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TRỊ LIỆU TẠI NHÀ kết hợp sự tư vấn tối ưu của 
chuyên gia JULIETTE ARMAND sẽ giúp làn da liên 

tục được nuôi dưỡng, duy trì & thúc đẩy.

Nhờ các hoạt chất tiên tiến & công nghệ đỉnh cao 
tương tự như các trị liệu chuyên nghiệp tại Spa, 

sản phẩm dùng tại nhà chắc chắn sẽ giúp da bạn 
tuyệt vời hơn mỗi ngày.

* Các sản phẩm trong mỗi trang được sắp xếp theo kết cấu từ lỏng đến đặc, 
cho da từ dầu đến khô.
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LÀM SẠCH

HYDRA CLEANSING MILK
SỮA RỬA MẶT DƯỠNG ẨM CHO DA THƯỜNG, KHÔ VÀ NHẠY CẢM 

Sữa rửa mặt với công thức giàu độ ẩm chiết xuất từ cúc La mã và Lô hội dễ dàng làm 
sạch sâu cho da và loại bỏ các chất bã bên trong lỗ chân lông, mà vẫn duy trì được 
độ ẩm cũng như lớp màng Lipid bảo vệ da. Với đặc tính nhẹ dịu, sản phẩm không gây 
kích ứng da. 

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da mặt ẩm, dùng đầu ngón tay mềm massage nhẹ 
nhàng theo vòng tròn và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Dầu dưỡng da & chất làm mềm da, Arginine, chiết xuất cúc La Mã, Lô hội.

210ml   I   890.000đ

210ml   I   990.000đSENSITIVE CLEANSING GEL
GEL RỬA MẶT CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO DA NHẠY CẢM VÀ DA VÙNG MẮT 

Gel rửa mặt chứa Osmopure tăng cường tính năng làm sạch bề mặt giúp rửa sạch bụi 
bẩn và lớp trang điểm, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại từ môi trường. 
HA được bao bọc trong nền dầu ôliu giữ ẩm cho da, giúp da mềm mại và căng mượt.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da mặt ẩm, dùng đầu ngón tay mềm massage nhẹ 
nhàng theo vòng tròn và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Dầu ô liu, Arginine, Osmopure, MMW Hyaluronic Acid.

BỌT RỬA MẶT ĐA NĂNG CHO MỌI LOẠI DA

Chứa các phân tử dầu siêu nhỏ và chất làm sạch bề mặt, sản phẩm dễ dàng hoà tan 
lớp trang điểm, bụi bẩn, dầu thừa sâu trong lỗ chân lông. Chiết xuất từ Lô hội không 
gây kích ứng hay khô da. Dùng được cho cả vùng mắt. 

CÁCH DÙNG: Bơm bọt ra các đầu ngón tay mềm, thoa toàn mặt và massage xoay tròn 
nhẹ nhàng rồi dùng bông tẩy trang ẩm lau sạch.

THÀNH PHẦN: Hỗn hợp dầu dạng Micelles, Mild Surfactants, Aloe Vera.

230ml   I   990.000đMICELLAR CLEANSING FOAM

CLEANSER WASH
XÀ PHÒNG LỎNG RỬA MẶT LÀM SẠCH SÂU CHO MỌI LOẠI DA 

Sữa rửa mặt chứa các chất hoạt động bề mặt làm sạch bụi bẩn, dầu thừa bã nhờn 
trên da một cách hiệu quả. Sản phẩm được bổ sung thêm lúa mì có tác dụng giữ ẩm, 
không gây khô da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da mặt ẩm, dùng đầu ngón tay mềm massage nhẹ 
nhàng theo vòng tròn và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Chất hoạt động bề mặt nhẹ, Protein lúa mì, Allantoin.

210ml   I   890.000đ

210ml   I   1.200.000đ

TẨY TRANG KÉP DỊU NHẸ DẠNG DẦU & NƯỚC

Nước tẩy trang chiết xuất từ hỗn hợp dầu thực vật và lô hội nhanh chóng làm sạch và 
dễ dàng loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn vùng mắt và môi mà không gây kích ứng 
hay khô da.

CÁCH DÙNG: Dùng bông thấm một lượng nhỏ sản phẩm lên vùng môi và quanh mắt. 
Lắc đều trước khi sử dụng.

THÀNH PHẦN: Emollients Blend Oils, Aloe Vera.

BIPHASE EYE MAKE-UP REMOVER

BỌT RỬA MẶT DÀNH CHO MỌI LOẠI DA

Với các phân tử dầu siêu nhỏ, gia tăng hoạt động làm sạch bề mặt, dễ dàng làm sạch 
bụi bẩn, lớp trang điểm. Chiết xuất dưa chuột làm sạch sâu, loại bỏ dầu thừa cải thiện 
cấu trúc giúp làn da sáng, khỏe hơn.

CÁCH DÙNG: Bơm bọt ra các đầu ngón tay mềm, thoa toàn mặt và massage xoay tròn 
nhẹ nhàng rồi rửa sạch lại bằng nước.

THÀNH PHẦN: Chất hoạt động bề mặt nhẹ, chiết xuất dưa chuột 

CLEANSING FACE FOAM 230ml  I   990.000đ
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NƯỚC CÂN BẰNG DƯỠNG ẨM CHO MỌI LOẠI DA

Nước cân bằng da không chứa cồn và chất hoạt động bề mặt giúp cân bằng độ PH, làm 
sạch bụi bẩn và dầu thừa, đồng thời tái sinh da mà không làm khô hay kích ứng da. Cúc 
La mã giữ ẩm, chiết xuất Cam đắng có tác dụng trẻ hóa da và vitamin F (Linoleic Acid) 
giúp thu nhỏ lỗ chân lông. 

CÁCH DÙNG: Dùng bông tẩy trang lấy lượng vừa đủ sản phẩm thoa đều khắp mặt sau 
bước làm sạch.

 THÀNH PHẦN: Vitamin F, chiết xuất từ cây cọ, cúc La Mã, lô hội.

CLEANSING TONIC LOTION 210ml   I   890.000đ

NƯỚC CÂN BẰNG CHUẨN BỊ DA AHA DÀNH CHO MỌI LOẠI DA 

Sản phẩm gồm glycolic acid và lactic acid nhẹ nhàng lấy đi lớp da chết cho hiệu ứng làm 
se đồng thời dưỡng ẩm cho da. Làm tăng hiệu quả của các sản phẩm dưỡng da ở các 
bước tiếp theo, giúp tái sinh và làm se da mà không gây khô, kích ứng.

CÁCH DÙNG: Dùng bông tẩy trang lấy lượng vừa đủ thoa đều khắp mặt sau bước làm 
sạch.

THÀNH PHẦN: Lactic Acid 3%, Glycolic Acid 2%, Chiết xuất hoa mẫu đơn, Allantoin, 
Chiết xuất cây phỉ, Iramoist Lss, A-Bisabolol.

AHA PREPARATION LOTION 210ml   I   980.000đ     

CACAO EXFOLIATING CREAM

KEM TẨY TẾ BÀO CHẾT CA CAO - HẠNH NHÂN CHO DA KHÔ VÀ NHẠY CẢM

Thành phần bột sạn ca cao mịn và hạnh nhân nhẹ nhàng loại bỏ các tế bào chết mà 
không gây kích ứng da giúp da trở nên mịn màng , tươi sáng và bóng khỏe. Chiết xuất 
Elastin từ biển sâu giúp duy trì độ đàn hồi của da.

CÁCH DÙNG: Sau khi làm sạch, thoa 1 lượng vừa đủ sản phẩm lên da, massage nhẹ 
nhàng và rửa sạch lại bằng nước.

THÀNH PHẦN: Tẩy tế bào chết ca cao, sạn hạnh nhân, Elastine biển, Panthenol.

50ml   I   990.000đ

50ml   I   1.050.000đ     

GEL TẨY DA CHẾT CHỨA ENZYME HIỆU ỨNG TƯƠI SÁNG

Gel tẩy tế bào chết từ enzyme quả lê gai giúp gia tăng quá trình thay da tự nhiên thông 
qua việc phân giải protein thừa. Nhờ đó, giảm bớt sự xuất hiện của các nếp nhăn, làm 
sạch sâu, tái sinh và tăng độ sáng cho da. Lô hội và Ure làm dịu và giữ ẩm da. Thích hợp 
sử dụng cho cả làn da nhạy cảm và vùng da quanh mắt.

CÁCH DÙNG: Thoa 1 lượng vừa đủ sản phẩm lên da sạch, sau 10 phút, thoa serum hoặc 
kem lên gel.

THÀNH PHẦN: Chiết xuất quả lê gai, lô hội, urea.

EXFOLIATING ENZYME GEL

TONER - TẨY DA CHẾT 
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MẶT NẠ

OXYGEN FOAMING MASK
MẶT NẠ OXY TƯƠI TRẺ HÓA DÀNH CHO MỌI LOẠI DA

Sản phẩm ban đầu ở dạng gel, nhờ thành phần Gransil (mạng lưới chất đàn hồi) khi 
tiếp xúc với da sẽ kéo các phân tử oxy liên kết lại tạo thành dạng bọt. Oxy sẽ được 
cung cấp tự do vào da giúp tái tạo sâu, tăng năng lượng và sức sống, bảo vệ da chống 
lại ô nhiễm, kiểm soát dầu thừa và đào thải độc tố, làm khoẻ da, đem lại vẻ rạng rỡ 
cho làn da.

