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Sản phẩm: Tinh chất ngừa mụn nám Sắc Hồng 

 
Tinh chất ngừa mụn nám Sắc Hồng chiết xuất từ các thành phần tự 
nhiên như: sâm, mật ông rừng, hồng hoa, cam thảo, tinh dầu chanh, 
nghệ, oải hương,... giúp cải thiện làn da, làm sạch các loại ụn mủ, 
mụn bọc, mụn ẩn, mụn trứng cá sẹo rổ thâm do mụn nám, tàn 
nhang, se khít lổ chân lông. 

 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
 
Bước 1: Làm sạch da 
- Làm sạch da là quá trình quan trọng và cần thiết nhất trong  
việc chăm sóc và nuôi dưỡng da mỗi ngày. 
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- Sử dụng kèm bột rửa mặt thiên nhiên Sắc Hồng được làm từ 
100% thảo dược thiên  
nhiên giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và các tác nhân 
gây tắc nghẽn lỗ chân lông, bả nhờn cho da. 
 
Cách dùng bột rửa mặt: 
- Rửa sạch da mặt với nước rồi vỗ nhẹ đều khắp mặt cho  
da ẩm tự nhiên. 
- Lấy một lượng bột rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay, sau  
đó thêm vài giọt nước, trộn đều với để hỗn hợp sệt lại. 
- Thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng đều hết  
khắp mặt từ 2-3 phút. 
- Rửa sạch mặt và thấm khô bằng khăn mềm. 
 
Bước 2: Thoa Tinh chất ngừa mụn Sắc Hồng 
Cách sử dụng: 
- Bạn dùng từ 6 đến 8 giọt tinh chất bôi trực tiếp lên  
da mặt. 
- Tiến hành massage nhẹ nhàng toàn mặt (tránh da vùng  
mắt). 
- Ngày sử dụng 2 đến 3 lần.  
 
Lưu ý: Làm sạch chất nhờn trên da mặt là điều thiết yếu  
giúp loại bỏ mụn nhanh chóng và hiệu quả nhất. 
Kết hợp tinh chất ngừa mụn nám cùng với bột rửa mặt thiên nhiên  
Sắc Hồng để rửa mặt thường xuyên là cách làm sạch mụn  
và làm sạch da nhờn cần thiết nhất. 
Trong thời gian sử dụng tinh chất ngừa mụn nám thì cần  
ngưng sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm và sữa rửa mặt. 
Trong quá trình sử dụng da có thể sần, ngứa, sạm là hiện tượng của 
tái tạo da nên bạn có thể chườm đá lạnh hoặc dùng sữa tươi không 
đường để lạnh rửa mặt. 
 
 
Sau đây là những câu hỏi mà khách hàng thường hay hỏi trước 
và sau khi mua hàng: 
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Câu 1: thuốc này sao giống thuốc rượu hay là thuốc rượu phải 
không.? 
 
Trả lời: Đây không phải thuốc rượu mà là chiết xuất từ các hoạt chất 
từ đông y. 
    Thuốc rượu bào mòn da cực mạnh, không có dưỡng chất sau khi 
ngưng sử dụng là da xấu hơn ban đầu. 
(xem thêm thành phần trên sản phẩm) 
 
Câu 2: da mình hay bị dị ứng, da mỏng nhạy cảm nóng trong gan 
trong máu có sử dụng được không ?  
 
Trả lời: Tinh chất ngừa mụn nám được sử dụng cho tất cả các vấn 
đề về da, da mỏng, yếu, nhạy cảm (cũng sử dụng được cho da 
đang bị dị ứng luôn). Da mỏng yếu sau khi tái tạo da sẽ khỏe hơn. 
 
Câu 3: Da mình như vậy thì sử dụng bao lâu là đẹp? 
 
