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A Product of

MADE IN KOREA KKM APPROVED

"Mặt nạ ngủ giàu dinh 
dưỡng làm mịn da hiệu 
quả, Giảm da thô ráp. 

Mang đến cho bạn làn da 
sáng hồng, mịn màng 

suốt cả ngày dài. ”

Sự kiện công thức
• Dưỡng ẩm toàn diện

• tái tạo tế bào da

• Ngăn ngừa mụn mọc

• Chất chống oxy hóa hiệu quả cao

• Kiểm tra da liễu

• Chức năng sửa chữa mạnh mẽ

• Chống lão hóa hiệu quả

• Nhóm Công tác Môi trường (EWG) đã   
 phê duyệt các thành phần an toàn

DIAMOND HYDRATION
SLEEPING MASK

Mặt nạ ngủ kim cương LA’SOULGOLD mới 
được bổ sung nhiều vitamin tổng hợp, 
chiết xuất thực vật tự nhiên và các thành 
phần hoạt tính giúp cấp nước, cân bằng và 
củng cố tế bào da. Giàu vitamin B, C, E và 
lá bạch kim đặc biệt.

Mặt nạ ngủ kim cương



Đã nâng cấp các công thức nấu ăn hiệu quả hơn

Chiết xuất cây hắc mai biển
• Giàu vitamin B1, B2, B3, B6, C, E
• phục hồi cao
• Kích hoạt sản xuất tế bào da
• Sửa chữa các tế bào da bị hư hỏng.
Lá bạch kim
• Bạch kim được chứng minh là giàu chất   
 chống oxy hóa, giảm viêm nhiễm và các   
 gốc tự do gây hại cho da và bảo vệ lớp biểu  
 bì của da
• Làm cho làn da khỏe mạnh, mạnh mẽ và  
 rạng rỡ hơn
tinh dầu oải hương
• Kháng khuẩn và chống viêm giúp làm dịu  
 và giảm bọng mắt do mụn hoặc các kích   
 ứng khác
• Giảm sẹo và phục hồi làn da mịn màng
Chiết xuất rễ cam thảo
• Ngăn chặn sản xuất melanin và giảm sắc tố
• Chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy   
 hóa, giảm ngứa, bảo vệ da khỏi tia UV và   
 tác hại của các gốc tự do

dextran
• Có một số đặc tính chống oxy hóa và 
là chất làm dịu da
• Các thành phần tốt giúp giảm mẩn 
đỏ và các chứng khó chịu khác trên da
Axit hyaluronic
• giữ nước cho da
• Giảm nếp nhăn cho làn da mịn màng  
 hơn
• Thúc đẩy tái tạo tế bào da và ngăn  
 ngừa sắc tố
đồng phân đường
• Giảm lão hóa đến 79,3%
• Cung cấp dưỡng ẩm toàn diện cho da
• Ngăn ngừa nếp nhăn và nếp nhăn
• Cải thiện chức năng dưỡng ẩm của  
 axit hyaluronic và làm chậm quá trình  
 lão hóa da

• Kháng khuẩn

• Sửa chữa kết cấu và làn da

• Vêm dịu

• Chống lão hóa

• Chống viêm

• giảm các đốm sắc tố

• giảm bọng mắt

• Da sáng hơn gấp 3 lần

• giảm sẹo mụn

• Giảm nếp nhăn

• Làm săn chắc và nâng cơ

• Giảm sự lắng đọng melanin

• Tăng tốc độ sửa chữa các tế bào bị hư hỏng

Mặt nạ ngủ kim cương LA'SOULGOLD
Hiệu ứng chính

Các hiệu ứng khác

• làm sáng lên • sự đối đãi

• dưỡng ẩm • THĂNG BẰNG


