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Giới thiệu về Christina
Thưa các bạn,
Tôi rất vui khi được giới thiệu với các bạn về giải pháp chăm sóc chuyên
biệt của Christina thích ứng với mọi tình trạng da, mang lại cho tất cả
các khách hàng trên toàn thế giới phương pháp chăm sóc da chuyên
nghiệp, thúc đẩy hoàn thiện một làn da sáng, khoẻ mạnh và trẻ trung.
Là một bác sĩ chuyên khoa da liễu quốc tế, và là một Nhà Giáo với
nhiều năm kinh nghiệm, sự quan tâm của tôi về lĩnh vực chăm sóc
da chuyên nghiệp xuất phát từ sứ mệnh “mong muốn tìm kiếm những
biện pháp điều trị da và sản phẩm chăm sóc da hiệu quả, sử dụng các
thành phần tự nhiên chất lượng cao kết hợp với các thành tựu công
nghệ khoa học hiện đại để điều trị da nhằm thoả mãn yêu cầu chăm
sóc da của mỗi người”.
Xuất phát từ mô hình kinh doanh gia đình, Christina đã phát triển mở rộng thành một doanh nghiệp Quốc
tế với nhà máy sản xuất sản phẩm điều trị da hiện đại chuyên nghiệp dựa trên tầm nhìn rõ ràng về việc
ngăn ngừa, cải thiện, phục hồi và làm mềm cho làn da bị tổn thương.
Tại Christina, chúng tôi nguyện hết sức tìm kiếm, nghiên cứu để mang lại giải pháp chăm sóc da khoẻ
mạnh thông qua kiến thức khoa học về da, công nghệ khoa học tiên tiến và tư vấn chuyên nghiệp. Chúng
tôi cung cấp thông tin và giải đáp cho các đại lý - Spa quan tâm thông qua các dòng sản phẩm và biện
pháp chăm sóc da khác nhau, đặc biệt việc thường xuyên tham gia vào các sự kiện do chúng tôi tổ chức
để có thêm thông tin về nghiên cứu mới và cải tiến toàn cầu đúng nơi, đúng thời điểm.
Tôi đã có may mắn được làm việc cùng với đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu, và dựa vào các nghiên
cứu từ viện nghiên cứu hàng đầu, các nghiên cứu và phát triển nội bộ của chúng tôi và bộ phận sản xuất
và phát triển sản phẩm và biện pháp chăm sóc da chuyên biệt của công ty.
Đội ngũ nhân viên công ty Christina không ngừng tìm kiếm những thành phần hoạt chất và phát triển các
giải pháp để cung cấp phương pháp điều trị hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn do khoa học
mang lại.
Trân trọng,

Christina Zehavi
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Giới thiệu về Christina
Christina phát triển giải pháp chăm sóc da chuyên biệt cho nhiều tình trạng da khác nhau đáp ứng nhu cầu
khách hàng trên toàn thế giới.
Cùng làm việc với các nhà khoa học, và mỹ phẩm học đằng cấp thế giới, Christina tận dụng các thành phần
tinh tế và khoa học hiện đại, để tạo ra các sản phẩm mang lại kết quả tối ưu đã được chứng minh – thúc
đẩy một làn da sáng, khoẻ mạnh và trẻ trung.

Giải quyết nguyên nhân - hậu quả từ bên trong và bên ngoài đối với da bị lão hóa trên
nhiều lớp cấu tạo của da với kết quả đã được kiểm chứng
Christina khẳng định bề mặt da đã được cải thiện cho từng tình trạng da khác nhau như da bị lão hoá, sạm
da, da dầu, mụn và tổn thương do mụn.

Nguyên nhân & Hệ quả của làn da lão hóa
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Giới thiệu về Christina
Xây dựng dòng sản phẩm có hiệu quả cao
Mỗi một dòng sản phẩm của Christina đều là một phương pháp điều trị toàn diện,và nhiều giai đoạn để giải
quyết vấn đề da bị lão hoá bằng tập trung vào nguyên nhân và dấu hiệu về sinh học và môi trường cả trong và
ngoài. Thông qua kết hợp hiệu quả giữa sản phẩm điều trị tại nhà và tại salon làm đẹp, các dòng sản phẩm của
Christina mang lại kết quả đáng kể hơn cả sự mong đợi trong thời gian ngắn và hiệu quả lâu dài.

- Pure Vino Luxury
- Rose Petal Perfection
- Natural defying treatment for stressed skin
- Comprehensive anti-aging
- Anti-aging for mature skin

- Instant anti-aging and pamper
- Sun damage and hyperpigmentation correction

- Acne clearance and prevention

- Natural powerful peeling

Kết hợp khoa học hiện đại và thành phần thực vật truyền thống tự nhiên mang lại hiệu quả
tối ưu trong việc điều trị, chăm sóc da...
Christina cam kết đưa ra các giải pháp chăm sóc da chuyên nghiệp với sự kết hợp tích cực của thành phần
thực vật tự nhiên và khoa học hiện đại. Nhắm tới Mục tiêu phục hồi các chức năng da bị tổn thương, Christina
cùng với các nhà khoa học hàng đầu thế giới đã nghiên cứu tìm kiếm và phát triển các sản phẩm đặc trị chuyên
biệt nhằm phục hồi và trẻ hoá làn da gặp nhiều vấn đề. Công thức chính xác của Christina đã được kiểm
nghiệm kĩ lưỡng trong phòng thí nghiệm và được kiểm chứng lâm sàng mang lại kết quả rõ ràng về mặt an
toàn của sản phẩm cũng như hiệu quả vượt trên sự mong đợi.