CÁCH DÙNG: Bơm sản phẩm ra đầu ngón tay, thoa đều lên da (không massage). Sản 
phẩm sẽ nổi bọt. Đợi đến khi bọt tan hết, lau nhẹ nhàng bằng bông tẩy trang. 

THÀNH PHẦN: Lưới Gransil kéo oxy.

30ml   I   1.450.000đ

50ml   I  1.380.000đCHLOROPHYLL FIRMING MASK
MẶT NẠ DIỆP LỤC SĂN CHẮC CHO DA HỖN HỢP VÀ DA DẦU 

Mặt nạ đất sét trắng chứa diệp lục và Hamamelis, rau má có tác dụng thanh lọc, làm 
thông thoáng lỗ chân lông, giảm dầu thừa và củng cố cấu trúc bề mặt da. Pathenol 
làm dịu da, thúc đẩy vi tuần hoàn mao mạch. Cúc vạn thọ và vitamin A gia tăng sức 
mạnh tái sinh tế bào. Khuyên dùng làm săn chắc cho cả vùng ngực.

CÁCH DÙNG: Bôi 1 lớp sản phẩm dày lên da, để khô và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Diệp lục, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất rau má, Vitamin A, Panthenol, 
Allantoin, đất sét trắng.

LIFTING MASK 50ml   I   1.520.000đ

MUD HEILMOOR MASK
MẶT NẠ BÙN NHIỆT HEILMOOR ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ & LÀM SÁNG DA

Mặt nạ bùn có đặc tính làm lành tổn thương, làm tươi mới và làm khoẻ cấu trúc da, giúp 
da sáng bóng mượt mà nhờ chứa các phù du từ biển kích hoạt hệ thống năng lượng 
peptide của da, thúc đẩy tái tạo, hồi sinh tế bào. Sản phẩm giúp trẻ hóa làn da mới, làm 
giảm kích ứng đem lại vẻ rạng rỡ cho da. 

CÁCH DÙNG: Bôi 1 lớp sản phẩm dày lên da, để khô và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Bùn nhiệt Heilmoor, phù du, Allantoin, Đất sét trắng Kaolin.

50ml  I  1.520.000đ

MẶT NẠ NÂNG CƠ CHO MỌI LOẠI DA 

Peptide tăng trưởng tế bào kích thích collagen kết hợp với sợi đàn hồi fibronectin 
và Hyaluronic Acid trong nguyên bào sợi giúp làm căng và cải thiện bề mặt da, giúp 
tái cấu trúc cho hiệu ứng săn chắc, nâng cơ rõ rệt và tức thì.

CÁCH DÙNG: Bôi 1 lớp sản phẩm dày lên da, để khô và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Matrixyl 3000, thành phần nâng cơ, Drieline, Vitamin A-E, Đất sét đỏ, 
Bạc hà, Allantoin, Đất sét trắng.

VITALITY CREAM MASK
MẶT NẠ KEM TRẺ HÓA CHO MỌI LOẠI DA

Mặt nạ dạng kem chiết xuất tảo xoắn Spirulina tăng khả năng liên kết Oxy với phức hợp 
các nhóm vitamin giúp giữ ẩm, tái sinh và làm khỏe cấu trúc, phục hồi các chức năng 
sinh lý của da. 

CÁCH DÙNG: Bôi 1 lớp dày và chờ cho sản phẩm thẩm thấu dần vào da mà không cần 
lau đi. Có thể sử dụng như kem dưỡng đêm.

THÀNH PHẦN: Dầu bơ, phức hợp vitamin E-C-F, Phytodermina, tổng hợp vitamin B, chiết 
xuất tảo xoắn.

50ml  I  1.520.000đ

WHITE ARGILE MASK
MẶT NẠ ĐẤT SÉT TRẮNG THANH LỌC DÀNH CHO DA XỈN MÀU

Mặt nạ đất sét chứa Asyntra (Hexylresorcinol & Ethyl Linoleate) giúp loại bỏ các chất 
cặn bẩn và dư thừa trên da, làm tăng tốc độ phân giải protein của tyrosinase giúp hiệu 
quả điều chỉnh màu da đạt được ngay lập tức. Các thành phần lô hội, Panthenol và 
Calmosensine trong sản phẩm giúp giữ ẩm và làm dịu da. 

CÁCH DÙNG: Bôi 1 lớp dày, để sản phẩm gần khô, massage lên trên, massage nhiều ở 
vùng da có nám và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: Đất sét trắng (White Clay), Asyntra, Calmosensine, Panthenol, Lô hội, 
A-Bisabolol, Allantoin.

50ml  I  1.350.000đ
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SERUMLÀM DỊU - TĂNG MIỄN DỊCH - LÀM KHỎE DA

FOLIC ACID (B9) SERUM
TINH CHẤT FOLIC ACID B9 CHỐNG KÍCH ỨNG

Folic Acid (B9) kích thích trao đổi Protein, làm khỏe hệ thống miễn dịch, bảo vệ da khỏi tia cực 
tím, sửa chữa các khiếm khuyết, giảm các dấu hiệu lão hóa theo thời gian. Sản phẩm được 
khuyến khích sử dụng cho cả những tình trạng kích ứng cấp.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Vitamin B9 (Folic Acid) 3%.

20ml   I   1.100.000đ

SERUM

PROVITAL D3 SERUM
TINH CHẤT PROVITAL D3 BẢO VỆ ĐA CHIỀU 

Provital D3 giúp kháng khuẩn, giảm kích ứng, làm khỏe hàng rào bảo vệ da, chống tác hại từ 
UV. Sản phẩm được khuyến khích dùng cho cả tình trạng viêm da dị ứng, chứng đỏ da và chàm 
eczema. 

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Provital D3 3%.

20ml   I   1.150.000đ

ALOE VERA SERUM

TINH CHẤT LÔ HỘI DƯỠNG ẨM, LÀM DỊU CHO MỌI LOẠI DA

Serum đậm đặc chiết xuất lô hội xanh có tác dụng giữ ẩm và làm dịu da khỏi kích ứng và viêm 
sưng. Lô hội là một hỗn hợp tự nhiên tuyệt vời chứa vitamin C và E, các loại enzyme, amin acid 
và hơn 200 chất có lợi khác góp phần tái cấu trúc tế bào và phục hồi tổn thương da. Sản phẩm 
được khuyên dùng cho da nhạy cảm và bị kích ứng.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Lô hội (Aloe vera) 30%.

20ml   I  990.000đ

CERAMIDE SERUM
TINH CHẤT DƯỠNG ẨM DÀNH CHO DA MỆT MỎI VÀ MẤT NƯỚC

Serum có chứa Ceramides được lên men từ khuẩn, góp phần điều tiết lớp màng Lipid bề mặt 
da ngăn chặn sự xâm nhập của các yếu tố ngoại sinh đồng thời giữ ẩm, trẻ hóa và tăng đàn hồi 
da, đồng thời cải thiện các khiếm khiết và nếp nhăn trên da và làm mịn bề mặt da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Ceramide 3B 3%.

20ml   I   1.100.000đ

VITAMIN B COMPLEX SERUM
TINH CHẤT VITAMIN B TỔNG HỢP LÀM DỊU DA NHẠY CẢM VÀ KÍCH ỨNG

Hỗn hợp các vitamin nhóm B chống sưng tấy, chống viêm, chống kích ứng mạnh, làm dịu da tức 
thì và sửa chữa các khiếm khuyết trên da. Đặc biệt vitamin B3 và Redyless giúp giảm đỏ, đốm 
đỏ, đốm xuất huyết trên da. Lý tưởng cho da hỗn hợp nhạy cảm, viêm  tuyến bã và giãn mao 
mạnh, da sau mụn hoặc tổn thương.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Vitamin B6 0,5%, Vitamin B3 1%, Tổng hợp các vitamin B 2%, Panthenol 3,75%, 
Redyless 2%.

20ml   I  990.000đ
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SERUM PHỤC HỒI - TÁI CẤU TRÚC - TÁI SINH

VITAMIN C SERUM

TINH CHẤT VITAMIN C
Serum chứa vitamin C ổn định giúp chống oxy hóa, giảm gốc tự do, chống tác hại của 
tia UV giảm rối loạn tăng sắc tố, làm sáng da, cải thiện các khuyết điểm về màu da, phục 
hồi làn da bóng khỏe. Sản phẩm còn tăng cường tổng hợp Collagen giúp giảm nếp nhăn 
và chống lão hóa hiệu quả .
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.
THÀNH PHẦN: Vitamin C (AA2G) 1%.

20ml   I   950.000đ

RETINOID C SERUM
TINH CHẤT RETINOID C PHỤC HỒI CHỐNG OXY HÓA 
Serum kết hợp 2 hoạt chất chống oxy hóa mạnh Retinod HPR và Vitamin C Ester ổn định 
giúp cải thiện bề mặt da, giải quyết các vấn đề nếp nhăn bề mặt, nếp nhăn sâu, các vấn 
đề về sắc tố và đốm đồi mồi cho làn da rạng rỡ và đều màu.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết. Sử dụng cả ngày và đêm.
THÀNH PHẦN: Retinoid 1%, Ascorbic Acid, Vitamin E, Panthenol.

