CHỐNG LÃO HÓA &
KÍCH HOẠT TẾ BÀO
Duy trì sự trao đổi chất
tốt của tế bào, đảm bảo
chức năng thích hợp
của tế bào để bảo vệ cơ
thể khỏi lão hóa và
bệnh tật.

MỘT CUỘC CÁCH MẠNG CỦA

VẺ ĐẸP TUYỆT VỜI
TỪ TRONG RA NGOÀI

MOLECULE NHỎ
COLLAGEN
Sửa chữa các tế bào da,
khóa độ ẩm và cung cấp
khối xây dựng cấu trúc
da để giảm nếp nhăn.

LÀM TRẮNG và
NGAY CẢ TÔNG MÀU DA

Tia cực tím
SỰ BẢO VỆ

Ức chế sản xuất
melanin,
làm đều màu da và
làn da, mang lại hiệu
quả làm trắng và
sáng.

Xây dựng lớp bảo vệ
hình ảnh mạnh mẽ
bên trong da và bảo
vệ da khỏi tác hại
của bức xạ tia cực
tím bằng cách hấp
thụ ánh sáng trong
phạm vi tia cực tím.
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CHỐNG KÍNH
Glycation gây viêm và
làm tăng tốc độ lão
hóa. Axit alpha-lipoic
(ALA) từ cà chua ức
chế quá trình glycation
và giảm sự hình thành
các sản phẩm cuối
glycation tiên tiến
(AGEs) gây hại
chức năng tế bào cơ
thể.

fb.com/snemarketingHQ

MẠNH MẼ
ANTIOXIDANTS
PREBIOTIC

CẤP TRÊN
TUYỆT ĐỐI
Chiết xuất hạt tiêu đen
đã được cấp bằng sáng
chế giúp tăng cường hấp
thụ các chất dinh dưỡng
như CoQ10, Vitamin C,
selen & beta carotene
lên đến 61% để tối đa
hóa lợi ích.
snemarketing_official

Prebiotic thúc đẩy làn da
& cân bằng hệ vi sinh vật
đường ruột và tăng
cường khả năng miễn
dịch của da, kiểm soát
các enzym phân hủy
collagen trong cơ thể và
cải thiện hoạt động của
collagen type-1.

instagram.com/snemarketing_official

Chứa chất chống
oxy hóa mạnh mẽ
từ siêu quả và
pterostilbene từ quả
việt quất giúp giảm
nếp nhăn và nếp
nhăn, cải thiện độ
đàn hồi của da

youtube.com/user/SNETopChannel

THÀNH PHẦN
CÀ CHUA TRẮNG
Cà chua trắng có chứa carotenoid
không màu được chứng minh là có
tác dụng bảo vệ quang chống lại
tia UVA và UVB có hại. Bên cạnh đó,
nó chứa nhiều lycopene giúp ngăn
ngừa sự phá hủy collagen trong da
và chứa nhiều axit alpha-lipoic để
quản lý glucose.

N-ACETYL
GLUCOSAMINE (NAG)
N-Acetyl Glucosamine (NAG) cải thiện sự
xuất hiện của làn da lão hóa. Nó làm giảm
nếp nhăn, đường nhăn, đốm đồi mồi và
khô da bằng cách thúc đẩy tổng hợp axit
hyaluronic và cải thiện sự thay đổi tế bào
da.

NIACINAMIDE (NIACIN)
VÀ NMN
trong cơ thể, là một coenzyme quan trọng liên

BeautyOligo thúc đẩy sự cân bằng hệ vi

quan đến sự phát triển của tế bào, chuyển hóa

sinh vật trong da-ruột, tăng cường khả

năng lượng, chống căng thẳng và các chức

năng miễn dịch của da, kiểm soát các

năng quan trọng khác. Giảm mức NAD + có liên

enzym phân hủy collagen trong cơ thể và

quan đến một loạt các dấu hiệu lão hóa.

cải thiện hoạt động của collagen loại 1.

PATENTED KOREA
TRIPEPTIDE
BIỂN COLLAGEN

Polypodium leucotomos được coi
như một loại kem chống nắng uống
và nó được sử dụng để cải thiện một
số tình trạng da nhất định bao gồm
cháy nắng, chàm (viêm da dị ứng),
bệnh vẩy nến, bệnh bạch biến và
ung thư da. Nó cũng được sử dụng
cho các bệnh ung thư khác và bệnh
Alzheimer.

SIÊU TRÁI CÂY
SỞ HỮU TRỘN
Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ từ
Seabuckthorn, gấc, quả Monk, quả
Cili, hoa lycium và pterostilbene từ
quả việt quất giúp dưỡng ẩm da,
giảm nếp nhăn, vết chân chim và

CÁC HÌNH THỨC TRƯỚC
KHI ĐƯỢC PATENTED

Niacinamide (Niacin) và NMN làm tăng NAD +

POLYPODIUM
LEUCOTOMOS

bảo vệ da chống lại tác hại của các
gốc tự do.

L-CYSTINE

Tỷ lệ hấp thụ tuyệt vời, kích thước peptide nhỏ
hơn trung bình 800 Dalton, cung cấp khối xây
dựng của da, tăng cường sửa chữa tế bào da,
khóa ẩm và giảm nếp nhăn.

L-Cystine kích thích hoạt động của enzym
glutathione peroxidase, có tác dụng bảo
vệ da khỏi các loại oxy phản ứng (ROS).
Nó cũng ngăn chặn hoạt động của các
enzym tyrosinase, đến từ ROS và có liên
quan đến việc sản xuất melanin. Đặc tính

ROSA ROXBURGHII
CHIẾT XUẤT (CILI TRÁI CÂY)
Rosa Roxburghii Extract (quả Cili) chứa đầy
vitamin C và hàm lượng chất dinh dưỡng cực
cao. Nó có hàm lượng vitamin P cao hơn so
với các loại rau và trái cây nói chung, trên 100
gam thịt dao động từ 5981 đến 12895 mg. Nó
được sử dụng rộng rãi trong bổ sung sức khỏe

chống oxy hóa của nó giúp hỗ trợ khả
năng tự nhiên của cơ thể
trong việc quản lý và điều
chỉnh lượng đường trong
máu. Nó cũng hỗ trợ sức
khỏe tiêu hóa, quản lý
lượng đường trong máu
và duy trì vẻ ngoài của
làn da.

và y học.
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