Giải pháp thân thiện với người sử dụng với hiệu quả tối ưu tại mỗi bước điều trị
Giải pháp chăm sóc da chuyên nghiệp của Christina thúc đẩy quá trình liên tục trong việc điều trị và ngăn ngừa
lão hoá da. Sản phẩm hiệu quả hơn vì các thành phần hoạt chất có thể thâm nhập một cách khoa học vào trong
làn da và được cung cấp một số lượng tối ưu để mang lại hiệu quả tốt nhất. Christina đã đạt được điều này,
không sử dụng đến bất kì thành phần có hại nào đến da điều mà dễ dàng có thể bị phát hiện tại các trung tâm
chăm sóc sắc đẹp khác. Thay vào đó, Christina áp dụng các giải pháp tiến bộ khoa học, sự kết hợp có tính cải
tiến và mức độ tối ưu của thành phần hoạt tính kết với phản ứng hoá học như mong đợi nhằm tối đa hóa sự
hấp thụ và hiệu quả đặc trị mà không gây ra bất kì tác dụng phụ không mong muốn nào.
Tất cả phương pháp điều trị của Christina tại salon và tại nhà đều được thiết kế nhằm đảm bảo sự thân thiện
với người dùng, dễ dàng thực hiện theo từng bước hướng dẫn.
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Cam kết mang lại sự thành công cho bạn
Christina đã có mặt tại trên 40 quốc gia trên thế giới, tận dụng mối quan hệ bền vững và đang liên tục phát
triển với các đối tác toàn cầu, nhà phân phối, bác sĩ thẩm mỹ và khách hàng của chúng tôi; cung cấp giải pháp
chuyên biệt cho mỗi người và thay đổi tuỳ theo nhu cầu văn hoá.
Christina cam kết sẽ hỗ trợ các chuyên gia về thẩm mỹ bằng những máy móc, thiết bị thẩm mỹ hiện đại nhất,
đáp ứng nhu cầu làm đẹp đa dạng của khách hàng. Christina luôn luôn có mặt để cung cấp các giải pháp đa
dạng giúp ngăn ngừa và đặc trị để duy trì một làn da khoẻ mạnh và trẻ trung
Christina áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng và an toàn nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đều tuân thủ theo
yêu cầu chứng nhận ISO và GMP cũng như các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe khác.

Tầm nhìn của chúng tôi

Christina khao khát thiết lập tiêu chuẩn mới trong giải pháp chăm sóc gia chuyên nghiệp bằng việc kết hợp
nghiên cứu khoa học độc đáo và kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi tin rằng khách hàng của chúng tôi xứng đáng
với những giải pháp đó để mang lại sự an toàn, thoải mái kết quả hơn sự mong đợi.

Sứ mệnh của chúng tôi

Christina sẽ không ngừng tìm kiếm những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề phức tạp cho da mà không ảnh
hưởng đến sức khoẻ của làn da. Tận dụng sự kết hợp hài hoà giữa thành phần làm đẹp truyền thống và cải
tiến, đội ngũ nhà khoa học đẳng cấp thế giới đang làm việc không ngừng nghỉ để tạo nên các biện pháp khoa
học an toàn và hiệu quả nhất.

Mục tiêu giá trị của chúng tôi

Mỗi phương pháp điều trị của Christina cam kết sẽ mang lại kết quả có thể nhìn và cảm nhận được.
Tại Christina, chúng tôi cung cấp giải pháp chăm sóc da toàn diện:
•• Cung cấp sự kết hợp giữa sử dụng sản phẩm tại nhà và điều trị tại trung tâm thẩm mỹ
•• Mang lại hiệu quả tốt hơn so với tất cả các sản phẩm riêng lẻ
•• Sử dụng các thành phần khoa học hiệu quả và tân tiến
•• Nhắm tới đặc trị những triệu chứng sinh học của cơ thể và nguyên nhân môi trường bên ngoài
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Château de Beauté

- Pure Vino Luxury
Lợi ích thuần tuý của rượu vang và hiệu quả đỉnh cao từ các sản phẩm từ rượu được chuyển hóa thành một
loạt dòng sản phẩm tiên tiến độc đáo giúp nuôi dưỡng, cung cấp năng lượng và trẻ hóa cải thiện làn da khô,
mang đến vẻ đẹp đầy sức sống và rạng ngời.
Rượu càng để lâu, chất lượng càng được cải thiện và tăng độ lên men. Dòng sản phẩm mới của Christina,
Château de Beauté áp dụng chất lượng và kỹ thuật nổi bật này, tối đa hóa lợi ích đáng kể của của nho và
rượu vang.

Château de Beauté - Một tiêu chuẩn mới trong mỹ phẩm
chuyên nghiệp!
Đưa ra những cam kết rõ ràng và khởi tạo một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực mỹ phẩm chuyên nghiệp, Christina
đã phát triển và sản xuất dòng sản phẩm Château de Beauté. Sau những nghiên cứu chuyên sâu về thị trường,
với một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai, dòng sản phẩm Château de Beauté là một ngôi sao sáng, với những
tác dụng và hiệu quả đặc trị tuyệt vời và thực sự ấn tượng.

Dòng sản phẩm mới này kết hợp giữa những thành phần hoá học tự nhiên và hiện đại, cải thiện mọi loại da và
tình trạng da. Các sản phầm và quy trình điều trị bậc nhất không chỉ mang đến cảm giác thư thái dễ chịu tuyệt
vời mà song hành với hiệu quả rõ ràng trên làn da tươi sáng và trẻ trung.
• KHÔNG SỬ DỤNG SLS
• KHÔNG SỬ DỤNG PEG
• KHÔNG SỬ DỤNG PARABEN
• KHÔNG SỬ DỤNG HÓA DẦU
• KHÔNG SỬ DỤNG THÀNH PHẦN CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT
• KHÔNG SỬ DỤNG PROPYLENE GLYCOL
• KHÔNG SỬ DỤNG EDTA
• KHÔNG SỬ DỤNG THÀNH PHẦN TẠO MÀU
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Château de Beauté – Giải pháp mới, thay lời muốn nói!
Trong thế giới của sản phẩm mỹ phẩm chuyên nghiệp, có một số các thành phần hoạt chất mang lại sự tuyệt
đối và lợi ích kiểm soát sự lão hóa. Dòng sản phẩm mới và hiện đại Château de Beauté, củng cố làm trẻ hoá
làn da bên trong, cung cấp năng lượng cho tế bào đảm bảo tuổi thọ cho tế bào. Château de Beauté cam kết
đem đến một tương lai hồi sinh tuổi thanh xuân và tươi sáng, tạo kết quả hết sức ấn tượng cho mọi làn da.

Sản phẩm & Phương pháp điều trị Château de Beauté Dành cho ai?
Dòng sản phầm này tập trung vào việc giải quyết vấn đề lão hoá da – loại bỏ và ngăn chặn dấu hiệu nhận thấy
và vô hình của tuổi tác, sử dụng các thành phần và công nghệ tiên tiến và độc đáo. Xem xét đến tình trạng tổng
thế của làn da, các khách hàng phù hợp với các dòng sản phẩm Château de Beauté là phụ nữ trên 30 tuổi:
• Từ 30 tuổi trở lên.
• Một phương pháp điều trị phục hồi hiệu quả, làm trẻ hoá làn da và chống lại tuổi tác, kết hợp với sự thư giãn
tuyệt vời.
• Cung cấp năng lượng tế bào, cho làn da đầy sức sống.