Trả lời: Tùy da có da nặng, da nhẹ, da nhanh hấp thụ, da chậm hấp 
thụ...tùy vào cơ địa của mỗi người mà da nhanh có kết quả nhanh 
hay chậm. Nhưng chỉ cần kiên trì sử dụng 1-3 tháng thì da nào cũng 
đều đẹp hết. 
Da nhẹ mụn ẩn dưới da ít thì sử dụng 1 tháng là đẹp. 
Da nặng hoặc mụn ẩn dưới da nhiều thì kiên trì sử dụng 2-3 tháng là 
đẹp. 
 
Câu 4: Trong quá trình sử dụng tinh chất ngừa mụn nám có bị lột 
da, bị đỏ bị sưng ngứa rát ko? 
 
Trả lời:  
Da chỉ bong nhẹ li ti như trời lạnh. 
Có da sưng da không sưng. 
Da bị sưng đỏ nhiều thường là da yếu hoặc da tích tụ độc tố chì mỹ 
phẩm nhiều, khi sử dụng tinh chất ngừa mụn nám sẽ đẩy chì độc tố 
ra ngoài nên bị sưng, còn da bình thường thì không có sưng. 
Da bị sưng đỏ dùng nước muối sinh lí để lạnh rửa mặt 2-3 hôm sẽ 
hết. 
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Da bị sần rát, đen ,đỏ, ngứa, sạm... là hiện tượng bình thường của 
tái tạo da vài ngày da bong ra là hết. 
 
Câu 5: Da bị tàn nhang, bị rỗ, nám, mụn có trị hết không? 
 
Trả lời:  
Tàn nhang nhẹ thì 90-100%, nặng thì chỉ mờ đi 60-80%. 
Rổ cũng như vây. 
Nám làm mờ  80-100% 
Thâm mụn mờ đến 90-100% 
 
Câu 6: Sử dụng tinh chất ngừa mụn nám bao lâu thì da mới bong ? 
và khi nào thì mới biết là da sắp bong. 
 
Trả lời: Da nào nhanh thì 3-10 ngày là bong, da chậm có thể hơn. 
khi nào thấy da có biểu hiện sần, da khô rồi căng căng lên lúc đó là 
da chuẩn bị bong. 
 
Câu 7: Sao da lúc trước bong mà bây giờ không thấy bong nữa và 
bong trong bao lâu là hết? 
 
Trả lời: Trong quá trình trình sử dụng tinh chất ngừa mụn nám da có 
đợt bong ít đợt bong nhiều, đợt bong đợt không, cho đến khi nào 
ngưng hưng hẳn 7-15 ngày là chính thức hết bong. 
 
 Câu 8: Sử dụng tinh chất ngừa mụn nám da cứ bình thường không 
có biểu hiện gì? 
 
Trả lời: Nếu da lâu bong thì rửa và massage mặt bằng sữa tươi ko 
đường (nhớ hỏi lại khách hàng cách sử dụng sản phẩm xem đúng 
chưa) 
 
Câu 9: Sao da mặt khô quá và khi nào mới hết khô? 
 
Trả lời: Da đang tái tạo nghĩa là da còn bong nên rất khô, cố gắng 
chịu khó sau thời gian 3-5 ngày, da đẹp ngưng sử dụng hết bong 
hết khô da mềm lại. 
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Câu 10: Quá trình sử dụng tinh chất ngừa mụn nám sẽ như thế nào? 
 
Trả lời: Thoa tinh chất ngừa mụn nám vào mụn ẩn dưới da sẽ đẩy 
lên và làm khô nhanh đầu mụn để dễ dàng lấy nhân mụn ra, rồi sau 
đó rửa sạch da thoa lại sản phẩm vào là da chỗ đó sẽ bong ra và 
hết thâm dần, mụn hết tận gốc không tái phát. 
 
Câu 11: Có làm sạch mụn tận gốc không? Sau khi ngưng sử dụng 
sản phẩm có bị tái phát lại không? Có phụ thuộc vào sản phẩm 
không? 
 