20ml   I  1.350.000đ

SERUMXOÁ NÁM - CẢI THIỆN SẮC TỐ - CHỐNG OXY HÓA

BRIGHTENING SERUM
TINH CHẤT LÀM SÁNG CHO DA NÁM & XỈN MÀU 
Sản phẩm chứa các hợp chất làm sáng và ức chế hình thành nám, giúp làm mịn bề mặt 
da, làm mờ các đốm thẫm màu và làm đều màu da. Có thể dùng cho chăm sóc phòng 
ngừa nám với những làn da bị oxy hoá mạnh và đã hình thành chân nám.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết. Sử dụng cả ngày và đêm.
THÀNH PHẦN: Asyntra, Chiết xuất cây chút chít, Ascoricic Acid, Chiết xuất cam thảo, 
Phytic Acid, Gallic Acid, Cúc la mã.

20ml   I   1.990.000đ

RETINOID 3% SERUM
TINH CHẤT RETINOID 3% TRẺ HÓA XÓA NHĂN
Retinoid HPR thế hệ mới nồng độ cao đặc tính chống oxy hoá mạnh cải thiện cấp tốc mọi 
vấn đề da mà không gây kích ứng (nếp nhăn, rối loạn sắc tố: đốm/mảng nám, đồi mồi, 
loang không đều màu, thô nhám, khô bong vảy, lỗ chân lông to..) cho làn da sáng rạng 
rỡ, căng bóng và đồng nhất.
CÁCH DÙNG: Thoa 2-3 giọt lên vùng da có vấn đề, massage nhẹ cho đến khi thẩm thấu 
hết rồi chuyển sang thoa sản phẩm dành cho toàn mặt ở bước kế tiếp. Dùng ban đêm.
THÀNH PHẦN: Retinoid 3%, Vitamin A, Vitamin E, Soja Oil, Retinyl Palmitate, Tocopherol, 
Vitamin C Ascorbyl Isostearate.

20ml   I   1.990.000đ

GLOW C 12%
TINH CHẤT VITAMIN C TINH KHIẾT 12% 
Sản phẩm dạng bột vitamin C nguyên chất 12% giúp làm sáng, bóng mượt và đều màu 
da, cải thiện độ mịn trên bề mặt da và độ săn chắc. Chiết xuất mẫu đơn và Phytic Acid 
ức chế sự hình thành Melanin.
CÁCH DÙNG: Ấn mạnh nắp chai để giải phóng bột vitamin C vào dung dịch phía dưới và 
lắc đều cho đến khi bột tan hoàn toàn (trong lần sử dụng đầu tiên). Bôi 1 lượng nhỏ lên 
da và massage cho đến khi thẩm thấu hết.
THÀNH PHẦN: L-ascorbic Acid 12%, A-Bisabolol, Lô hội, chiết xuất hoa mẫu đơn 1%, 
Phytic Acid.

10ml  I  1.350.000đ

HYDRA REPAIRING SERUM
TINH CHẤT TÁI CẤU TRÚC DƯỠNG ẨM

Sản phẩm chứa men Bifidus và protein sữa kích thích hệ thống Enzyme có sẵn trong 
da để chúng nhận diện và sửa chữa các tổn thương DNA tế bào, thúc đẩy quả trình tái 
tạo da tự nhiên. Thành phần Ceramides điều chỉnh lớp màng lipid, làm khỏe hàng rảo 
bảo vệ da, chống tác hại của tia UV.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Men Bifidus 10%, Lactokine 5%, Ceramide 3B 1%.

20ml   I   1.150.000đ

SIRTUIN HYALURONIC SERUM
TINH CHẤT PROTEIN “GEN TRƯỜNG THỌ” DƯỠNG ẨM CHỐNG LÃO HÓA 

Serum chứa hợp chất Sirtuin - mang cơ chế hoạt động như “gene thọ” trong cơ thể 
giúp kích hoạt quá trình tự làm sạch của tế bào. Các chất dưỡng ẩm còn cấp ẩm sâu, 
đảo thải độc tố dưới da, cho lớp nền cấu trúc ổn định và ngăn chặn mất nước qua da. 
Sản phẩm đặc biệt được khuyên dùng cho những làn da lão hoá sớm hoặc tiếp xúc 
với môi trường ô nhiễm.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: MMW Hyaluronic Acid 0.1%, LMW Hyaluronic Acid 0.1%, XS Hyaluronic 
Acid 0.1%, Sirtuin Complex 5%.

20ml  I   1.150.000đ

BIO PLACENTA SERUM
TINH CHẤT TẾ BÀO GỐC SINH HỌC TÁI CẤU TRÚC, TRẺ HÓA CHO MỌI LOẠI DA

Công thức phỏng sinh học (tương tự nhau thai người) được hình thành từ khuẩn lên 
men và chứa đầy đủ các yếu tố tăng trưởng. Sản phẩm giúp giữ ẩm, kích thích tổng 
hợp collagen nguyên bào sợi, nhanh chóng làm lành các tổn thương nhờ gia tăng quá 
trình tái tạo và liên kết tự nhiên của tế bào, giúp trẻ hóa và mang tới 1 làn da bóng khỏe.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Bio-Placenta 3%.

20ml   I   1.520.000đ

VITAMIN B COMPLEX SERUM

TINH CHẤT VITAMIN B TỔNG HỢP LÀM DỊU DA NHẠY CẢM VÀ KÍCH ỨNG

Hỗn hợp các vitamin nhóm B chống sưng tấy, chống viêm, chống kích ứng mạnh, làm 
dịu da tức thì và sửa chữa các khiếm khuyết trên da. Đặc biệt vitamin B3 và Redyless 
giúp giảm đỏ, đốm đỏ, đốm xuất huyết trên da. Lý tưởng cho da hỗn hợp nhạy cảm, 
viêm  tuyến bã và giãn mao mạnh, da sau mụn hoặc tổn thương.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Vitamin B6 0,5%, Vitamin B3 1%, Tổng hợp các vitamin B 2%, Panthenol 
3,75%, Redyless 2%.

20ml   I   990.000đ
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SERUMNÂNG CƠ - XOÁ NHĂNDƯỠNG ẨM & NGỪA LÃO HOÁ SỚMSERUM

HYDRA BONDING SERUM
TINH CHẤT LÀM DỊU & DƯỠNG ẨM TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

Các hoạt chất siêu giữ ẩm giúp tăng khả năng giữ nước kéo dài cho hiệu ứng căng 
bóng đặc biệt, hiệu quả ngay cả trong môi trường khắc nghiệt có độ ẩm trong không 
khí bất ổn hoặc khi  môi trường sống thay đổi. Sản phẩm còn giúp giảm đỏ, giảm kích 
ứng cho da nhạy cảm và gia tăng bảo vệ hàng rào lipid trên da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: HMW Hyaluronic Acid, XS Hyaluronic Acid, Pentavitin, Antarcticin, 
Dermasooth, Arginine, Panthenol.

20ml  I  1.100.000đ

HYALURONIC ACID SERUM
TINH CHẤT DƯỠNG ẨM & CĂNG DA

Các phân tử HA cỡ trung (MMW) tạo lớp màng giữ ẩm, chống mất nước qua da, tăng 
cường làm khỏe cấu trúc và độ săn chắc da. Lý tưởng dành cho da thường, khô mất 
nước.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: MMW Hyaluronic Acid 0,2%.

20ml  I  1.050.000đ

TINH CHẤT COLLAGEN & ELASTIN LÀM SĂN CHẮC, DƯỠNG ẨM

Dành cho da thường, khô, sản phẩm điều tiết toàn bộ các protein trong da, giúp giữ 
ẩm và củng cố độ săn chắc, gia tăng đàn hồi và tế bào mới. Sản phẩm cho hiệu ứng 
căng da, hạn chế các nếp nhăn sâu & chống chảy xệ.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Elastin chiết xuất từ biển 2%, Collagen chiết xuất từ biển 10%.

COLLAGEN ELASTIN SERUM 20ml  I  950.000đ
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DOUBLE CAVIAR Ω3-Ω6 SERUM
TINH CHẤT TRỨNG CÁ TẦM GIÀU OMEGA 3 & 6 TĂNG SỨC SỐNG LÀN DA

Sản phẩm giàu Omega 3 & 6, các vitamin, protein, amin acid và các nguyên tố vi lượng, 
là những thành phần cần thiết giúp bảo vệ tính toàn vẹn của tế bào và đẩy nhanh quá 
trình sản xuất collagen tự nhiên của da giúp xóa mờ nếp nhăn, các dấu hiệu mệt mỏi 
đồng thời nuôi dưỡng và cải thiện bề mặt da, cho làn da tươi mới, săn chắc, bóng 
khoẻ và mượt mà.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản 
phẩm được hấp thu hết. Lắc đều sản phẩm trước khi sử dụng.

THÀNH PHẦN: Trứng cá tầm đen, Salmo ovum, Inca Omega Oil, Vitamin F, Dầu hoa 
anh thảo, Vitamin E, Lô hội

20ml  I   1.450.000đ
HYDRA FILLER
TINH CHẤT LÀM ĐẦY NẾP NHĂN

Gel dạng dầu dưỡng ẩm, cải thiện bề mặt da nhờ hiệu ứng “làm đầy” các nếp nhăn. Sản 
phẩm ứng dụng công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.
CÁCH DÙNG: Mở khóa xi lanh, bơm lượng kem vừa đủ ra khỏi đầu bơm cao su vào các 
rãnh nhăn. Khóa xi lanh lại và dùng đầu cao su massage ngang các rãnh nhăn đến khi 
sản phẩm thẩm thấu hết. Sau đó thoa tinh chất và kem dưỡng ẩm lên trên.