Cơ sở khoa học - Thành phần chính:
Thành phần rượu và nho – Thành quả ban đầu cho cải tiến hoàn hảo
Polyphenol & Tanins – Thúc đẩy hoạt động của tế bào mầm cho da săn chắc, làm chậm quá trình lão hoá sớm,
cung cấp năng lượng cho tế bào.
Flavenoids - Hoạt chất proanthocyanidins, chống oxi hóa, và tăng sức đề kháng cho làn da khỏe mạnh.
Anthocyanins – Duy trì và tăng cường đàn hồi collagen trong da, cung cấp cho da một nguồn năng lượng hoàn
thiện, tăng cường sức sống và trẻ hoá làn da.
Acetic Acid – Chất làm sáng da tự nhiên cải thiện sự tuần hoàn máu trong với hương thơm hoa hồng tự nhiên.
Axit acetic nhẹ nhàng lột và làm sạch làn da tạo một vẻ bề ngoài tươi mới và trẻ trung.
Rượu chứa một số axit như axit Tartaric, Malic, Butyric, Lactic và axit khác. Tất cả axit tồn tại trong Château de
Beauté mang đến hiệu quả vượt trội: trẻ hoá làn da, tăng cường sản sinh collagen, đảm bảo một vẻ bề ngoài
trẻ trung của làn da. Axit được tìm thấy trong nho làm rượu được biết như làm tăng cường lưu chuyển phân
tử mirco, tăng khả năng sức kháng của tế bào hồng cầu và bảo về sự đàn hồi sợi collagen.
Hợp chất Resveratrol - Hợp chất chống ôxi hoá hiệu quả được tìm thấy trong nho đỏ và trong rượu vang đỏ.
Resveretrol là một trong những thành phần bảo vệ tự nhiên. Nó cung cấp cho da một phương pháp điều trị làm
trẻ hoá toàn diện, cùng với hiệu quả làm sáng da đáng kể.
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Các thành phần tinh tế – Kết quả kinh ngạc!
Công thức đạt giải thưởng danh giá với các peptit, giải quyết được quá trình lão hoá da một cách toàn diện,
duy trì một vẻ ngoài trẻ trung cho da. Sự kết hợp các peptit trong Château de Beauté khôi phục, làm sạch
làn da, loại bỏ độc tố, loại bỏ vết nhăn, chân chim, tạo sự trắng sáng và mềm mại, cho làn da đầy sức sống.

Hợp chất peptit 3D – Giải pháp mới cho một làn da mềm mại!
Hợp chất peptit làm trẻ hoá và tạo sự mềm mại, săn chắc da hiệu quả. Hợp chất Peptit 3D, thể hiện một sự đột
phá trong khoa học hiện đại, tăng cường sự hình thành của collagen trong da, ngăn chặn sự xuất hiện của vết
nhăn hay chân chim của da, đặc biệt vết nhăn biểu cảm trên da mặt.
Tạo ra 75% protein cho da. Phức chất peptit 3D cung cấp sự bảo vệ hiệu quả chống lại sự lão hoá da, thúc đầy
và cải thiện một làn da mềm mại, mượt mà và trẻ trung.
Được tìm thấy trong: Absolute Perfect.

Ưu điểm chính:
•
•
•
•
•

Khôi phục độ ẩm hoàn hảo cho da, loại bỏ các đường và nếp nhăn trên da.
Tác động nhanh và hiệu quả mang lại kết quả hết sức kinh ngạc.
Cải thiện sự hình thành collagen trong da, bảo vệ kết cấu chắc khoẻ của da.
Cho làn da mềm mại, sáng, săn chắc và trẻ trung.
Thúc đẩy độ ẩm của các lớp sừng của da mang lại sự trắng sáng và tuơi trẻ.

Thử nghiệm In vivo:
Thể hiện mức độ tăng của collagen

Công thức Oligopeptide-24
Sự pha trộn của axit palmitit (axit béo) chứa 13 axit amin
gồm có alanine, arginine, aspartic acid, glycine, histidine,
lysine, proline, serine và/hoặc valine. Ngoài ra, hoạt chất
này còn mang lại lợi ích hồi sinh và loại bỏ lão hoá, thực
hiện việc tăng cường thêm collagen và axit hyaluronic trong
da. Da trở nên khỏe, mềm hơn và sáng hồng, các nếp nhăn
được loại bỏ
Được tìm thấy trong: Vino Sheen Restoring Cream, Deep
Beauté Night Cream, Rejuvenating Vineyard Eye Cream.
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Ưu điểm chính:
• Bổ sung năng lượng cho làn da, hỗ trợ sản sinh tế bào mầm làm trẻ hoá làn da
• Tăng cường phát triển và tái tạo của tế bào, tồn tại của tế bào và biểu hiện khuôn ngoại bào.
• Loại bỏ đáng kể sự xuất hiện của đường nhăn và vết nhăn.
• Mang lại một làn da trắng sáng hoàn toàn với bề mặt mềm mại và tràn đầy sức sống.

Château de Beauté – Sự mới lạ bên trong
Giải quyết vấn đề lão hoá da một cách toàn diện và duy trì bề mặt da trẻ trung. Tăng cường năng lượng cho
tế bào da từ bên trong giúp kéo dài tuổi thọ của tế bào.

Retinol dạng hạt – Năng lượng cho quá trình
tái tạo
Công thức độc đáo mới lạ này sẽ giải quyết mọi khía cạnh
nhằm kiểm soát lão hoá da, tái tạo từ bên trong cho một
kết quả rất đáng ghi nhận!

Retinol dạng hạt hoạt động như thế nào?
Retinol dạng viên tác dụng vào da dần dần, nhẹ nhàng lan
toả trong ngày. Quá trình này mang lại phương pháp điều
trị tập trung, đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và loại
bỏ các dấu hiệu cho thấy sự lão hoá làn da như vết nhăn,
màu sắc da không đồng đều, thiếu linh hoạt và sức sống.
Được tìm thấy trong: Absolute Perfect, Vino Sheen Serum, Vino Sheen Fusion.

Kết quả đáng kinh ngạc chỉ sau 2 tuần!

Thủy hóa - Tác dụng làm che lấp nếp nhăn tức thì
Giữ làn da tươi trẻ và khoẻ mạnh cơ bản là luôn đảm bảo da được cung cấp đủ nước.
Dòng sản phẩm Château de Beauté sử dụng một sự kết hợp hiện đại của chất chống lão hoá và các humectan
đạt tác động làm ẩm tổng hợp lên da, bổ sung dưỡng ẩm cho da từ bên trong.
Intelligent Hyaluronic Acid (HA) – công nghệ được trao tặng bằng sáng chế. Thành phần hoạt tính sinh học này
được tạo lực đẩy hướng vào các vùng da cụ thể để cải thiện vấn đề, mang lại hiệu quả chống lão hoá.

Nó hoạt động như thế nào?

