
SERUM SỬA CHỮA NÂNG CAO LA'SOUL GOLD 
SEABUCKTHORN MỚI được làm giàu với công 
thức bổ dưỡng chiết xuất từ   cây hắc mai biển. Nó 
nuôi dưỡng làn da từ trong ra ngoài và thúc đẩy 
tái tạo tế bào da cho một hệ sinh thái khỏe 
mạnh.
 
Được làm giàu với nhiều chất chống oxy hóa, 
chiết xuất thực vật dưỡng ẩm, kích hoạt các tế 
bào da để chống lại các vấn đề chống lão hóa 
bên trong, do đó da sẽ tiếp tục tái tạo và trông trẻ 
trung, đồng thời cải thiện kết cấu da và sửa chữa 
các tổn thương trên da. Huyết thanh có độ bền 
cao này cũng đã được chứng minh là có khả 
năng chữa lành mụn trứng cá và sẹo mụn, đồng 
thời có đặc tính kháng khuẩn giúp làm đều màu 
da, làm sáng, săn chắc và nâng cơ da, chống lại 
tia UV và nhiều lợi ích khác.

• Cải thiện làn da không đều màu
• dưỡng ẩm
• Hydrat
• lớp bảo vệ da
• Làm săn chắc và phục hồi độ đàn hồi của da
• làm sáng lên
• làn da rạng rỡ
• tái tạo tế bào da
• Chống nhăn
• Chất chống oxy hóa
• Kháng khuẩn
• Chống viêm
• giảm bọng mắt
• Giảm vết thâm, sẹo và sắc tố
• Kháng nấm

   
  Huyết thanh SỬA CHỮA NÂNG CAO 

LA'SOULGOLD SEABUCKTHORN
Lợi ích khác Seabuckthorn Advance Repairing 

Serum đưa bạn một bước để có làn 

da trẻ trung không tì vết!

Sản phẩm có "Lợi ích chăm sóc da 

nâng cao năm bước chính" để nuôi 

dưỡng và tăng cường trí thông minh 

của da từ trong ra ngoài, giúp làn da 

của bạn luôn rạng rỡ và rạng rỡ!

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

56100 Kuala Lumpur. 

www.snemarketing.com

A Product of

MADE IN KOREA KKM APPROVED

SEABUCKTHORN NÂNG CAO
SỬA CHỮA HUYẾT THANH



• Chống lão hóa

• Làm săn chắc và phục hồi độ đàn hồi của da

• Giảm nếp nhăn

• Cải thiện việc sửa chữa các tế bào bị hư hỏng

• Cải thiện kết cấu và làn da

• Hiệu quả chống oxy hóa hiệu quả

• Nhân đôi hiệu ứng làm sáng

Các lợi ích chăm sóc da
chính gồm 5 bước

dưỡng ẩm chống
oxy hóa

Nâng cao & 
Công ty

sửa tái tạo tế 
bào da

Đã nâng cấp các công thức nấu ăn hiệu quả hơn

hắc mai biển
• Giữ cho làn da săn chắc và nâng cơ, điều  
 trị vết bỏng và vết thương mau lành, tạo  
 lớp màng ngăn cách để giảm sự mất  
 nước của biểu bì, duy trì độ ẩm cho da
• Giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, làm đều  
 màu da, chống viêm
Adenosine
• Được sử dụng như một chất làm dịu và  
 trẻ hóa da, chống nhăn
Chiết xuất từ   quả nho đen
• Giữ cho da ngậm nước, săn chắc và trẻ  
 trung
• Chứa chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng  
 làn da khô và hư tổn.
• Chống viêm

glycerin
• Dưỡng ẩm, làm mịn da và duy trì cân  
 bằng độ ẩm.
• Nuôi dưỡng làn da, cải thiện vẻ ngoài của  
 da, sửa chữa làn da bị tổn thương và bảo  
 vệ da
tinh dầu oải hương
• Giảm mụn và giúp da trắng sáng
• Giảm nếp nhăn, làm dịu vết chàm và da  
 khô
• Đặc tính chống viêm và phục hồi vết  
 thương
Chiết xuất dâu tây
• Chống mụn trứng cá, thích hợp cho da bị  
 mụn
• Chống lão hóa, kháng khuẩn, có tác dụng  
 phục hồi da
• Dưỡng ẩm, Làm mịn, Làm dịu, Chống tia  
 UV, Làm trắng
Chiết xuất trái cây Lingonberry 
grandiflora (Nam việt quất)
• Chất chống oxy hóa và chống viêm
• Giúp kích thích sản xuất collagen để tăng  
 cường làn da
Chiết xuất rễ cam thảo
• Giúp giảm sự xuất hiện của quầng thâm,  
 nám và đồi mồi
• Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp cân  
 bằng lượng dầu và nước của da

Sự kiện công thức
• Hydrat hóa tức thì
• Chất chống oxy hóa hiệu quả
• làm sáng da
• tái tạo tế bào da
• Bác sĩ da liễu đã kiểm tra
• Không chứa paraben
• Không gây mụn
• tinh chỉnh lỗ chân lông