THÀNH PHẦN: HMW Hyaluronic Acid & Tripeptide-1, Almond Oil, Grape Seed Oil, 
Macadamia Nut Oil.

10ml   I    2.850.000đ

TINH CHẤT CHỐNG LÃO HÓA CAO CẤP NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Dành cho da trưởng thành và mệt mỏi, giúp dưỡng ẩm, chống oxy hóa. HA liên kết chéo 
đầy đủ các kích cỡ giúp cấp nước tầng sâu, cái thiện cấu trúc, thúc đẩy tái tạo lớp đệm 
nước lý tưởng làm đầy & căng mọng da tức thì. Hiệu quả giữ nước kéo dài rõ rệt. Sản 
phẩm ứng dụng công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: HA 5 kích thức phân tử, HA liên kết chéo, Phytosqual, Cúc La Mã, lọc UV, 
Vitamin A, E, Aldenine, Matrixyl Morphomics.

HYDRA CORRECT SERUM 30ml   I   2.300.000đ

HYDRA LIFTING  SERUM
TINH CHẤT XÓA NHĂN CĂNG BÓNG DA 35+

Dành cho mọi loại da, giúp dưỡng ẩm sâu và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn bề 
mặt, nếp nhăn cảm xúc, nếp nhăn do lão hóa sinh học, tăng cường sự săn chắc, bóng 
khỏe cho làn da. Sản phẩm ứng dụng công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh 
tế bào.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Phytosqual, A-Bisabolol, UV Filters, Vitamin E, Vitamin A, MMW Hyaluronic 
Acid, LMW Hyaluronic Acid, Argireline, Leuphasyl.

30ml   I   2.100.000đ

LIFTING FORT SERUM
TINH CHẤT NÂNG CƠ & SĂN CHẮC DA

Serum chứa Phytodermina và Osilift (các chiết xuất từ thực vật) cho tác động săn chắc 
tức thì, làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, cải thiện cấu trúc và độ săn chắc của da. 
HA giúp tăng cường độ ẩm, duy trì lớp màng bảo vệ tự nhiên cho da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Osilift 4%, Phytodermina Lifting 4%, LMW Hyaluronic Acid.

20ml   I   1.050.000đ
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KEM & GELLÀM DỊU - TĂNG MIỄN DỊCH - LÀM KHỎE DA

CALMING BLISS
KEM ĐẶC TRỊ LÀM DỊU, KHÁNG VIÊM VÀ PHỤC HỒI DA SAU XÂM LẤN

Chứa các hoạt chất làm dịu nhanh như Cúc La mã, Panthenol, chiết xuất rau má, lô hội 
giúp kháng viêm, dưỡng ẩm và sửa chữa các tổn thương, đem lại sự mượt mà tuyệt vời 
cho làn da. Công thức đặc biệt để sử dụng sau các trị liệu xâm lấn, sau laser hoặc các 
hình thức lột tẩy khác.

CÁCH DÙNG: Bôi lượng lớn lên vùng da bị kích ứng, tổn thương và massage nhẹ cho 
sản phẩm thẩm thấu.

THÀNH PHẦN: Allantoin, Cúc La Mã, Panthenol, lô hội, chiết xuất rau má, Methyl 
Salicylate.

20ml   I   650.000đ

REPAIR GEL 
GEL TÁI TẠO PHỤC HỒI DA SAU XÂM LẤN

Sản phẩm sửa chữa các tổn thương, dưỡng ẩm, phục hồi và thúc đẩy tái tạo tế bào 
non nhanh chóng. Công thức đặc biệt được khuyên dùng sau các trị liệu xâm lấn 
(Mesotherapy), sau laser hoặc các hình thức lột tẩy khác.

CÁCH DÙNG: Bôi lượng lớn lên vùng da bị kích ứng, vào vết thương đang sung tấy và 
massage nhẹ cho sản phẩm thẩm thấu.

THÀNH PHẦN: Kelifluo 6250, dermonectin, pentavitin, panthenol.

20ml  I   690.000đ

HYDRA CALMING CREAM
KEM DƯỠNG ẨM LÀM DỊU CHO DA NHẠY CẢM VÀ KÍCH ỨNG 

Sản phẩm dưỡng ẩm và giảm sưng tấy, kích ứng, giảm đỏ cho da. Sản phẩm đồng thời 
bảo vệ da khỏi các tác hại của môi trường. Được khuyên dùng như 1 biện pháp phòng 
ngừa cho mọi loại da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Celligent, Glycofilm, Dermasooth, Dầu cúc La Mã, lô hội, Panthenol, bơ 
hạt mỡ .

50ml   I   1.480.000đ

KEM & GEL
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REJUVENATING GEL
GEL PHỤC HỒI TÁI SINH LÀN DA MỚI
Sản phẩm làm mờ sẹo, vết thâm và tái tạo da. Giúp dưỡng ẩm và làm dịu da, cải thiện 
bề mặt da, cho da mịn mượt và đều màu. Được khuyên dùng sau các trị liệu lột tẩy 
hóa học. Sản phẩm ứng dụng công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.
THÀNH PHẦN: Kelifluo, Drieline, Pentavitin, Dermonectin, D-Panthenol.

30ml   I  1.990.000đ

HYDRA PROTECTING CREAM
KEM DƯỠNG ẨM BẢO VỆ DA TRONG MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

Kem dưỡng ngày cấp nước chứa HA phân tử cỡ trung MMW, Vitamin C&E chống oxy 
hóa và thành phần lọc UV (UV filters) có tính năng bảo vệ da trước ánh nắng. UV filters 
chứa than hoạt tính với khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm từ da và chứa các hoạt chất 
đặc biệt DETOXOPHANE và POLLUSHIELD tạo lớp màng bảo vệ da hiệu quả và chống 
lão hóa sớm.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết. Sử dụng ban ngày.

THÀNH PHẦN: MMW HA, Ascoricic Acid, Detoxophane, Pollushield, than hoạt tính, 
vitamin E, thành phần lọc Uv, Allantoin.

50ml   I   1.450.000đ

KEM & GEL PHỤC HỒI - TÁI CẤU TRÚC - TÁI SINH KEM & GELXÓA NÁM - CẢI THIỆN SẮC TỐ - CHỐNG OXY HÓA

HYDRA REPAIRING CREAM
KEM TÁI CẤU TRÚC, DƯỠNG ẨM DA
Sản phẩm chứa men Bifidus và protein sữa kích thích hệ thống Enzym có sẵn trong 
da để chúng nhận diện và sửa chữa các tổn thương DNA tế bào, thúc đẩy quả trình 
tái tạo da tự nhiên. Matrixyle 3000 giúp làm mờ các nếp nhăn theo thời gian và cấp 
ẩm, cùng với Ceramides giúp điều chỉnh lớp màng lipid, làm khỏe hàng rảo bảo vệ da, 
chống tác hại của tia UV.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản 
phẩm được hấp thu hết. 
THÀNH PHẦN: Ceramide 3B, Lactokine, men Bifidus, Matrixyl 3000, Ceramide H03, Bơ 
hạt mỡ, A-Bisabolol.

50ml   I   1.680.000đ

BRIGHTENING CREAM
KEM LÀM SÁNG CHO DA NÁM & XỈN MÀU

Sản phẩm giúp giữ ẩm, cải thiện bề mặt da và làm đều màu da. Chứa thành phần 
Asyntra, A-Arbutin, Vitamin C và chiết xuất cây chút chít giúp cân bằng sản xuất melanin 
và làm đồng nhất màu da. Không chỉ ức chế hình thành nám mới mà còn loại bỏ những 
rối loạn sắc tố hiện có. Sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 10 bảo vệ da khỏi bức xạ 
mặt trời.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết. Sử dụng cả ngày và đêm. 

THÀNH PHẦN: Asyntra, Chiết xuất cây chút chít, Ascoricic Acid (Tyrostat), A-Arbutin, 
A-Bisabolol, Vitamin E, Bơ hạt mỡ, các thành phần lọc UV.

50ml  I   1.880.000đ 

RETINOID C CREAM
KEM RETINOID C TÁI TẠO, CHỐNG OXY HÓA

Sản phẩm cải thiện bề mặt da, giảm nếp nhăn bề mặt, nhăn lão hóa, nám và làm đầy 
sẹo do mụn trứng cá; Đồng thời củng cố sợi đàn hồi, làm da sáng rạng rỡ và bóng mượt  
nhờ sức mạnh tổng hợp của Retinoid HPR (dẫn xuất của retinoic acid), vitamin C ổn định 
cùng hiệu ứng dưỡng ẩm của hyaluronic acid. 

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết. Sử dụng cả ngày và đêm.

THÀNH PHẦN: Retinoid 0,5%, 3-O-Ethyl ascuricic acid, MMW Hyaluronic Acid, chiết xuất 
rau má, Vitamin E, dầu Jojoba, Dầu quả mơ, bơ hạt mỡ, Panthenol.