Trả lời: Sản phẩm làm sạch mụn tận gốc không tái phát.  
Không phụ thuộc vào sản phẩm giống như kem. 
Sau khi sử dụng sản phẩm xong da đẹp ngưng sử dụng, muốn 
dưỡng gì cũng được. 
 
Câu 12: Bao giờ thì mới sử dụng sản phẩm được? 
 
Trả lời: Khi nào da đẹp như ý rồi thì ngưng thoa tinh chất và sau đó 
muốn dưỡng gì cũng được, ngưng sử dụng rồi thì da chính thức hết 
bong và mềm mịn lại. 
 
Câu 13: Sử dụng sản phẩm da nổi mẫn li ti, ngứa, đỏ, rát, đen sạm 
sần... thì có sao không?  
Da mình sử dụng tinh chất ngừa mụn nám co hợp không? Hay da 
mình không hợp với sản phẩm? 
 
Trả lời: Da nổi mẫn đỏ li ti, sần, ngứa, rát, sạm, đỏ...là triệu chứng 
bình thường của tái tạo da trên nhãn sản phẩm cũng có ghi, không 
sao cả vài ngày sẽ hết, da ai tái tạo cũng vậy cả. 
Da nổi mẫn li ti sẽ tự khô và bong ra. 
 
Câu 14: Da đang sử dụng sản phẩm ngứa và rát? 
 
Trả lời: Da ngứa, rát quá không chịu được thì rửa mặt nhiều lần, 
ngưng sử dụng sản phẩm vài ngày cho hết ngứa rồi thoa ngày 1 lần 
mỏng nhẹ rồi tăng dần lên.  
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Câu 15: Tại sao sử dụng không hết mà ngày càng nổi nhiều hơn 
trước khi chưa sử dụng? 
 
Trả lời: Vì mụn dưới da phải được đẩy lên hết mới sạch mụn được 
tận gốc 
Mụn lên nhiều thì xông mặt bằng nước ấm rồi nặn nhân mụn ra 
hoặc có điều kiện thì đi lấy nhân mụn rồi thoa tinh chất cho nhanh 
có hiệu quả. 
 
Câu 16: Sử dụng da vẫn thâm nhiều? 
 
Trả lời:   Mụn ẩn được đẩy lên để trị tận gốc, nên khi nặn mụn ra 
đương nhiên sẽ để lại vết thâm, chỉ cần làm sạch mụn được tận 
gốc là da khỏe, da sẽ bong và tái tạo lại da mới là thâm sẽ hết. 
 
Câu 17: Một chai như vậy là bao nhiêu ml sử dụng được bao lâu? 
 
Trả lời: dung tích 50ml, sử dụng khoảng 1 tháng. 
 
Câu 18: Tuổi dậy thì hay mẹ bầu đang mang thai đang cho con bú 
có dùng được không? 
 
Trả lời: Tuổi dậy thì thì sử dụng bình thường. Mẹ bầu đang mang 
thai và cho con bú thì nên hạn chế sử dụng vì sản phẩm có các 
thành phần thảo dược thiên nhiên, không tối khi sử dụng quá liều. 
 
Câu 19: Đối với khách bị nám tàn nhang. Sao càng dùng da càng 
đen sạm? 
 
Trả lời:  Đang đẩy nám, tàn nhang lên bong da, da sẽ trắng sáng.  
 
Lưu ý: 
Những điều không  nên  làm khi dùng Combo mụn, thâm, nám, tàn 
nhang. 
1. Không được dùng bất kì mỹ phẩm nào kể cả sữa rửa mặt. 
2. Không thoa gần mắt, không thoa mí mắt, không thoa ở cổ.  
3. Không nên dùng khăn lâu mặt. 
4. Không bán cho khách hàng trên 50 tuổi. 
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5. Không được uống. 
 
