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MADE IN KOREA KKM APPROVED

LA'SOULGOLD Cleansing Foam là một loại 
bọt mềm mịn như nhung, nhẹ nhàng làm 
sạch các tạp chất, các yếu tố môi trường và 
dầu trên bề mặt. Mang lại cho làn da cảm 
giác nhẹ nhàng và tươi mới trong khi vẫn 
duy trì hàng rào độ ẩm của da để có một làn 
da tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Chứa chiết xuất thực vật mạnh mẽ và các 
đặc tính chữa lành da khác. Nó làm tăng độ 
đàn hồi bằng cách sửa chữa các mô da lão 
hóa và thúc đẩy làn da săn chắc, sáng mịn 
từ bên trong.

"Bọt rửa mặt sang trọng, 
sảng khoái, mềm mại giúp 
hấp thụ các tạp chất khỏi 
da. Giữ cho làn da tươi trẻ, 
ngậm nước và mịn màng 

trong khi nuôi dưỡng để cải 
thiện tái tạo tế bào da và 
tăng vẻ đẹp tự nhiên của 

làn da.”

• Khóa nước
• cân bằng dầu
• Cải thiện làn da không đều màu
• Hydrat
• lớp bảo vệ da
• Độ săn chắc và độ đàn hồi
• làm sáng lên
• sáng da
• tái tạo tế bào da
• chống nhăn
• Chất chống oxy hóa
• Kháng khuẩn
• Chống viêm
• Cải thiện kết cấu da
• Cải thiện việc chữa lành các mô bị tổn thương
• Cải thiện tông màu da
• giảm bọng mắt

LA'SOULGOLD 
Lợi ích của Bọt rửa mặt

bọt làm sạch



Đã nâng cấp các công thức nấu ăn hiệu quả hơn

• Hydrat hóa tức thì
• kiểm soát dầu
• tác dụng làm sáng da
• tái tạo tế bào da
• Bác sĩ da liễu đã kiểm tra
• Không chứa paraben
• Chứng nhận EWG
• Không gây mụn hình thành
• tinh chỉnh lỗ chân lông

hắc mai biển
• Tái tạo tế bào mạnh mẽ, chống viêm,  
 chống oxy hóa, thúc đẩy sự hình thành  
 các tế bào mới và quá trình trao đổi  
 chất của da.
• Làm săn chắc và nâng da, tạo lớp   
 màng ngăn, giảm sự mất nước qua lớp  
 biểu bì, giảm sự xuất hiện của nếp   
 nhăn, làm đều màu da, đặc tính chống  
 viêm, duy trì độ ẩm cho da.
glycerin
• Dưỡng ẩm và làm mịn da. Duy trì cân  
 bằng độ ẩm, nuôi dưỡng làn da và cải  
 thiện vẻ ngoài của da
Astaxanthin
• Tăng độ ẩm cho da, duy trì độ ẩm, độ  
 đàn hồi và thúc đẩy làn da mịn màng,  
 giảm nếp nhăn.
• Đặc tính ngăn chặn tia UV đáng kinh  
 ngạc giúp da tự bảo vệ khỏi tác hại của  
 ánh nắng mặt trời.
Chiết xuất từ   quả hồi
• Bình thường hóa bã nhờn, kháng   
 khuẩn, chống viêm và chống oxy hóa.

Chiết xuất Brassica
• Giàu chất chống oxy hóa, nó bảo vệ da  
 khỏi tia UV và các gốc tự do, đồng thời  
 cải thiện quá trình tái tạo tế bào da.
Chiết xuất keo ong
• Sửa chữa, khử trùng và phục hồi các  
 chức năng, làm dịu da có vấn đề, tăng  
 tốc độ phát triển của tế bào và thông  
 thoáng lỗ chân lông.
Chiết xuất vỏ cây liễu
• Chống mụn, chống nấm, giảm viêm.
Axit amin 17 phức hợp
• Giúp tái tạo làn da lão hóa bằng cách  
 sửa chữa các mô da bị lão hóa, làm  
 giảm nếp nhăn và sự lỏng lẻo của da và  
 tăng độ đàn hồi.
• Sửa chữa các tổn thương có thể nhìn  
 thấy trên da, chống oxy hóa, làm dịu da.
• Giúp hình thành các tế bào và mô khỏe  
 mạnh, thúc đẩy làn da săn chắc, sáng  
 mịn, giảm chảy xệ, nếp nhăn và lão hóa  
 do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
• Thúc đẩy sản xuất collagen, tăng cường  
 độ đàn hồi của da và bổ sung độ ẩm

Sự kiện công thức