50ml   I   1.980.000đ 

AHA SMOOTHING CREAM
KEM TRẺ HÓA DA AHA CHO MỌI LOẠI DA
Kem có chứa AHA giúp lột tẩy nhẹ, kích thích tái sinh làn da mới. Keratoplast, HA, chiết 
xuất rau má và lô hội giúp cấp nước và thúc đẩy quá trình trẻ hóa tự nhiên của làn da, 
giúp làm săn chắc và mịn màng. Sản phẩm dễ thẩm thấu, không gây cảm giác bóng 
nhờn trên da. Bắt buộc dùng chống nắng vào ban ngày trong quá trình sử dụng. Sản 
phẩm đạt giải Image Beauty Awards 2019.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt, bắt đầu trước bằng 2 lần/ tuần rồi tăng 
dần trong tuần kế tiếp tới khi sử dụng hàng đêm.
THÀNH PHẦN: Lactic Acid 2.7%, Glycolic Acid 5.3%, Mandelic Acid 1.0%, MMW 
Hyaluronic Acid, Keratoplast, Chiết xuất rau má, Lô hội, Cúc La Mã.

50ml   I   1.880.000đ

REJUVENATING CREAM
KEM PHỤC HỒI TÁI SINH LÀN DA MỚI
Dành cho những làn da bị sẹo, vết thâm và nếp nhăn. Sản phẩm giúp cải thiện bề mặt 
và phục hồi cấu trúc da, đặc biệt là da có nếp nhăn và sẹo, tạo sự đồng nhất cho hiệu 
quả mượt mịn thấy rõ. Được khuyên dùng hàng ngày cho da khô. Sản phẩm ứng dụng 
công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản 
phẩm được hấp thu hết. 
THÀNH PHẦN: Malus Domestica, Kelifluo, Drieline, Pentavitin, Dermonectin, D-Panthenol, 
A-Bisabolol, Shea Butter.

50ml   I   1.990.000đ

HYDRA CORRECT CREAM
KEM CHỐNG LÃO HÓA CAO CẤP NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
Kem tái tạo và chống lão hoá toàn diện cho da trưởng thành. Công nghệ “dẫn đường 
không người lái” đưa các peptide vào thẳng tế bào giúp làm đầy, săn chắc và sáng 
đều màu. Đặc biệt hiệu quả với da tổn thương, mỏng yếu, giãn mao mạch... Sản phẩm 
đạt giải Image Beauty Awards 2018.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản 
phẩm được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: XSMW HA, EUK-134, Kelifluo, X50 Hyallufiller, Lipoic Acid, Tế bào gốc 
táo,Vitamin E, Soya Isoflavones, Jojoba Oil, Alistin.

50ml   I   2.850.000đ
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DƯỠNG ẨM & CHỐNG LÃO HOÁ DƯỠNG ẨM & CHỐNG LÃO HOÁ

HYDRA FIRMING CREAM
KEM SĂN CHẮC, DƯỠNG ẨM CHO MỌI LOẠI DA 

Sản phẩm cải thiện làn da thiếu săn chắc, giúp lấy lại sự đàn hồi và độ căng đã mất 
nhờ lớp màng đàn hồi hiệu ứng co chắc da từ các hoạt chất có trong sản phẩm. Sản 
phẩm cũng cung cấp độ ẩm cần thiết cho da.

CÁCH DÙNG:Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: MMW Hyaluronic Acid, Ms Hc (Silicium & Marine Collagen), Phức 
hợp peptide sữa, Nâng cơ, Osilift, Pentacare, Dầu bơ, Tinh thể bạc hà.

50ml   I   1.680.000đ

LIFTING  CREAM
KEM NÂNG CƠ VÀ SĂN CHẮC CHO MỌI LOẠI DA

Kem chứa Phytodermina (chiết xuất thực vật) kéo căng da, tạo hiệu ứng săn chắc 
mạnh mẽ, kết hợp phức hợp vitamin E-C-F gia tăng năng lượng tế bào giảm độ sâu 
của nếp nhăn, đồng thời tái tạo cải thiện độ săn chắc và căng mịn bề mặt da.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Phytodermina Lifting, Oxyforce Cellular Active, Phytosqual, Kombuchka, 
Lipexel, Drieline, Vitamin Complex E-C-F.

50ml   I   1.980.000đ

MULTI HYDRATING CREAM
KEM DƯỠNG ẨM ĐA TẦNG CHO DA THƯỜNG, KHÔ

Sản phẩm có chứa HA kích cỡ khác nhau tăng cường dự trữ nước, bảo vệ da khỏi hiện 
tượng mất nước qua da trong khi vẫn duy trì cân bằng độ ẩm kéo dài 

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: MMW Hyaluronic Acid, LMW Hyaluronic Acid, Moist 24, Vitamin E, Bơ hạt 
mỡ, Panthenol, dầu Jojoba.

50ml   I   1.480.000đ

CAVIAR Ω3-Ω6 CREAM
KEM TRỨNG CÁ TẦM GIÀU OMEGA 3 & 6 TĂNG SỨC SỐNG LÀN DA

Sản phẩm giàu Omega 3 & 6, các vitamin, protein, amin acid và các nguyên tố vi lượng, 
là những thành phần cần thiết giúp bảo vệ tính toàn vẹn của tế bào và đẩy nhanh quá 
trình sản xuất collagen tự nhiên của da giúp xóa mờ nếp nhăn, các dấu hiệu mệt mỏi 
đồng thời nuôi dưỡng và cải thiện bề mặt da, cho làn da tươi mới, săn chắc, bóng khoẻ 
và mượt mà.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm được 
hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Trứng cá tầm đen, Salmo Ovum, Filagrinol, Vitamin F, Venuceane, 
AllantoinSoya Isoflavones, Jojoba Oil, Alistin.

50ml   I   1.980.000đ

HYDRA LIFTING CREAM
KEM DƯỠNG XÓA NHĂN CĂNG BÓNG DA 35+

Dành cho mọi loại da, dưỡng ẩm và cải thiện bề mặt da, làm giảm nếp nhăn bề mặt, 
nhăn cảm xúc, nhăn do lão hóa sinh học, mang đến vẻ rạng rỡ, tươi sáng và săn chắc. 
Sức mạnh của sản phẩm được gia tăng nhờ công nghệ mỹ phẩm ‘‘dẫn đường không 
người lái” - cho phép vận chuyển các peptide có trong sản phẩm vào thẳng tế bào đích 
một cách nhanh chóng. Sản phẩm đạt giải Gold- Aesthetic&Spa Awards 2020.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Trimoist, Shea Butter, Avocado Oil, Arnica Oil, Vitamin E, Phytosqual, 
Allantoin, Argireline, Leuphasyl, Ameliox, X50 Myocept Cosmetic Drone.

50ml  I  2.500.000đ

HYDRA CORRECT CREAM
KEM CHỐNG LÃO HÓA CAO CẤP NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Kem tái tạo và chống lão hoá toàn diện cho da trưởng thành. Công nghệ “dẫn đường 
không người lái” đưa các peptide vào thẳng tế bào giúp làm đầy, săn chắc và sáng đều 
màu. Đặc biệt hiệu quả với da tổn thương, mỏng yếu, giãn mao mạch... Sản phẩm đạt giải 
Image Beauty Awards 2018.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: XSMW HA, EUK-134, Kelifluo, X50 Hyallufiller, Lipoic Acid, Tế bào gốc 
táo, Vitamin E, Soya Isoflavones, Jojoba Oil, Alistin.

50ml   I   2.850.000đ

KEM & GEL KEM & GEL

AHA SMOOTHING CREAM
KEM TRẺ HÓA DA AHA CHO MỌI LOẠI DA
Kem có chứa AHA giúp lột tẩy nhẹ, kích thích tái sinh làn da mới. Keratoplast, HA, chiết 
xuất rau má và lô hội giúp cấp nước và thúc đẩy quá trình trẻ hóa tự nhiên của làn da, 
giúp làm săn chắc và mịn màng. Sản phẩm dễ thẩm thấu, không gây cảm giác bóng 
nhờn trên da. Bắt buộc dùng chống nắng vào ban ngày trong quá trình sử dụng. Sản 
phẩm đạt giải Image Beauty Awards 2019.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt, bắt đầu trước bằng 2 lần/ tuần rồi tăng 
dần trong tuần kế tiếp tới khi sử dụng hàng đêm.
THÀNH PHẦN: Lactic Acid 2.7%, Glycolic Acid 5.3%, Mandelic Acid 1.0%, MMW 
Hyaluronic Acid, Keratoplast, Chiết xuất rau má, Lô hội, Cúc La Mã.

50ml   I   1.880.000đ
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210ml   I    1.030.000đCLARIFYING ACTIVE LOTION
NƯỚC CÂN BẰNG CHO DA DẦU, MỤN

Công thức đặc biệt chứa liễu thảo mộc Canada ức chế vi khuẩn P.Acnes (vi khuẩn gây 
mụn). Hợp chất Azelaic Acid-Glycine, Sebustop loại bỏ dầu thừa, bã nhờn, làm se khít 
lỗ chân lông và ngăn chặn các tổn thương do mụn. Chiết xuất Mimosa và cúc La Mã 
chống viêm, tái tạo, chống oxy hóa và điều trị kích ứng da hiệu quả.

CÁCH DÙNG: Thấm một lượng nhỏ sản phẩm vào bông tẩy trang rồi thoa lên 
vùng cần điều trị.

THÀNH PHẦN: Allantoin, tinh dầu bạc hà, Calendula, Chiết xuất quả quýt, cây mắc 
cở, cây liễu thảo mộc Canada, 10-Hda, phức hợp Azelaic Acid-Glycine.