Những điều nên làm khi dùng combo mụn , nám. 
1. Xông mặt tuần 2-3 lần. 
2. Da đang bong nên đắp mặt thêm với bột đắp mặt trộn sữa chua 
hoặc sữa tươi không đường. 
3. Dùng bông tẩy trang hoặc bông gòn lau mặt.  
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Sản phẩm: Bột rửa mặt thiên nhiên Sắc Hồng 

 
 
Bột rửa mặt thiên nhiên Sắc Hồng sử dụng các nguyên liệu từ thiên 
nhiên như: bột yến mạnh, bột matcha, tinh bột nghệ, tinh bột khoai 
tây, bột thuốc bắc, bột ngọc trai... giúp làm sạch da an toàn và hiệu 
quả nhất. 
 
Công dụng: Làm sạch bụi bẩn dưới da giúp ngăn ngừa mụn. Loại 
bỏ tế bào chết, tẩy trang. 
Giúp se khít lỗ chân lông, giảm nhờn cho da mặt. Dùng thay thế cho 
sữa rửa mặt hằng ngày. Mang lại làn da sáng hồng khỏe mạnh. 
 Hướng dẫn sử dụng: 
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Làm ướt da mặt cho một lượng nhỏ bột lên tay, nhỏ ít nước vừa đủ 
làm ướt bột rồi thoa điều lên mặt, massage nhẹ nhàng sau đó rửa lại 
bằng nước sạch 
Ngày dùng 2-3 lần: sáng sớm, trưa, tối trước khi ngủ. 
 
Lưu ý: Tránh tiếp xúc với mắt 
Tránh xa tầm tay trẻ em 
Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp 
 
 

Sản phẩm: Bột đắp mặt nạ thiên nhiên Sắc 
Hồng
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Bột đắp mặt nạ thiên nhiên Sắc Hồng sử dụng các nguyên liệu từ 
nhiều loại thảo mộc thiên nhiên như: nhân sâm, bạch linh,, hoa đào, 
đẳng sâm, đương quy, cam thảo, tinh bột nghệ, kim ngân hoa... 
giúp dưỡng da mịn màng trắng hồng tự nhiên một cách an toàn. 
 
Công dụng: Ngăn ngừa mụn tái phát, giảm nhờn cho da. 
Giúp se khít lỗ chân lông, cải thiện sắc tố da, hạn chế vết đồi mồi 
trên da 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
Lấy khoảng 1-2 muỗng trộn với 2 muỗng sữa tươi không đường hay 
sữa chua trộn điềuđể tạo thành hỗn hợp dền sệt. Dùng cọ quét đều 
lên da, thư giản khoảng 20-30 phút và rửa sạch mặt lại với nước. 
 
Lưu ý: Tránh tiếp xúc với mắt 
Tránh xa tầm tay trẻ em 
Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp 
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Sản phẩm: Serum mụn Sắc Hồng 

 
Serum mụn Sắc Hồng chiết xuất từ các thành phần tự nhiên như: 
Nhuy hoa nghệ tây, kim ngân hoa, bạch cúc, muồng trâu, cam thảo, 
hoa đào, hương thảo, lá sen khô và nhiều loại thảo dược khác 
 
Công dụng: 
Làm sạch các loại mụn: mụn ẩn, mụn bọc, mụn mủ, mụn đầu đen, 
mụn trứng cá... 
Đào thải các chất độc chì trên da, làm mờ vết thâm sẹo rỗ do mụn 
để lại. 
Tái tạo dưỡng da làm mờ vết nám, đốm nâu trên da giúp da trắng 
sáng căng mịn tự nhiên. 
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Bảo quản: 
Nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp. 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
 
Bước 1: Làm sạch da 
- Sạch da là quá trình quan trọng và cần thiết nhất trong  
việc chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng da mỗi ngày. 
- Sử dụng bột rửa mặt được làm từ 100% thảo dược thiên  
nhiên Sắc Hồng giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn,  
vi khuẩn và các tác nhân gây tắc nghẽn lỗ chân lông,  
bả nhờn cho da. 
Cách dùng bột rửa mặt: 
- Rửa sạch da mặt với nước rồi vỗ nhẹ đều khắp mặt cho  
da ẩm tự nhiên. 
- Lấy một lượng bột rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay, sau  
đó thêm vài giọt nước, trộn đều với để hỗn hợp sệt lại. 
- Thoa hỗn hợp lên da và massage nhẹ nhàng đều hết  
khắp mặt từ 2-3 phút. 
- Rửa sạch mặt và thấm khô bằng khăn mềm. 
 