Thử nghiệm in vivo đối với sự pha trộn có tính khoa học này cho thấy::
• Giảm đáng kể sự xuất hiện của nếp nhăn trong 4 tuần.
• Da mềm mại, săn chắc và căng mịn.
Được tìm thấy trong: Absolute Perfect, Vino Sheen Fusion, Vino Sheen Serum.
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Hi-tech Biopolymer - tạo ra bởi các vi sinh vật sống trong rễ hoa hướng dương, thông qua hệ trao đổi chất, giúp
làm săn chắc da và mang lại hiệu quả tức thời

Nó hoạt động như thế nào?
Polymer sinh học công nghệ cao làm săn chắc làn da thông qua hoạt động cơ học. Chất này sẽ được hấp thụ,
lan toả vào da và hình thành một màng đàn hồi, giúp da co giãn đàn hồi với kết quả trông thấy tức thời, làm
giảm độ sâu của nếp nhăn. Da trở nên ngay lập tức mềm mại và các đường nhăn biến mất!
Được tìm thấy trong: Vino Sheen Fusion, Absolute Perfect, Vino Sheen Serum.

Pure Hyaluronic Acid - đóng vai trò quan trọng trong bộ máy cấu trúc của da.

Nó hoạt động như thế nào?
• Duy trì độ ẩm trong da nhờ vào khả năng giữ nước.
• Bù đắp những khoảng trống sợi collagen trong lớp bì da.
• Thúc đẩy quá trình phát triển tế bào, sản sinh tế bào mới, liên kết các tế bào và tái tạo tế bào.
Được tìm thấy trong: Vino Sheen Fusion, Absolute Perfect, Vino Sheen Serum.
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Tổng quan điều trị tại spa và salon
Bước 1 - Sữa rửa mặt Vino Pure Cleanser
Sửa rữa mặt nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thẩm thấu cùng với chiết xuất nho tinh chất
và các thành phần tự nhiên, sữa rửa mặt sẽ loại bỏ lớp trang điểm và bề mặt bẩn
mang lại cho làn da sự tươi sáng và sức sống.

Bước 2a - Mặt nạ làm sạch sâu Vino Peel
Lớp mặt nạ sẽ làm loại bỏ các chất bẩn, khô ráp với rượu vang tinh chất có axit, mang lại
sự trắng sáng và đảm bảo da sạch, thoải mái và mềm mại.
Lưu ý: Tuỳ theo kết quả và điều kiện da của khách hàng, cần lựa chọn giữa mặt nạ Vino
và Vino Forte Peel.

Bước 2b - Mặt nạ loại bỏ độc tố Vino Forte Peel
Mặt nạ này làm sạch da với axit trong rượu vang, ngay lập tức khiến cho da trở nên
tươi sáng hoàn hảo, mềm mại và sáng ngời. Công thức mới lạ thúc đẩy tái tạo làn da,
loại bỏ các chất bẩn bên trong, vết sạm, hồi phục vẻ rạng ngời và sức sống của da.
Lưu ý: Do tỉ lệ phần trăm cao của các thành phần hoạt chất tự nhiên, cả hai lớp đắp
mặt nạ thay đổi màu sắc theo từng lần đắp.

Bước 3 - Tinh dầu massage Vino Elixir
Kết hợp cùng với thành phần làm phục hồi trẻ hoá làn da, tinh dầu mát xa mềm mại
sẽ cung cấp thêm năng lượng cho làn da. Phương pháp điều trị sẽ có tác dụng làm
đầy đặn và mềm mại da với chất dinh dưỡng mạnh mẽ cho một sự cải thiện rõ rệt
và làn da đầy sức sống ấn tượng.
Chú ý: Để giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm và thư giãn làn da, có thể dùng thêm Château
de Beauté Beauty Globes trong quá trình mat-xa da.

Bước 4a - Mặt nạ dành cho mắt Vino Eye Mask
Mặt nạ với khả năng tái sinh làn da nhạy cảm xung quanh mắt. Thành phần tinh chất
dưỡng ẩm sẽ loại bỏ bọng mắt, quầng thâm, mang lại cho làm da một vẻ ngoài trắng
sáng và mềm mại hơn.
Chú ý: Tiếp tục bước điều trị tiếp theo (4b-Mặt nạ làm sáng da) trước khi tháo bỏ lớp
mặt nạ.

Bước 4b - Mặt nạ làm sáng da Vino Glory Mask
Mặt nạ với thành phần độc đáo cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng cần thiết, sẽ hỗ trợ
việc thúc đẩy làn da, mang lại vẻ bề ngoài đầy sức sống cho da. Thành phần tiên
phong sẽ tái tạo và trẻ hoá da, khiến cho da trở nên hết sức mềm mại, săn chắc và
căng tràn sức sống.

Bước 5 - Tinh chất làm sáng da Vino Sheen Serum
Phương pháp điều trị hiệu quả này sẽ làm trẻ hoá làn da, loại bỏ những đường nhăn
và nếp nhăn. Sử dụng các thành phần làm tái tạo da đặc biêt, serum này thúc đẩy
tính đàn hồi cho da và mang lại bề mặt da mềm mại, rạng sáng đều hơn.
Chú ý: Sau khi thoa tinh chất có thể dùng thêm bước lăn với Château de Beauté
Beauty Globes để tăng cảm giác thư giãn và thẩm thấu.
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Bước 6 - Kem chống nắng Shielding Cream SPF 20
Có độ dưỡng ẩm cao thúc đẩy tính đàn hồi của da, loại bỏ đường và nếp nhăn. Giúp
bảo vệ chống lại tác động từ môi trường và làm sạm da, duy trì cho da rạng ngời
tươi trẻ.

Château de Beauté Beauty Globes
Sản phẩm làm đẹp Château de Beauté Globes được thiết kế đặc biệt để hoàn thiện
quy trình chăm sóc da của Christina. Sản phẩm giúp làm cho dưỡng chất thẩm thấu
và phát huy hiệu quả tối đa. Ngoài ra còn có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông, làm săn
da, làm dịu da, giảm quầng thâm bọng mắt.
Chú ý: Sản phẩm sẽ tốt hơn khi ướp lạnh với đá trước khi dùng. Có thể lăn sản phẩm
trên da khoảng 05 – 10 phút.

Các bước điều trị tại salon
Phương pháp điều trị tại salon của Christina được thiết kế theo các bước đơn giản, đảm bảo khách hàng sẽ
đạt được kết quả tốt nhất có thể. Thực hiện theo bước đơn giản này chăc chắn sẽ mang lại kết quả trông thấy,
thoả mãn nhu cầu của khách hàng của bạn.
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Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Vino Pure
Cleanser

Một loại sửa rửa mặt làm sạch nhẹ
nhàng nhưng hiệu quả, với chiết xuất
nho thuần tuý và các thành phần tự
nhiên phục hồi làn da, loại bỏ lớp
trang điểm và chất bẩn trên bề mặt da.

