệt quan trọng đối với sức khỏe làn da; là thành phần quan trọng của các
men oxydase; trực tiếp tham gia vào các phản ứng oxy hóa hoàn nguyên.
Ngoài ra còn chứa Glucosamine, Green Tea Extract, Chống oxy hóa.
Cách dùng:
Hòa một gói Collagen với khoảng 250ml đến 350ml nước lọc hoặc nước trái cây và khuấy cho đến khi tất
cả bột tan hoàn toàn.
Mỗi ngày uống 1 gói. Có thể uống nóng hoặc lạnh.