Bước 2: Thoa Serum Sắc Hồng 
Cách sử dụng: 
- Bạn dùng từ 6 đến 8 giọt serum trị mụn bôi trực tiếp lên  
da mặt. 
- Tiến hành massage nhẹ nhàng toàn mặt (tránh da vùng  
mắt). 
- Sau khi thoa serum từ 1 đến 2 giờ thì rửa mặt và thấm  
khô bằng khăn mềm. 
- Ngày sử dụng 2 đến 3 lần.  
 
Lưu ý: Làm sạch chất nhờn trên da mặt là điều thiết yếu  
giúp loại bỏ mụn nhanh chóng và hiệu quả nhất. 
Kết hợp serum mụn cùng với bột rửa mặt thiên nhiên  
Sắc Hồng để rửa mặt thường xuyên là cách điều trị mụn  
và làm sạch da nhờn cần thiết nhất. 
Trong thời gian sử dụng Serum Sắc Hồng thì cần  
ngưng sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm và sữa rửa mặt. 
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Trong quá trình sử dụng da có thể sần, ngứa, sạm là hiện  
tượng của tái tạo da nên bạn có thể chườm đá lạnh hoặc  
dùng sữa tươi không đường để lạnh rửa mặt. 
 

Sản phẩm: Kem dưỡng da Face Nano S 

 
Kem dưỡng da Face Nano S dành cho ban ngày 
Cung cấp các tinh chất dưỡng trắng chuyên sâu, giúp tái tạo làn da 
trắng mịn, làm mờ các vùng da sạm đen, tối màu, cân bằng sắc tố 
da 
Kem dưỡng trắng da Face Nano S ngừa lão hóa da với Tinh Chất 
Tảo Biển Nhật Bản. Face Nano S sử dụng nguồn nguyên liệu, hoạt 
chất chiếc xuất có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên được nhập khẩu 
từ Hàn Quốc chăm sóc cho da một cách tốt nhất. Face Nano S ngăn 
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chặn sự hình thành các sắc tố sẫm màu trên da, giảm nám tàn 
nhang bổ sung độ ẩm cho da căng mịn không bị chảy xệ, tạo độ 
đàn hồi cho da săn chắc, dưỡng da sáng đều màu… 
 
Face Nano S không chỉ dành riêng cho những bạn đang gặp phải 
vấn đề nám, tàn nhang. Nếu ngoài 30 tuổi và các dấu hiệu lão hóa 
đang dần thể hiện, da dần trở nên tối màu, sần sùi, khô ráp, SẮC 
HỒNG khuyên bạn nên dưỡng với loại kem này mỗi ngày, thay thế 
kem makeup vừa chống nắng. 
 
Có thành phần được chiết xuất từ #tinhchấttảobiển, chất kem mịn, 
hương thơm dịu. 
Với 3 công dụng trong cùng một sản phẩm: 
Chăm sóc da toàn diện, chống lão hóa, cấp ẩm, làm mờ nếp nhăn, 
ngăn ngừa mụn , nám hữu hiệu 
Tạo lớp bảo vệ trên bề mặt da chống lại tia UV với SPF20+ . 
Một điểm cộng nữa là khi thoa lên da, kem sẽ tạo ra một lớp phủ 
makeup nhẹ nhàng khiến da sáng bật tone. 
Ưu điểm nổi bật là khi thoa kem bạn không cảm thấy bết dính, nhờn 
rít hay phải lo bị bít kín lỗ chân lông. 
 