Mat-xa lên bề mặt da bằng xoa tay đều nhẹ nhàng.
Rửa lại mặt bằng nước ấm.

Bước 2a
Vino Peel

Nhẹ nhàng loại bỏ chất bẩn và bề
mặt thô ráp với rượu vang nguyên
chất có axit, khiến cho da trắng sáng
tức thời đảm bảo cho da sạch, mềm
mại và dễ chịu.

Bước 2b
Vino Forte
Peel

Thanh lọc làn da với rượu vang với
nồng độ axit mạnh, ngay lập tức khiến
da trở nên tươi sáng, mềm mại và
rạng ngời ngay lập tức. Loại bỏ chất
bẩn ẩn sâu trong da và vùng da sạm,
hồi phục da trở nên rạng ngời và tràn
đầy sức sống.

Sử dụng một cây cọ, bôi một lớp mỏng lên trên
da mặt, cổ, ngực. Sau đó chờ khoảng 03-05 phút
tùy thuộc vào tình trạng da. Sau đó rửa lại mặt
bằng nước ấm.
Chú ý: Theo tình trạng da của từng khách hàng
và kết quả mong muốn để lựa chọn mặt nạ Vino
và Vino Forte.

Sử dụng một cây cọ mỏng, bôi một lớp nhẹ lên
trên da mặt, cổ và ngực. Sau đó chờ khoảng 0305 phút phụ thuộc vào tình trạng da. Sau đó rửa
lại mặt bằng nước ấm.

Hình
minh họa
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Bước 3
Vino Elixir

Tinh dầu mát-xa làm mềm mại da,
cung cấp năng lượng cho da, làm
sáng da, cung cấp thêm dinh dưỡng
mang lại sự cải thiện ấn tượng và dễ
dàng nhìn thấy.

Bước 4a
Vino Eye
Mask

Sản phẩm mặt nạ tái phục hồi làn da
dành cho vùng da nhạy cảm quanh
mắt. Thành phẩm dưỡng ẩm cao sẽ
loại bỏ những vùng da khô, dễ bị tổn
thương của da, mang lại một làn da
mềm mại hơn, sáng hơn.

Bước 4b
Vino Glory
Mask

Thẩm thấu vào da với độ ẩm và chất
dinh dưỡng cần thiết, mặt nạ độc đáo
này sẽ hỗ trợ việc thúc đẩy tái tạo
làn da, mang lại vẻ bề ngoài đầy sức
sống cho da, giúp da mềm mại, săn
chắc và căng tràn sức sống.

Bước 5
Vino Sheen
Serum

Phương pháp điều trị hiệu quả này
sẽ làm trẻ hoá làn da, loại bỏ những
đường nhăn và nếp nhăn. Sử dụng
các thành phần làm tái tạo da đặc
biêt, tinh chất thúc đẩy tính đàn hồi
cho da và mang lại bề mặt da mềm
mại, rạng sáng đều hơn.

Bước 6
Shielding
Cream
SPF 20

Một loại kem có độ dưỡng ẩm cao
thúc đẩy tính đàn hồi của da, loại bỏ
đường và nếp nhăn. Sản phẩm này
giúp bảo vệ chống lại tác môi trường
và sạm da, duy trì cho da rạng ngời
tươi trẻ.

Dùng sau bước tinh chất, bôi một lớp mỏng lên
trên bề mặt, và vùng cổ như một lớp màng bảo
vệ. Sử dụng hàng ngày.

Château
de Beauté
Beauty
Globes

Dụng cụ làm đẹp Château de Beauté
Globes được thiết kế đặc biệt để
hoàn thành quy trình chăm sóc da
của Christina. Bên cạnh kinh nghiệm
dưỡng da toàn diện, sản phẩm này
còn hỗ trợ bổ sung thêm năng lượng
cho da, làm săn chắc mang lại một
vẻ ngoài tươi trẻ mà tinh tế cho da.

Trước khi sử dụng, sản phẩm làm đẹp globes có
thể ướp lạnh bằng đá lạnh.

Mát xa một lượng Vino Elixir vừa đủ lên trên toàn
bộ bề mặt, cổ và phần ngực, cho tới khi tinh dầu
hoàn toàn được hấp thụ. Tinh dầu còn lại có thể
sẽ được lau bằng khăn ấm.

Sử dụng cây cọ mềm, bôi lớp mỏng quanh mắt,
đợi 10 phút. Mặt nạ không khô. Sau đó rửa lại mặt
bằng khăn ấm .
*Tiếp tục bước điều trị tiếp theo (4b-Mặt nạ Vino
Glory) trước khi lau sạch cả hai lớp mặt nạ đi.

Sử dụng cây cọ mềm, bôi lớp mỏng vùng mặt và
cổ. Tránh khu vực mắt. Đợi 10 phút. Mặt nạ không
khô. Sau đó rửa lại mặt bằng khăn ấm.

Thoa tinh chất lên trên vùng mặt, cổ và ngực. Xoa
nhẹ đều cho đến tinh chất thẩm thấu hoàn toàn.
Sau đó dùng các bước dưỡng bảo vệ da ban ngày.
Chú ý: Sau khi dùng tinh chất có thể sử dụng
thêm Château de Beauté Beauty Globes khoảng
10– 15 phút.
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Các bước điều trị tại nhà
Sản phẩm chăm sóc da tại nhà Château de Beauté tổng hợp theo cách phương pháp điều trị tại salon mang
lại cho da hiệu quả phục hồi và trẻ hoá cho phép nó đạt đến mức độ vẻ đẹp hoàn hảo nhất.
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Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Absolute Perfect

Tinh chất đặc trị với thành phần hoàn hảo
dành cho làn da bị lão hoá sẽ loại bỏ những
nếp nhăn, đường nhăn.

Nhẹ nhàng massage một lớp tinh
chất lên vùng da mặt, cổ, ngực. Thực
hiện bước tiếp theo bằng một lớp
kem ban ngày.

Kem Vino Sheen
Fusion

Tinh chất sẽ lấp đầy, làm mờ các nếp nhắn
đồng thời làm dịu da.

Nhẹ nhàng thoa một lớp tinh chất
lên vùng mặt, cổ, ngực. Mát-xa đều
cho đến khi kem thẩm thấu. Sau đó
thoa kem dưỡng ban ngày.

Kem hồi phục da
Vino Sheen Restoring
Cream

Cung cấp thành phần dưỡng ẩm, kem dưỡng
da ban ngày được làm từ các thành phần
chăm sóc da hiện đại, hỗ trợ bảo vệ làn
da toàn diện.

