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Kết cấu tươi mới của LA'SOULGOLD Hydra 
Boost Moisturizer giúp da phục hồi màu da 
đồng đều, tăng độ căng mọng cho da và 
làm săn chắc các đường nét trên khuôn 
mặt.

Các đặc tính chống oxy hóa của chiết 
xuất hắc mai biển có thể phục hồi sâu sắc 
cho làn da. Công thức vượt trội giúp da 
khóa ẩm và ngậm nước đến 8 giờ!

• Làm dịu da bị kích ứng
• Sửa chữa da hư tổn
• Dưỡng ẩm cho da khô
• Làm dịu da cháy nắng
• Chức năng sửa chữa hiệu quả
• Chống lão hóa
• Giúp chữa các vấn đề về da (chàm / ghẻ)
• Nuôi dưỡng làn da
• Làm sáng các vết sẹo mụn và mẩn đỏ
• Chất chống oxy hóa

"Cung cấp đủ dưỡng 
chất cho da, nuôi 

dưỡng làn da mọi lúc, 
giúp da mềm mại và 

mịn màng. Một lọ chứa 
7 loại vitamin, có thể 

làm giảm các vấn đề về 
da và đạt được ước mơ 

về làn da hoàn mỹ."

LA'SOULGOLD HYDRA BOOST 
MOISTURIZER lợi ích



Đã nâng cấp các công thức nấu ăn hiệu quả hơn

hắc mai biển
• Tái tạo tế bào mạnh mẽ, chống viêm,  
 chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình hình  
 thành tế bào mới và quá trình trao đổi  
 chất của da.
• Làm săn chắc và căng da, tạo lớp màng  
 ngăn, giảm sự mất độ ẩm 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.
Chiết xuất trái lựu
• Giàu chất chống oxy hóa.
• Chống lại và sửa chữa các gốc tự do gây  
 hại từ ánh nắng mặt trời và môi trường,  
 chẳng hạn như sự hình thành sắc tố và  
 các đốm đồi mồi.
Adenosine
• Giúp làm dịu và phục hồi da
• Trẻ hóa làn da cho làn da mịn màng và  
 trẻ trung hơn
Chiết xuất dâu tằm
• Chứa nhiều polyphenol và flavonoid tự  
 nhiên
• Có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm,  
 kháng khuẩn và chống lão hóa

Chiết xuất Ginkgo Biloba
• Bảo vệ chống oxy hóa hiệu quả, tác  
 dụng làm dịu da
• Tăng cường dưỡng ẩm cho da và chống  
 lão hóa đáng kể
Nicotinamide
• Còn được gọi là vitamin B3, giúp phục  
 hồi da lão hóa một cách hiệu quả
• Cải thiện rõ rệt làn da với lỗ chân lông to,  
 màu da không đồng đều, nếp nhăn, xỉn  
 màu và bề mặt da yếu đi
Chiết xuất hình
• Chống lại hiệu quả các tác động của  
 hắc tố da, giá trị hydrat hóa bị tổn   
 thương bề mặt và hàm lượng bã nhờn
• Có thể được sử dụng để chống lại các  
 đốm đen, mụn, tàn nhang và nếp nhăn

Sự kiện công thức
• Lên đến 8 giờ hydrat hóa
• Thích hợp cho da dễ bị mụn
• không nhờn
• Chống viêm
• Chứng nhận KMM
• Bác sĩ da liễu đã kiểm tra
• Chức năng sửa chữa hiệu quả
• Chức năng chống lão hóa hiệu quả
• tinh chỉnh lỗ chân lông