Lưu ý: thoa kem nếu bị nổi mẫn li ti thì bạn nên ngưng kem 3-5 
ngày. Sau đó thoa lại mỏng nhẹ, cho da quen dần với thành phần 
của kem. 
Kem dưỡng da ban ngày, nếu tối bạn sử dụng để thay lớp nền 
makeup thì hãy tẩy trang trước khi đi ngủ 
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Sản phẩm: Serum dưỡng da Face Nano S 
 

 
Serum Face Nano S được chiết xuất từ 11 loại hoa và nhiều dưỡng chất thảo 
dược thiên nhiên giúp dưỡng trắng da, dưỡng ẩm, trẻ hóa làn da. 
 
Công dụng: Dưỡng da trắng sáng Dưỡng ẩm bảo vệ da khỏe mạnh Se khít lỗ 
chân lông Nâng cơ mặt, căng bóng, mịn màng. Tăng cường tổng hợp 
Collagen Chống Oxy hóa, kháng khuẩn ngăn ngừa lão hóa da 
 
Serum Face Nano S – Eleven Flowers Serum 
Chiết xuất từ 11 loại hoa tốt cho da và nhiều dưỡng chất thảo dược thiên 
nhiên 
 
Sản phẩm Serum Face Nano S sử dụng các nguồn nguyên liệu nhật từ Hàn 
Quốc và Nhật Bản cho chất lượng sản phẩm cao nhất. 
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Chiết xuất hoa mộc lan Nhật Bản 
Chiết xuất hoa kim ngân Nhật Bản 
Chiết xuất hoa sen hồng 
Chiết xuất hoa cúc đại đóa 
Chiết xuất hoa hồng 
Chiết xuất hoa bách hợp 
Chiết xuất hoa mận mơ 
Chiết xuất hoa trà mi Nhật Bản 
Chiết xuất hoa cúc vàng 
Chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản 
Chiết xuất hoa Cúc La Mã 
 
Và nhiều thảo dược thiên nhiên có trong Serum Face Nano S 
Sản phẩm Serum Face Nano S sử dụng các nguồn nguyên liệu nhật từ Hàn 
Quốc và Nhật Bản cho chất lượng sản phẩm cao nhất. Các sản phẩm mang 
thương hiệu Face Nano S được nguyên cứu phụ hợp cho phụ nữa á đông đặt 
biệt dành cho người Việt với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.  
 
Hướng dẫn sử dụng: 
1. Trước tiên hãy làm sạch khuôn mặt của bạn. 
2. Lấy 2-3 giọt trong lòng bàn tay và dùng ngón tay thoa lên mặt. 
3. Massage Serum vào da mặt của bạn để đảm bảo sự hấp thụ. 
Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng kem dưỡng Face Nano S cho ngày và 
Serum Eleven Flowers cho đêm. 
 
Lưu ý: 
 1. Trong trường hợp da nhạy cảm, trước tiên hãy kiểm tra Serum ở bên 
trong cánh tay. Tiến hành sử dụng nó như bình thường nếu không có sự khó 
chịu. 
 2. Nếu khó chịu phát sinh, vui lòng ngừng sử dụng Serum ngay lập tức và 
tìm kiếm sự trợ giúp từ CSKH.  
 3. Nếu Serum bắn vào mắt bạn, hãy rửa sạch chúng bằng nước sạch ngay 
lập tức. 
4. Serum dùng dưỡng da ngày đêm, thoa serum nếu bị nổi mẫn li ti thì bạn 
nên ngưng dùng serum từ 3-5 ngày. Sau đó bạn thoa lại mỏng nhẹ, cho da 
quen dần với thành phần của serum. 
 