Dùng sau bước tinh chất. Thoa một
lớp mỏng lên vùng mặt, cổ hàng
ngày. Mát xa nhẹ cho đến khi thẩm
thấu vào trong.

kem chống nắng
Shielding
Cream
SPF 30

Cung cấp dưỡng ấm đặc biệt cho da, kem
chống nắng hiệu quả có tác dụng bảo vệ làn
da khỏi điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hàng ngày, bôi một lớp kem mỏng
lên mặt và cổ. Lớp kem đó được
xem như một lớp màng bảo vệ da
khỏi tác hại của tia UV.

Kem dưỡng mắt
làm trẻ hóa da
Rejuvenating Vineyard
Eye Cream

Kem dưỡng da vùng mắt, nhẹ nhàng mang
lại cho vùng da mắt sự tươi sáng, giúp cho
da phục hồi sự mềm mại trẻ trung.

Nhẹ nhàng xoa kem xung quanh
vùng mắt, cho đến khi sản phẩm
thẩm thấu.

Mặt nạ làm sáng da
Vino Glory Mask

Cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng cần thiết,
loại mặt nạ này sẽ hỗ trợ thúc đẩy tái tạo
làn da, cung cấp một vẻ ngoài tươi mới
cho làn da.

Thoa một lớp kem mềm lên mặt và
vùng cổ đã được làm sạch. Tránh
khu vực xung quanh mắt. Đợi trong
vòng 10 phút. Rửa lại bằng nước
ấm hoặc khăn ẩm mềm.

Hình minh
họa

Château de Beauté

Kem dưỡng đêm
Deep Beauté Night
Cream

Cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng cho làn
da, mang lại vẻ ngoài trẻ trung và sức
sống cho làn da.

Thoa một lớp mỏng vào ban đêm
lên khu vực da đã được làm sạch
ở vùng mặt, cổ cho đến khi kem
thẩm thấu vào da.

Sữa rửa mặt Vino
Pure Cleanser

Sửa rửa mặt nhẹ nhàng và hiệu quả với
chiết xuất từ nho và các thành phần tự
nhiên hồi phục da, loại bỏ lớp trang điểm
và chất bẩn trên bề mặt da.

Mát-xa mặt nhẹ nhàng. Rửa lại bằng
nước ấm.
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- Rose Petal Perfection
The Rose - Nữ hoàng của các loài hoa
Các loài hoa mềm mại được xem như biểu tượng của sắc đẹp và sản phầm Muse là một tuyệt phẩm gợi cảm
từ đó. Hiện nay, bộ sản phẩm Muse từ hoa hồng tiếp tục mang lại những cảm hứng mới mẻ với nhiều lĩnh vực
khác nhau. Các nhà khoa học đã tìm thấy bên trong cánh hoa hồng, một thế giới với vô vàn ưu điểm có giá trị
y học. Trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp hiện đại, Christina đã đưa những đặc tính đó vào ứng dụng thực tiễn.
Muse, một dòng sản phẩm chăm sóc da được ra đời bởi công ty Christina kết hợp với những bí quyết làm đẹp
bên trong cánh hoa hồng, cùng với công nghệ khoa học hiện đại trong sản phẩm sẽ mang lại kết quả tốt nhất
có thể.
Muse – công thức làm đẹp của Christina làm cho da trở nên trẻ trung hơn, đẹp hơn trong thời gian dài.

Vấn đề thường gặp của da lão hóa
Khi chúng ta có tuổi, chức năng của hàng rào bảo vệ da trở nên quan trọng để giữ cho làn da được
khoẻ mạnh và trẻ trung. Những nhân tố quan trọng để duy trì chức năng bảo vệ của hàng rào đó là
homeostasislipid tối ưu và chất thải độc tế bào. Hàng rào bảo vệ da bị tác động bởi các tác động nội
sinh và ngoại sinh, cũng như các độc tố khác, có ảnh hưởng đến sự hình thành tái tạo tế bào.
Khô da đó là dấu hiệu thông thường của việc lão hoá, đó là do kết quả từ việc giảm homeostasislipid
dẫn đến việc mất độ ẩm cho da và phá hủy chức năng của hàng rào bảo vệ da. Dòng sản
phẩm Muse của Christina hỗ trợ trong việc bảo vệ hàng rào bảo vệ da với kết quả tốt nhất.
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Giải pháp của Christina
Trẻ hóa lâu hơn!

Phương pháp điều trị Muse kết hợp với sự dịu dàng của hoa hồng với công thức khoa học đã được công nhận.
Muse khắc phục hậu quả và triệu chứng tổn hại đến hàng rào bảo vệ da ở mọi góc độ với phương pháp điều
trị nhẹ nhàng chứa các thành phần loại bỏ độc tố, nuôi dưỡng và trẻ hoá làn da.

Lợi ích từ phương pháp điều trị bằng Muse:

• Đạt giải thưởng công nghệ hỗ trợ tái tạo hàng rào bảo vệ da, tăng cường tuổi thọ của tế bào da.
• Phục hồi làn da, tăng cường sức sống của da.
• Làm tăng độ dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Thành phần của Muse - Nguyên tắc căn bản trong khoa học
Hoạt chất Telosense - Nghiên cứu đã chỉ ra rằng telemore - sự lặp lại của TTAGGG chuỗi 5 loại nucleotide
(xác định độ dài hàng nghìn cặp ba-zơ), đóng vai trò quan trọng trong phân chia tế bào khi chúng giúp lưu
trữ thông tin về DNA. Khi chúng ta càng nhiều tuổi, chiều dài telomere ngắn đi theo từng sự phân chia tế bào
khiến cho da bị lão hoá. Hợp chất gồm protein từ nấm men và đậu nành thuỷ phân được thiết kế để giúp bảo
vệ chóm cứng telomere và nhiễm sắc thế tế bào. Hoạt chất telosense hỗ trợ trong việc hạn chế già hoá tế bào
để cải thiện tuổi thọ tế bào.

Lợi ích:
• Đóng góp và cải thiện tuổi thọ của tế bào.
• Giữ bề mặt da trẻ trung, bảo vệ khỏi lão hoá da sớm.
• Bề mặt ngoài của da được cải thiện đáng kể, khiến da mềm mại và sáng hơn.

Mức độ huỳnh quang (%)
vs. Có kiểm soát

Biểu đồ thể hiện thử nghiệm vivo TRF2

Kiểm soát

Tế bào gốc hoa hồng An-pơ - được tạo ra từ một loại thực vật đàn hồi mọc trên những sườn núi. Trên dãy núi
An pơ của Thuỵ Sỹ với độ cao 3,200m. Loại hoa hồng có thể tìm thấy trên dãy núi nơi mà chúng có thể thích
ứng được với nhiệt độ và môi trường khắc nghiệt là một loại cây lí tưởng để bảo vệ, duy trì và tái tạo da chống
lại những tác động xấu từ môi trường.