DÀNH CHO DA MỤN

CLARIFYING FACE FOAM
BỌT RỬA MẶT TRỊ MỤN, GIẢM DẦU

Sản phẩm làm sạch dạng bọt chứa các thành phần làm sạch bề mặt dạng nhẹ giúp 
làm sạch bụi bẩn, loại bỏ chất thải dư thừa trên da, hấp thụ chất bã dư thừa và cân 
bằng dầu. Công thức còn có chiết xuất liễu thảo mộc của Canada giúp ức chế hoạt 
động của vi khuẩn P.Acnes (vi khuẩn gây mụn) và chống viêm. 

CÁCH DÙNG: Rửa mặt và rửa sạch lại bằng nước.

THÀNH PHẦN: Chất hoạt động bề mặt nhẹ, chiết xuất từ cây liễu Canada.

230ml   I    1.030.000đ

HYDRA CLARIFYING SERUM
TINH CHẤT DƯỠNG ẨM CHO DA DẦU, MỤN

Sản phẩm dưỡng ẩm, điều tiết cân bằng dầu và làm se, thu nhỏ lỗ chân lông và 
giảm mụn, chứa hyaluronic acid phân tử nhỏ tác dụng dưỡng ẩm, cân bằng dầu 
cho da và chiết xuất cỏ ba lá đỏ hỗ trợ điều tiết dầu và thu nhỏ lỗ chân lông.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Chiết xuất Cỏ ba lá đỏ 1%, LMW Hyaluronic Acid, Arginine.

20ml   I   1.050.000đ

CLARIFYING ACTIVE CREAM
KEM ĐẶC TRỊ MỤN TOÀN NĂNG

Kem đặc trị chứa chiết xuất cây liễu thảo mộc Canada là thành phần ức chế hoạt động 
của vi khuẩn P.Acnes (vi khuẩn gây mụn), Azelaic, dầu hoa Manuka kháng khuẩn và 
chống viêm. Sản phẩm giúp điều trị các triệu chứng của mụn trứng cá, hấp thụ bã nhờn 
dư thừa và cải thiện bề mặt da mà không gây khô và kích ứng. 

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Allantoin, tinh dầu bạc hà, Sebopessina, Dầu hoa Manuka, Chiết xuất 
Mimosa, Lô hội, Normaseb, cây liễu thảo mộc Canada, A-Bisabolol, Azelaic Acid, vi bọt 
biển, cúc vạn thọ.

50ml   I  1.100.000đ

CLARIFYING ACTIVE MASK
MẶT NẠ LÀM DỊU VÀ CHỐNG KÍCH ỨNG

Sản phẩm giảm hiện tượng sưng viêm và kích ứng da tức thì, giảm tiết bã nhờn, cân 
bằng dầu và se khít lỗ chân lông. Chiết xuất liễu thảo mộc Canada ức chế hoạt động của 
vi khuẩn P-Acnes và kháng viêm. Thành phần Normaseb thủy phân từ protein sữa, giàu 
axit amin và vitamin B6 giúp giảm tiết bã nhờn, phục hồi lớp màng lipid bảo vệ da. Sản 
phẩm cũng được khuyên dùng sau nặn mụn và các trị liệu làm sạch sâu. 

CÁCH DÙNG: Đắp một lớp mặt nạ dày lên da, để khô và rửa sạch bằng nước. Đắp một 
lớp mặt nạ dày lên da, để khô và rửa sạch bằng nước.

THÀNH PHẦN: A-Bisabolol, Methyl Salicylate, Allantoin, Lô hội, Panthenol, Normaseb, 
Chiết xuất liễu thảo mộc Canada (Willowherb), Dầu Manuka, Kaolin.

50ml   I  1.520.000đ

HYDRA MATTIFYING GEL
GEL DƯỠNG ẨM & KIỀM DẦU CHO DA DẦU, MỤN, HỖN HỢP

Sản phẩm hấp thụ dầu thừa, giảm bóng nhờn đồng thời tăng độ ẩm cho da. Vitamin B 
điều tiết dầu, làm dịu và thu nhỏ lỗ chân lông. Lý tưởng khi làm lớp nền trước lớp trang 
điểm.

CÁCH DÙNG:Thoa sản phẩm lên toàn mặt và massage nhẹ nhàng cho đến khi sản phẩm 
được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: MMW Hyaluronic Acid, Lô hội, phức hợp vitamin B, Chiết xuất cỏ ba lá 
đỏ, siêu vi bọt biển.

50ml  I   950.000đ

CLARIFYING STICK
CHẤM MỤN TIÊU VIÊM SƯNG

Sản phẩm giúp giảm sưng tấy mạnh cho da mụn trứng cá nhờ hàm lượng hoạt chất 
cao sử dụng gia tăng trên bề mặt gồm azelaic acid, salicylic acid và chiết xuất liễu thảo 
mộc Canada. Chiết xuất Mimosa và Normaseb giúp da tái tạo nhanh hơn và điều tiết 
bã nhờn.

CÁCH DÙNG: Chấm 2-3 lần mỗi ngày trực tiếp lên nốt mụn.

THÀNH PHẦN: Azelaic acid 5,5%, Salicylic acid 1,4%, A-Bisabolol, Normaseb Ph 2%, 
Chiết xuất Mimosa, Chiết xuất liễu thảo mộc Canada (Willowherb) 2%.

8 ml  I   890.000đ
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ĐẶC TRỊ VÙNG MẮT

EYE SHINE SERUM
TINH CHẤT ĐA NĂNG ĐẶC TRỊ VÙNG MẮT 

Sản phẩm dưỡng ẩm, cải thiện tổng thể vùng da mắt khi giảm quầng thâm và bọng 
mắt. Giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và nếp nhăn lão hóa, làm cho vùng da quanh 
mắt săn chắc và sáng khỏe.

CÁCH DÙNG: Bôi lượng nhỏ quanh mắt (không sát với mí mắt) và massage nhẹ nhàng 
cho đến khi sản phẩm thẩm thấu hết.

THÀNH PHẦN: Venuceane 5%, Eyedeline 2%, Matrixyl 5%.

20ml  I   1.450.000đ

EYE SHINE CREAM
KEM ĐA NĂNG ĐẶC TRỊ VÙNG MẮT

Sản phẩm dưỡng ẩm, thúc đẩy tái tạo và làm sáng bề mặt da vùng quanh mắt, hiệu 
ứng chống oxy hóa rõ rệt giúp làm giảm đáng kể quầng thâm bọng mắt, làm khỏe các 
mao mạch, giảm sưng, sụp. Vitamin E và peptide làm mờ các nếp  chân chim quanh 
mắt

CÁCH DÙNG: Bôi lượng nhỏ quanh mắt (không sát với mí mắt) và massage nhẹ 
nhàng cho đến khi sản phẩm thẩm thấu hết.

THÀNH PHẦN: Vitamin E, Ascorbic Acid, A-G Hesperidin, Aldavine, A2 Blockers, 
Matrixyl, chiết xuất hoa cơm cháy đen Sambucus, Arginine.

20ml  I   1.350.000đ

OPSIS EYE CREAM
KEM ĐẶC TRỊ DÀNH CHO VÙNG DA QUANH MẮT

Dưỡng ẩm và cải thiện nếp nhăn, sụp, trùng nhão, bọng mắt và quầng thâm nhờ hiệu 
ứng săn chắc, tăng sức sống và độ sáng cho vùng da quanh mắt. Sản phẩm ứng dụng 
công nghệ siêu dẫn bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.

CÁCH DÙNG: Mở khóa xi lanh, bơm lượng gel vừa đủ ra khỏi đầu bơm cao su vào 
vùng da quanh mắt (tránh mí mắt). Khóa xi lanh lại và dùng đầu cao su hoặc đầu ngón 
tay massage nhẹ ngang các rãnh nhăn và kéo nâng chân lông mày cho đến khi sản 
phẩm thẩm thấu hết.

THÀNH PHẦN: Cúc La Mã, Vitamin E, Arginine, AA2G, Matrixyl 3000, Argireline, Albatin, 
Unisooth EG-28, X50 Antiaging, Hydroxyprolisilane.

10ml  I   1.990.000đ

OPSIS EYE GEL
GEL ĐẶC TRỊ DÀNH CHO VÙNG DA QUANH MẮT

Có tác dụng dưỡng ẩm và cải thiện bề mặt da sưng nề, trùng nhão, bọng mắt và 
quầng thâm, giúp làm sáng và đồng đều màu da. Sản phẩm ứng dụng công nghệ siêu dẫn 
bảo toàn hoạt chất kích hoạt nhanh tế bào.

CÁCH DÙNG: Mở khóa xi lanh, bơm lượng gel vừa đủ ra khỏi đầu bơm cao su vào 
vùng da quanh mắt (tránh mí mắt). Khóa xi lanh lại và dùng đầu cao su hoặc đầu 
ngón tay massage nhẹ ngang các rãnh nhăn và kéo nâng chân lông mày cho đến 
khi sản phẩm thẩm thấu hết. 

THÀNH PHẦN: A-G Hesperidin, Multisal Salcool, Eyeseryl, Aldavine, A2 Blockers, 
Horse Chestnut Extract, Bio-Placenta, A-Bisabolol.