Bảo quản: Nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp. 
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Sản phẩm: Kem truyền trắng S-Body 

 
 
Công dụng: 
Kem dưỡng thể S-Body với thành phần dưỡng trắng da và chống nắng cao 
cấp. Vitamin B3 giúp da trắng hồng, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, bụi 
bẩn, làm mờ đốm nâu, cân bằng độ ẩm, se khít lỗ chân lông giúp da mịn 
màng, trắng hồng tự nhiên. 
Kem dưỡng thế kích trắng S-BODY dùng dưỡng trắng da và chống nắng cao 
cấp. Vitamin B3 giúp da trắng hồng, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, bụi 
bẩn, làm mờ đốm nâu, cân bằng độ ẩm, se khít lỗ chân lông giúp da mịn 
màng, trắng hồng tự nhiên. 
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S-BODY với chiết xuất với các dưỡng chất như sau: 
1. Niacinamide (Vitamin B3) đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn 
da của bạn khỏe mạnh, có tác dụng chống viêm trên da, giải quyết các vấn 
đề về mụn trứng cá và hồng ban, một rối loạn da mặt đặc trưng bởi đỏ.  
 Tăng cường chức năng giữ ẩm của biểu bì. 
 Giảm dầu thừa trên da. 
 Giảm mụn, kháng viêm. 
 Chống lão hóa, giảm nếp nhăn, cải thiện cấu trúc da. 
 Làm sáng da. 
 
2. Chiết xuất Đậu xanh giúp tăng cường hoạt động tế bào da, giảm kích ứng 
da và thúc đẩy sự tổng hợp protein tế bào da như collagen, vì vậy mà nó 
mang lại những hiệu quả của việc cải thiện các vấn đề da do lão hóa và bảo 
vệ da tốt. 
Kem dưỡng kích trắng chiết xuất từ đậu xanh giúp chăm sóc làn da luôn 
khỏe mạnh, tươi sáng, giảm mụn và ngăn ngừa lão hóa. 
 
3. Chiết xuất từ yến mạch chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa viêm da, giữ 
ẩm và làm da mềm mịn. Có thể giảm bớt một loạt các tình trang của da như: 
eczema, bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và da khô, ngứa. 
 
4. Tinh dầu Jojoba giữ ẩm, làm mềm da, giúp nuôi dưỡng da và nó có tác 
dụng làm se lỗ chân lông rất hiệu quả, có khả năng điều tiết tuyến nhờn cho 
da dầu. 
Tác dụng của tinh dầu Jojoba giúp chống lão hóa da và nếp nhăn, làm bóng 
mượt tóc cho tất cả các loại da, chăm sóc cho cơ thể. Tinh dầu jojoba giàu 
vitamin E, có tính chất chống oxy hoá, có hiệu quả nâng cơ khi kết hợp mát 
xa bụng, ngực, đặc biệt là mát xa ngực, tạo độ ẩm, làm mềm và trẻ hóa làn 
da. 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
Làm sạch vùng da cần thoa kem, lấy lượng kem dưỡng thể trắng da SBody 
vừa đủ thoa đều và mát xa nhẹ nhàng lên vùng da đã thoa kem cho đến khi 
kem thấm sâu vào da. 
 
Bảo quản: Nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp. 
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Sản phẩm: Tẩy tế bào chết S-Peeling Gel 

 
 

Công dụng: 
Tẩy tế bào chết S-Peeling Gel với chiết xuất từ củ nghệ giúp chống oxy hóa, 
làm da mềm mại mịn màng, giảm sắc tố da, sáng da, hỗ trợ cho các triệu 
chứng viêm da tốt cho da mụn. 
 
Hướng dẫn sử dụng: 
Làm sạch cơ thể, thoa gel tẩy tế bào chết S Peeling lên cơ thể, massager nhẹ 
nhàng. 
Tắm lại sạch bằng sữa tắm. 
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Lưu ý: bạn nên sử dụng tẩy tế bào chết S Peeling tối đa là 2 lần/tuần, đối với 
da mặt thì 1 lần/tuần. Trường hợp những người có thể trạng da khô thì hãy 
sử dụng 1 lần/tuần để da không bị khô đi hay tổn thương. 
 
Bảo quản: Nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp. 