Tác dụng:
• Bảo vệ tài sản giá trị nhất của làn da, tế bào gốc – là tế bào dễ bị tổn thương nhất. Nhân tố môi trường và
stress có thể làm tổn thương đáng kể đến tế bào gốc.
• Thúc đẩy tái tạo biểu bì.
• Cải thiện sự bảo vệ của da.
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Detox Peptide - dựa trên chiết xuất nấm rơm (tên khoa

học tremella fuciformis) và hợp chất hexapeptie sắt III. Sự
phát triển của tế bào bình thường đòi hỏi có sự cân bằng
tốt giữa tổng hợp và thoái hoá tế bào. Da bị ảnh hưởng của
chất độc gây hại (ROS=peroxides) tích tụ hàng ngày trong
da, dẫn đến quá trình lão hoá sớm. Độc tố trong da sẽ làm
huỷ hoại DNA, làm tê liệt chức năng cellular, huỷ hoại chất
protein và oxy hoá peoroxy lipid.

Tác dụng:
•
•
•
•

Làm sạch da và trung hoà hoạt động của chất độc.
Ngăn chặn quá trình lão hoá da sớm.
Thúc đẩy sự sản sinh tế bào.
Duy trì mức độ tối ưu của tổng hợp tế bào và giảm sự thoái hoá tế bào.

Chiết xuất từ cây lanh - được tạo ra để giúp tối ưu hoá chất homeostasis lipid bằng thúc đẩy sự tổng hợp
chất béo liên bào lớp ngoài của da. Điều này sẽ hỗ trợ trong việc phục hồi và bảo vệ da hoàn thiện, tạo kết quả
rõ ràng.

Tác dụng:
• Bổ sung dinh dưỡng cho làn da và hỗ trợ duy trì độ ẩm da.
• Cải thiện đáng kể sự đàn hồi của da. Da trở nên tươi sáng và mềm mại hơn.

Bơ Capuacu - được làm từ hạt cây cupuacu được tìm thấy ở rừng mưa nhiệt đới ở phía bắc Brazil. Khả năng
giữ nước trong biểu bì cung cấp độ dưỡng ẩm cao cải thiện đáng kể cho hàng rào bảo vệ da tự nhiên.

Tác dụng:
• Cung cấp độ ẩm, tăng sự đàn hồi và chống viêm da.
• Tăng cường hàng rào bảo vệ da đem lại một làn da trẻ trung hơn.

Chiết xuất từ hoa bông - Nhóm oligosaccharide được

tạo ra nhằm cải thiện chức năng bảo vệ da và giảm sự căng
thẳng cho da. Với 5 chất đặc biệt trong nhóm oligosaccharide
(fructose, sucrose, glucose inositol, và trehalose) tăng cường
độ ẩm, dinh dưỡng và bảo vệ cho da.

Tác dụng:
• Cải thiện và bảo vệ hàng rào bảo vệ da.
• Giảm sự căng thẳng cho da và làm dịu cho da.
• Toàn bộ bề mặt của da trở nên mềm hơn, đàn hồi và mịn màng hơn.
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Chiết xuất từ ngò tây (Petroselinum Crispum) - là một nguồn dinh dưỡng và chống ô xi hoá,thúc đẩy sự hồi
phục làn da, lấy đi những màng tróc tẩy lớp tế bào chết và loại bỏ độc tố. Một thành phần quan trọng của chiết
xuất ngò tây là hoạt tính kháng sinh vật để bảo vệ làn da khỏi tác hại của sinh vật sinh bệnh thường xuyên gây
ra sự huỷ hoại và bẩn da.

Tác dụng:

• Thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố cho da.
• Bảo vệ da khỏi tác động gây hại bên ngoài.
• Chứa một hàm lượng cao chất chống o xi hoá.

Phức hợp ActiRose - sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da truyền thống, phức hợp ActiRose được

công nhận có khả năng tạo độ ẩm và trẻ hoá da. Phức hợp Actirose độc đáo của chúng tôi dựa trên lựa chọn
những giống hoa hồng hiếm với khả năng tăng cường độ ẩm và nuôi dưỡng da nhờ vào enzyme hyalurodin.

Tác dụng:
• Duy trì mức độ tối ưu của axit hyaluronic.
• Tái tạo làn da, duy trì vẻ bề ngoài trẻ trung cho da.
• Bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng cho da với thành phần quan trọng của nó.

Chiết xuất cánh hoa hồng - Sự kết hợp đặc biệt của hoa hồng Bungary (rosa damascence) và hoa hồng Pháp

(rosa gallica). Sự dịu dàng của hoa hồng có đặc tính tạo sự mềm mại và tươi mới. Các loại hoa hồng được sử
dụng như các liệu pháp làm đẹp trong nhiều thế hệ. Loại kem chăm sóc và làm sạch da chống vết nhăn được
sản xuất dựa trên hoa hồng đã được sử dụng từ thời Roman.

Tác dụng:
• Bổ sung độ ẩm, chống viêm da và đặc tính làm trẻ hoá làn da.
• Bảo vệ tế bào khỏi sự ô xi hoá.
• Mang lại sự đàn hồi của làn da và làm mờ những nếp nhăn.
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Tổng quan về phương pháp điều trị tại Spa và Salon
Bước 1: Sữa rửa mặt Milky Cleanser
Sữa làm sạch da nhẹ nhàng mềm mại, loại bỏ lớp trang điểm, làm sạch da với nước
hoà tan có chứa dầu. Làm dịu và hồi phục làn da khiến nó trở nên mềm mại và mịn
màng hơn.

Bước 2a: Mặt nạ hoa hồng nồng độ nhẹ Light Rose Peel

Phương pháp đắp mặt nạ này làm sạch da và hỗ trợ loại bỏ tế bào chết. Chiết xuất từ
trà xanh loại bỏ độc tố trong da trong khi axit của hoa hồng sẽ làm phục hồi và mềm
mại da. Da sẽ trở nên hồi sinh và mềm mại.

Bước 2b: Mặt nạ hoa hồng nồng độ cao Fortified Rose Peel
Phương pháp đắp mặt nạ hiệu quả làm sạch và hỗ trợ trong việc loại bỏ độc tố trong
da. Chiết xuất trà xanh, hoa hồng và axit glycolic làm mới và trẻ hoá làn da, thúc đẩy
quá trình sản sinh collagen, tăng cường sự rạng ngời cho làn da.

Bước 3: Kem tẩy tế bào chết Illuminating Gommage
Mặt nạ bằng kem hiệu quả sẽ hấp thụ chất độc và tế bào chết và tổn thương, loại bỏ
chúng khỏi bề mặt da. Bao gồm chiết xuất ngò tây hỗ trợ trong việc loại bỏ độc tố và
ngăn chặn tác động của môi trường. Phương pháp điều trị này rất lý tưởng cho tối ưu
hoá sự phục hồi và trẻ hoá làn da.

