
 

Unit 38-5-4 Shamelin Business Centre,
No. 38 Jln 4/91, Taman Shamelin Perkasa, 

56100 Kuala Lumpur. 

www.snemarketing.com

MADE IN KOREA KKM APPROVED

A Product of

Sau bước làm sạch da, toner là bước quan 
trọng tiếp theo. Nó có hiệu quả dưỡng ẩm 
và làm sáng da. Đồng thời làm mềm da và 
tăng cường khả năng hấp thụ các sản 
phẩm dưỡng da tiếp theo.

Được làm giàu với chiết xuất thực vật, 
vitamin và natri hyaluronate, LA'SOUL 
GOLD High Performance Toner cũng rất 
giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da 
khỏi các gốc tự do có hại và tác hại của 
môi trường. Khôi phục độ cân bằng pH tối 
ưu cho làn da của bạn để có làn da tươi 
trẻ, rạng rỡ và tươi trẻ hơn.

"Sử dụng toner sau khi rửa mặt hai 
lần là tốt nhất vì nó giúp làm sạch 

da khỏi các tạp chất còn sót lại, làm 
trẻ hóa làn da và chuẩn bị tốt cho 

phần còn lại của quy trình chăm sóc 
da của bạn. Nó có thể giúp làm 

thông thoáng lỗ chân lông và thắt 
chặt các khoảng gian bào, do đó 

làm giảm sự xâm nhập của chất tẩy 
rửa, tạp chất và các chất ô nhiễm 

khó chịu vào da. ”

• Thu nhỏ lỗ chân lông
• Phục hồi sự cân bằng độ pH tự nhiên   
 của da
• Giảm các đốm đen và làn da không   
 đều màu
• Hydrat
• lớp bảo vệ da
• Làm săn chắc và phục hồi độ đàn hồi   
 của da
• làm sáng lên
• Da sáng
• tái tạo tế bào
• 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 Toner có hiệu lực cao

Mực hiệu quả cao



Đã nâng cấp các công thức nấu ăn hiệu quả hơn

• Hydrat hóa tức thì
• kiểm soát dầu
• tác dụng làm sáng da
• cân bằng axit-bazơ
• Bác sĩ da liễu đã kiểm tra
• Không chứa paraben
• Chứng nhận EWG
• Không gây mụn
• tinh chỉnh lỗ chân lông

hắc mai biển
• Tái tạo tế bào hiệu quả cao, kháng viêm,  
 chống oxy hóa, kích thích hình thành tế  
 bào mới và quá trình trao đổi chất của  
 da.
• Làm săn chắc da, nâng cơ, tạo lớp màng  
 ngăn, giữ ẩm cho da, giảm sự mất độ ẩm  
 của da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn,  
 làm đều màu da, giảm viêm.
Chiết xuất nụ hoa mộc lan
• Chống viêm, chống oxy hóa, kháng  
 khuẩn
Chiết xuất bạch quả
• Chống nếp nhăn và nếp nhăn, giảm các  
 đốm đồi mồi, thông thoáng lỗ chân lông  
 và giúp da không bị mụn, loại bỏ vi khuẩn
Chiết xuất từ   quả hồi
• Bình thường bã nhờn, tẩy tế bào chết,  
 kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy  
 hóa
Adenosine
• làm dịu và phục hồi da

Arginine
• Phục hồi làn da hư tổn trông thấy,   
 chống oxy hóa, làm dịu da
Chiết xuất đậu nành
• Thúc đẩy tái tạo da, cải thiện cân bằng  
 độ ẩm, giảm nếp nhăn và giảm căng da  
 mặt
Kẹo cao su Natto chiết xuất Purslane
• Làm mềm các đường nhăn và nếp   
 nhăn, giúp tẩy tế bào chết, làm sáng,  
 mịn, cấp nước, bảo vệ da khỏi tác hại  
 của các gốc tự do
Kẹo cao su đường sinh học-1
• Dưỡng ẩm và làm dịu da, chống kích  
 ứng
Natri hyaluronat
• Giúp phục hồi độ ẩm cho da, làm mờ  
 nếp nhăn và cải thiện kết cấu da.

Sự kiện công thức