10ml  I  1.850.000đ
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SUNFILM FACE GEL SPF30
GEL NỀN SÁNG NHẸ TẠO MÀNG CHỐNG NẮNG KHÔNG BẾT DÍNH SPF30

Không chứa dầu, không trôi, có tính chống oxy hóa mạnh dành cho mọi loại da, giúp 
bảo vệ da khỏi các bức bức xạ UVA, UVB, hồng ngoại (IR), chống gốc tự do oxy hóa, lão 
hóa da do ánh nắng, đồng thời làm dịu và khỏe da. Sản phẩm giàu các thành phần làm 
dịu và chất chống oxy hóa đặc biệt, làm giảm kích ứng da và bảo vệ da khỏi sự mất cân 
bằng oxy hóa và lão hóa do ánh nắng.

CÁCH DÙNG: Thoa lượng đủ dày lên da 15’ trước khi ra nắng. Tùy vào thời gian hoạt 
động dưới ánh nắng để thoa lại sản phẩm.

THÀNH PHẦN: EUK-134, Venuceane, Helioguard, Antaron, Panthenol, Lô hội, Tinosorb 
S, Octocrylene, Octinoxate, Tinosorb M, TiΟ2, ZnΟ2Tinosorb M, TiΟ2, ZnΟ2.

55ml   I   1.350.000đ

SUNFILM FACE VELVET SPF50+

KEM TẠO MÀNG CHỐNG NẮNG HIỆU ỨNG DƯỠNG ẨM MƯỢT MÀ SPF50

Sản phẩm bảo vệ tối đa làn da chống lại bức xạ “UVA gây lão hóa” và “UVB gây bỏng rát” 
cùng bức xạ máy tính, bức xạ hồng ngoại và các loại ánh sáng từ đèn LED. Chứa thành 
phần kích hoạt Ω3, Ω6 và Vitamin E giúp bảo vệ da khỏi sự mất cân bằng oxy hóa và lão 
hóa do ánh nắng. Sản phẩm có tính chịu nước rất cao.

CÁCH DÙNG: Thoa lên da 15 ‘trước khi ra nắng. Tùy vào thời gian hoạt động dưới ánh 
nắng để thoa lại sản phẩm. 

THÀNH PHẦN: Elastome, Vitamin E, dầu Omega INCA, Avobenzone, Octaluate, 
Octocrylene, Tinosorb S.

55ml   I   1.500.000đ

BẢO VỆ LÀN DA

BứC XẠ MẶT TRỜI GÂY TỔN THƯƠNG DA

CHÁY / BỎNG NẮNG

LỚP SỪNG

BIỂU BÌ

TRUNG BÌ

LÃO HOÁ

NÁM DA

TỔN THƯƠNG SÂU TẾ BÀO

FACE BLISS SPF50+
KEM TẠO MÀNG CHỐNG NẮNG ĐỈNH CAO SPF50

Kem chống nắng bảo vệ da với kết cấu mỏng nhẹ, dễ hấp thu dành cho mọi loại da. Sản 
phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng, chống lại các bức xạ UVA, UVB, hồng ngoại 
(IR) và ánh sáng nhìn thấy (HEV) ở mức tối đa. Sản phẩm có chứa các thành phần chống 
oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ da khỏi sự mất cân bằng oxy hóa và lão hóa do ánh nắng.

CÁCH DÙNG: Thoa lên da 15 ‘trước khi ra nắng. Tùy vào thời gian hoạt động dưới 
ánh nắng để thoa lại sản phẩm. 

THÀNH PHẦN: EUK-134, Venuceane, HEV Liposhield Melanin, chiết xuất bông cải 
xanh, Vitamin E, Lô hội, Octocrylene, Avobenzone, Octaluate, Oblulizole, Homosalate.

55ml  I   1.500.000đ
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BUST FIRMING GEL
GEL LÀM SĂN CHẮC DÀNH CHO VÙNG NGỰC VÀ CÁNH TAY
Sản phẩm kết hợp hiệu quả giữa thành phần cấp nước hyaluronic acid với thành phần 
làm săn chắc da như Phytodermina Lifting giúp tái tạo các sợi elastin, kích hoạt tổng hợp 
collagen. Biobustyl (từ protein đậu nành) kích hoạt tổng hợp collagen và khôi phục cân 
bằng nước của da giúp làm săn chắc và làm mềm mịn da hiệu quả.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết.
THÀNH PHẦN: Phytodermina Lifting, Bio-Bustyl, Liftessence, Menthol, Dầu bơ, Chiết xuất 
nấm, MMW Hyaluronic Acid, Chiết xuất Saccharomyces Lysate.

200ml   I  2.470.000đ

BODY

LIPOUT SHAPE CREAM
KEM BODY TĂNG CƯỜNG ĐẶC TRỊ TÌNH TRẠNG MỠ CỤC BỘ VÀ CELLULITE

Kem tăng cường đặc trị tình trạng mỡ cục bộ và cellulite, giảm gợn sần mỡ. Lipout 
(nguồn gốc từ biển) và chiết xuất Prosveltyl kích hoạt các tế bào đốt cháy chất béo 
trong mô mỡ, hỗ trợ quá trình thủy phân chất béo trung tính có trong khoang lipid của 
tế bào mỡ. A2 BLOCKERS thúc đẩy liên tục không ngừng hoạt động hòa tan chất béo. 
Nhờ đó giúp lấy lại vóc dáng thon gọn của cơ thể.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Lipout, Ruscus Extract, Ivy Extract, Prosveltyl, A2 Blockers.

200ml   I    1.890.000đ

200ml   I   1.890.000đSTRETCH FIRM CREAM
KEM LÀM SĂN CHẮC BODY DÀNH CHO LÀN DA LỎNG LẺO VÀ CÓ VẾT RẠN

Sản phẩm lấy lại độ đàn hồi của da và làm giảm sự xuất hiện của các vết rạn da do 
mang thai hoặc do tăng - giảm cân đột ngột, đồng thời chống lại cellulite, củng cố mô 
liên kết, đốt cháy & hoá lỏng mỡ và làm săn chắc da tức thì, được khuyên dùng cả trong 
quá trình mang thai, giảm cân hoặc làm săn chắc phần, đặc biệt là phần bắp tay.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Dầu hoa cúc, Cikaderm, Isoslim Complex, Hydroxypolisilane, 
Algisium C2.

200ml   I   2.700.000đTRIPLE ACTION SHAPE GEL
GEL BODY 3 TÁC ĐỘNG ĐẶC TRỊ TÌNH TRẠNG DA LỎNG LẺO, MỠ CỤC BỘ VÀ 
CELLULITE

Sản phẩm cải thiện vẻ ngoài của các đường nét cơ thể và tăng cường kết cấu của da. 
Các hoạt chất có trong sản phẩm có tính năng kích hoạt tức thì quá trình hủy mỡ, làm 
giảm cellulite và ngăn ngừa chảy xệ da với hiệu quả rõ rệt và nhanh chóng.

CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết.

THÀNH PHẦN: Guarana Extract, A2 Blockers, Argisil C, Lipocare, Remoduline, Ecoslim.

CRYOLIFT GEL
GEL LÀM SĂN CHẮC BODY THẾ HỆ MỚI TẠO CẢM GIÁC MÁT LẠNH TỨC THÌ CHO 
LÀN DA CHẢY XỆ
Sản phẩm cải thiện đáng kể độ đàn hồi của da và giúp da tăng cường tính ổn định và 
đồng nhất. Cơ chế áp lạnh cho hiệu quả làm săn chắc rõ rệt ngay lập tức. Chứa tinh dầu 
bạc hà tạo cảm giác lạnh tại vùng trị liệu khi thoa và massage gel lên da. Sản phẩm cũng 
có tính chất sát trùng và chống viêm.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết.
Để có kết quả tốt hơn, quấn tại chỗ bằng gạc ướt và để trong 15 ‘. 
THÀNH PHẦN: Menthol, Prosveltyl.

200ml   I  1.890.000đ

HAND CARE CREAM
KEM DƯỠNG ẨM, BẢO VỆ VÀ NUÔI DƯỠNG DA TAY LÝ TƯỞNG CHO DA BỊ KHÔ
Sản phẩm ngay lập tức hoàn thiện cân bằng độ ẩm và nuôi dưỡng bảo vệ làn da mạnh mẽ. 
Kem kết cấu đặc kết hợp Mandelic acid, Lô hội và Panthenol, các thành phần chống khô, giữ 
ẩm và tái tạo làn da, giúp da mềm mại và mịn màng.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm lên da và massage cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết, 
lặp lại sau mỗi lần rửa tay.
THÀNH PHẦN: Mandelic Acid, Niacinamide, Bộ lọc Uv, Vitamin E, Allantoin, Panthenol, 
Lô hội.

50ml   I   890.000đ

AFTER SUN HYDRA CALMING CREAM
SỮA DƯỠNG THỂ GIÚP GIẢM KÍCH ỨNG DA SAU ĐI NẮNG
Sản phẩm tái sinh tế bào da mới, cân bằng các chức năng của da và phục hồi màng 
bảo vệ da.
CÁCH DÙNG: Thoa sản phẩm nhẹ nhàng  lên da cho đến khi sản phẩm được hấp thu hết. Lặp 
lại cho đến khi làn da đã hoàn toàn được làm dịu.
THÀNH PHẦN: Methyl Salicylate, Dầu mầm lúa mì, Lô hội, Chiết xuất rau má, Cúc vạn 
thọ, Allantoin, Panthenol, A-Bisabolol

200ml   I  1.320.000đ

BODY FLUID SPRAY SPF 30 
CHỐNG NẮNG BODY DẠNG XỊT DÀNH CHO MỌI LOẠI DA SPF 30
Sản phẩm có khả năng chống nắng phổ rộng, chống lại các bức xạ UVA, UVB và hồng 
ngoại (IR) ở mức độ tối đa. Chứa thành phần chất chống oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ 
da khỏi sự mất cân bằng oxy hóa và lão hóa do ánh nắng. Sản phẩm có tính năng chịu 
nước. Thích hợp dùng cho đi biển và các hoạt động thể thao. 
CÁCH DÙNG: Thoa lên da 15 phút trước khi ra nắng. Tùy vào thời gian hoạt động dưới 
ánh nắng để thoa lại sản phẩm. 
THÀNH PHẦN: EUK-134, Venuceane, Vitamin E, Octocrylene, Ensulizole, Avobenzone.

