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Nó chỉ ra rằng công thức QQ Cream mới sử dụng 
chiết xuất hoa cúc la mã, chiết xuất hương thảo, 
chiết xuất quả hắc mai biển, cũng như arbutin, 
adenosine, axit hyaluronic và các thành phần tự 
nhiên khác mang lại đặc tính phục hồi da để ngay 
lập tức sửa chữa và che giấu tạp chất và cải thiện 
độ đàn hồi của da trong khi hoạt động như dưỡng da 
và trang điểm. Màu sắc hoàn hảo cho các tông màu 
da tự nhiên và dễ sử dụng với kết cấu mềm mại và 
mỏng như sương. Nó cấp ẩm, phục hồi vẻ rạng rỡ, 
làm mịn da, chống lão hóa và thích hợp cho da nhạy 
cảm. Nó cũng chứa SPF 50 / PA +++ giúp bảo vệ da 
khỏi tia UV và ngăn ngừa sắc tố tối ưu.

Những thay đổi kỳ diệu | Điều trị làn da | Bảo vệ khỏi tia cực tím

Trang Điểm Kỳ Diệu
Trong Một Ống Duy Nhất!

QQ CREAMLA'SOUL GOLD QQ Cream 
mới giúp tăng cường vẻ rạng 
rỡ tự nhiên cho làn da và kết 
hợp hoàn hảo với làn da của 
bạn. Bạn sẽ thích làn da mịn 
màng, mềm mượt và làn da 

sáng đều màu. Mang đến 
cho bạn lớp nền lâu trôi và 
vẻ sáng tự nhiên cho làn da 

kéo dài cả ngày.

• Kiến thức cơ bản về trang điểm
• nền tảng
• kem che khuyết điểm
• Giảm các đốm đen và màu da không đồng đều
• thu nhỏ lỗ chân lông
• Hydrat
• Bảo vệ tia cực tím tốt nhất
• ngăn ngừa sắc tố
• Làm săn chắc và phục hồi độ đàn hồi
• làm sáng lên
• làn da tươi 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 tổn thương mô
• Cải thiện tông màu da
• giảm bọng mắt

20 hành động kỳ diệu của 
QQ Cream



Đã nâng cấp các công
thức nấu ăn hiệu quả hơn

Chăm sóc da và bảo
vệ tia cực tím

Phép thuật hoàn mỹ tức thì

Sự kiện công thức
• Trang điểm lâu trôi - lên đến 10 giờ
• dầu miễn phí
• Công thức chống thấm nước
• Bác sĩ da liễu đã kiểm tra
• Không chứa paraben
• Chứng nhận EWG
• Không gây mụn

Công thức này đã được chứng minh là có 
hiệu quả che phủ và điều trị lâu dài:
mụn trứng cá, sẹo mụn
• Ngay lập tức se khít lỗ chân lông và cải  
 thiện kết cấu da
mẩn đỏ, bệnh rosacea, sắc sai và 
nám da
• Che giấu bất kỳ sự khác biệt màu sắc và  
 nhược điểm.
• Giảm sản xuất tế bào hắc tố da
Da · Lão hóa: Nếp nhăn sâu, đốm đồi 
mồi và đường nhăn
• Làm phẳng và làm phẳng các nếp nhăn  
 chỉ với một lần vuốt
da mệt mỏi và xỉn màu
• Công thức chống oxy hóa làm trẻ hóa  
 làn da từ bên trong

Đây là công thức trang điểm chống 
lão hóa toàn diện, chống lão hóa thế 
hệ mới, giúp biến đổi nhẹ nhàng trên 
khuôn mặt của bạn để có làn da ẩm 
mịn không tì vết kéo dài cả ngày.

hắc mai biển
• Tái tạo tế bào hiệu quả cao, chống viêm,   
 chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình hình   
 thành tế bào mới và quá trình trao đổi   
 chất của da.
Chiết xuất hoa cúc
• Làm dịu viêm, chống oxy hóa, làm dịu, giữ  
 ẩm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn
chiết xuất hương thảo
• Giữ ẩm, đàn hồi, giảm lỗ chân lông
Arbutin
• Đặc tính chống nắng, làm mờ vết thâm,   
 giảm hình thành sẹo mụn, giúp da đều   
 màu.
Adenosine
• làm dịu và phục hồi da
Axit hyaluronic
• Thúc đẩy làn da khỏe mạnh và mềm mại  
 hơn. Giảm nếp nhăn, mẩn đỏ và viêm da.  
 Giữ cho làn da săn chắc và tươi trẻ.
Oxit kẽm
• Bảo vệ da khỏi bị cháy nắng và tổn   
 thương, đồng thời giúp điều trị mụn, mẩn  
 ngứa và da bị kích ứng. Ngăn ngừa nhiễm  
 trùng do vi khuẩn, chống lão hóa, cải   
 thiện quá trình chữa lành các tổn thương  
 của mô.