200ml  I  1.750.000đ
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PEELING

CẨM NANG CHĂM SÓC DA

ĐỐI VỚI DA MỤN

1. Không lạm dụng các sản phẩm peel để chữa mụn 
vì nó có thể làm mụn nghiêm trọng hơn
2. Tuyệt đối không dùng giấy thấm dầu kể cả khi 
thấy da đổ nhờn 
3. Không sờ chạm tay lên da, không tự nặn, cậy hoặc 
bóp mụn viêm sưng bằng ngón tay hoặc móng tay 
4. Thay áo gối mỗi ngày hoặc lót khăn sạch lên gối 
khi ngủ
5. Da khô bề mặt đồng nghĩa thiếu màng bảo vệ sẽ 
làm tăng tiết dầu bên dưới nhiều hơn, da dễ nhiễm 
khuẩn hơn. Vì vậy da dầu mụn cần dùng kem dưỡng 
ẩm phù hợp. 

ĐỐI VỚI DA NÁM

1. Tránh đi nắng & luôn phải sử dụng kem chống 
nắng chỉ số SPF 30 trở lên  
2. Tránh sử dụng các sản phẩm peel da hàng ngày 
tại nhà để làm mờ nám vì nám có nguy cơ quay 
lại ở mức độ nghiêm trọng hơn
3. Sản phẩm chứa vitamin C nên được sử dụng 
cho da nám & có thể dùng ban ngày để chống oxy 
hoá do UV gây nên 
4. Sản phẩm có tính năng taí tạo tăng sinh tế bào 
và làm khoẻ miễn dịch da nên được sử dụng kèm 
sản phẩm đặc trị nám vào ban đêm để gia tăng 
hiệu quả chữa nám 
5. Cẩn trọng và tìm hiểu kỹ các tác hại trước khi 
quyết định sử dụng các liệu pháp chữa nám chứa 
Hydroquinone, Retinol, AHA, laser… 

ĐỐI VỚI DA 
TỔN THƯƠNG - NHẠY CẢM - XUỐNG CẤP

1. Tránh sử dụng các sản phẩm peel da hàng ngày 
tại nhà để xoá mờ các vết tối xỉn màu
2. Tuân thủ nguyên tắc “ít là nhiều” đối với da nhạy 
cảm, kích ứng bằng cách không sử dụng nhiều loại 
mỹ phẩm trên da nhưng phải có kem làm dịu phục 
hồi da
3. Tránh ánh nắng và nên sử dụng kem chống nắng 
chỉ số spf 30 trở xuống và có các thành phần làm 
dịu, cấp ẩm & chống ôxy hoá mạnh
4. Tránh xông hơi, không sử dụng máy rửa mặt 
hoặc các sản phẩm tẩy da chết dạng sạn không 
tan
5. Tránh sử dụng các sản phẩm dạng kem đặc dễ 
gây bết dính và nặng trên da.

ĐỐI VỚI DA LÃO HOÁ

1. Nên dùng sản phẩm có chứa AHA nồng độ nhẹ và 
tẩy tế bào chết enzyme để giảm bớt lớp sừng gây 
thô sần bề mặt mà vẫn an toàn
2. Hiểu rõ đặc điểm nếp nhăn của mình thuộc loại 
nào để lựa chọn sản phẩm xoá nhăn phù hợp 
3. Không sử dụng kem dưỡng da mặt để chống lão 
hoá vùng mắt vì có thể làm cho bọng mắt trở nên 
nghiêm trọng hơn  
4. Tìm hiểu kỹ về các mặt trái trước khi quyết định 
sử dụng các liệu pháp tiêm botox, filler, cấy chỉ 
hoặc phẫu thuật nâng mí 
5. Tự massage mặt trên lớp tinh chất và kem dưỡng 
dành cho da lão hoá hàng ngày để đào thải độc tố 
và kích thích nâng cơ (xem clip hướng dẫn massage 
3’ của JA). 

ĐỐI VỚI MỌI TÌNH TRẠNG DA & LOẠI DA

1. Da phải được làm sạch hàng ngày bằng sản phẩm phù hợp do chuyên viên trị liệu tư vấn, nhất là khi tham 
gia chương trình trị liệu chuyên sâu để tránh rủi ro. Kỹ thuật rửa mặt được hướng dẫn trong video của JA.
2. Kem chống nắng ban ngày nếu sử dụng phải được làm sạch tuyệt đối bằng tẩy trang và sữa rửa mặt vì 
chống nắng nếu còn trên da qua đêm có thể gây nhiễm độc da  
3. Thoa các sản phẩm kế tiếp ngay sau khi rửa sạch mặt mà không đợi tới lúc đi ngủ
4. Không đầu tư vào tinh chất khi chưa có kem dưỡng ẩm
5. Da bóng dính bề mặt chưa chắc là da có dầu, nên tham vấn chuyên viên trị liệu da để được lựa chọn sản 
phẩm phù hợp nhất

MỌI TÌNH TRẠNG & LOẠI DA, DA MỤN, DA NÁM, DA LÃO HÓA, DA TỔN THƯƠNG - NHẠY CẢM - XUỐNG CẤP

PURIFICATION PEELING

GLOW PEELING

GEL LỘT TẨY HÓA HỌC AN TOÀN CHO DA TRẺ, DA DẦU, MỤN & LỖ CHÂN LÔNG TO

Sản phẩm chứa Retinoid 1%, cùng hỗn hợp salicylic & azelaic acid giúp loại bỏ sừng hoá tích 
tụ trên bề mặt và cả sâu trong nang lông, cân bằng dầu, cho hiệu quả sạch sâu lý tưởng nhờ 
đó nhanh chóng giảm bít tắc, ngừa mụn và  làm sáng vùng da bị mụn. Độ pH 3.0.

CÁCH DÙNG: Thoa 6-8 giọt sản phẩm lên da sau khi được rửa sạch & thấm khô, thoa đều toàn 
mặt cho đến khi thẩu thấu hết rồi thoa tiếp sản phẩm phù hợp được chỉ định.

THÀNH PHẦN: Retinoid 1%, Salicylic 1.5% & Azelaic Acid 6%, chất hoạt động bề mặt nhẹ, 
chiết xuất từ cây liễu Canada.

GEL LỘT TẨY HÓA HỌC AN TOÀN CHO DA CẦN ĐIỀU CHỈNH VỀ SẮC TỐ, NÁM, TÀN NHANG

Sản phẩm chứa madelic acid 5%, Ascorbic acid 2%, giúp loại bỏ sừng hóa, chống bít tắc cũng 
như điều chỉnh các chức năng của da, sự kết hợp của 5 loại aicd khác nhau được thiết kế để 
ứng dụng trong các phác đồ điều trị da bị tăng sắc tố, loạn sắc tố, nám đốm và tàn nhang. 
Độ pH 3.5.

CÁCH DÙNG: Thoa 6-8 giọt sản phẩm lên da sau khi được rửa sạch & thấm khô, thoa đều toàn 
mặt cho đến khi thẩu thấu hết rồi thoa tiếp sản phẩm phù hợp được chỉ định.

THÀNH PHẦN: Mandelic Acid 5%, Phytic Acid 2%, Ascorbic Acid 2% (3-O-Ethyl Ascorbic 
Acid), Gallic Acid 1%, Lactic Acid 14.6%.

10ml   I    2.450.000đ

YELLOW PEELING
GEL LỘT TẨY HÓA HỌC AN TOÀN CHO DA TRƯỞNG THÀNH, THƯỜNG KHÔ CÓ NẾP 
NHĂN VÀ NÁM

Sản phẩm chứa Retinoid 1%, Vitamin C và Glycolic - Lactic Acid, giúp loại bỏ sừng hoá, chống 
bít tắc cũng như điều chỉnh các chức năng da, thúc đẩy tái sinh cho làn da căng mượt, sáng 
đều màu và rạng rỡ, hỗ trợ điều trị xoa nám, xoá nhăn. Độ pH 3.0.

CÁCH DÙNG: Thoa 6-8 giọt sản phẩm lên da sau khi được rửa sạch & thấm khô, thoa đều toàn 
mặt cho đến khi thẩu thấu hết rồi thoa tiếp sản phẩm phù hợp được chỉ định..

THÀNH PHẦN: Retinoid 1%, Ascorbic Acid 2% (3-O-Ethyl Ascorbic Acid), Glycolic Acid 7%, 
Lactic Acid 7.2%.

10ml   I    2.500.000đ

10ml   I    2.500.000đ

*LƯU Ý: Các sản phẩm peel sử dụng tối đa 2 lần / tuần vào ban đêm. Ngưng sử dụng và rửa sạch bằng nước 
nếu xuất hiện cảm giác nóng rát, ngứa tăng dần.
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