Bước 4: Chiết xuất hoa hồng Rose Extract Splash
Một loại chiết xuất ổn định và nhẹ nhàng kết hợp đường và các loại hoa đặc biêt như
chiết xuất hoa cúc, cánh hoa hồng, làm tăng độ ẩm và phục hồi làn da.

Bước 5: Tinh dầu dưỡng da Indulging Massage Oil
Một phương pháp điều trị cung cấp thêm dinh dưỡng, nuôi dưỡng và nhẹ nhàng sẽ cải
thiện sự trao đổi chất của da và nuôi dưỡng da với thành phần cần thiết. Tinh dầu mat
xa tăng cường phương pháp điều trị toàn diện cho khách hàng bằng mùi thơm nồng
nàn từ hoa hồng trong các bước trị liệu tiếp theo.

Bước 6: Mặt nạ làm đẹp Beauty Mask
Mặt nạ nuôi dưỡng với nồng độ cao của bơ capucacu và chiết xuất từ cây lanh. Mặt
nạ tối ưu hoàn hảo được thiết kế để khôi phục vẻ rạng ngời của da và khiến cho da trở
nên mềm mại và trẻ trung hơn.

Bước 7: Serum Supreme
Công thức độc đáo và tiến bộ sẽ tăng cường chức năng của hàng rào bảo vệ tự nhiên
của da. Bảo vệ da khỏi huỷ hoại của môi trường, giúp loại bỏ các độc tố. Loại serum
bao gồm quy trình độc đáo mang lại cho làn da sức sống căng tràn tuổi xuần.

Bước 8: Kem chống nắng Shielding Day Cream SPF 30
Đây là công thức làm đẹp có uy tín hỗ trợ duy trì sức khoẻ và sức sống của da. Kem
chống nắng tạo một lớp bảo vệ chống lại tia UV và các tác nhân tự do khác. Nó có tác
dụng làm tươi, tăng cường dưỡng ẩm và khiến da trở nên săn chắc với vẻ ngoài trẻ
trung hơn.
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Liệu pháp chăm sóc tại salon
Liệu pháp toàn diện này được đặc biệt thiết kế nhằm tái tạo tế bào giúp bảo vệ da tốt hơn. Các sản phẩm
Muse có thể dùng riêng như một liệu pháp hoặc là một phần của một chuỗi liệu pháp cùng mục đić h.

Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1:
Milky Cleanser

Sữa rửa mặt nhẹ nhàng hàng ngày giúp
loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn. Rửa
sạch những chất bẩn có thể tan trong
nước hoặc tan trong chất béo cho một
làn da mềm mại.

Mát xa một lượng nhỏ sản phẩm Milky
Cleanse lên toàn bộ mặt và cổ. Rửa
sạch bằng bông dùng một lần. Có thể
sử dụngcho vùng mắt và môi.

Bước 2a:
Light Rose
Peel

Nhẹ nhàng loại bỏ những chất bẩn trên
bề mặt da. Tinh chất trà xanh làm sạch
sâu, đồng thời axit cánh hoa hồng cân
bằng và dưỡng ẩm cho làn da mềm mại.

Thoa sản phẩm lên da khô, cả vùng mắt,
cổ và ngực. Chờ khoảng 3-4 phút, rửa
sạch với nước lạnh.
Lưu ý: Với làn da nhảy cảm cần lưu
ý dùng Light Rose Peel cho toàn bộ
khuôn mặt và không dùng bước Fortified
Rose Peel.

Bước 2b:
Fortified Rose
Peel

Sản phẩm tẩy da nhẹ giúp làm sạch và
khử độc trong khi loại bỏ các chất bẩn
trên da. Thành phần trà xanh, axit cánh
hoa hồng và lượng lớn axit glycolic làm
mới và phục hồi vẻ trắng sáng của da,
thúc đẩy sản sinh collagen

Dùng cọ thoa một lớp mỏng trên toàn
bộ da mặt, tránh vùng mắt. Chờ khoảng
2-3 phút tùy theo tình trạng da. Sau đó
rửa sạch bằng nước lạnh.
Lưu ý: Khi cần thiết, tiếp tục với bước
nặn mụn nhẹ nhàng.

Bước 3:
Illuminating
Gommage

Kem giúp làm sạch và tẩy sạch da hiệu
quả. Sản phẩm có chứa chiết xuất rau
mùi tây giúp làm sạch và khử độc da, tẩy
tế bào chết và ngăn ngừa tác động từ
môi trường bên ngoài. Có công thức đặc
biệt giúp phục hồi sức sống cho làn da.

Thoa một lớp sản phẩm Illuminating
Gommage lên mặt, dưới cằm và nếu
cần có thể thoa lên ngực. Để khoảng
3-4 phút và chuyển động theo hin
̀ h tròn.
Sử dụng khăn ẩm để rửa sạch mặt.

Bước 4:
Rose Extract
Splash

Cung cấp độ ẩm và cảm giác thư giãn
tuyệt vời từ chiết xuất cánh hoa hồng.

Giữ chai cách 20-30 cm xa mặt và xịt lên
toàn bộ mặt. Để sản phẩm khô tự nhiên.

Bước 5:
Indulging
Massage Oil

Sản phẩm trị liệu thư giãn giúp tái tạo và
phục hồi làn da, thúc đẩy quá trình trao
đổi chất và sản sinh tế bào của làn da.

Matxa sản phẩm trên vùng da mặt, cổ
và ngực đên khi thẩm thấu hết. Lưu ý
dùng các động tác hướng lên trên để
nâng cơ và mang lại cảm giác thư giãn.

Hình minh
họa
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Dùng tay hoặc cọ trang điểm thoa sản
phẩm Beauty Mask lên mặt và ngực cho
đến khi sản phẩm trải đều trên mặt. Để
khoảng 7-10 phút.
Mặt nạ không khô trên da mặt. Rửa
sạch bằng bông dùng một lần với nước
ấm. Sau đó dùng huyết thanh và chất
dưỡng ẩm.
Chú ý: sau khi thoa mặt nạ bạn nên
xịt Rose Extract Splash cho cảm giác
tươi mát.

Bước 6:
Beauty
Mask

Mặt nạ nuôi dưỡng và giúp da thư giãn.
Được thiết kế giúp bảo vệ da và khôi
phục sức sống của da cho một tông
màu đều và mịn màng.

Bước 7:
Serum Supreme

Công thức làm sạch và khử độc đặc
biệt tập trung hiệu quả vào tăng cường
khả năng bảo vệ của da khỏi các yếu tố
môi trường. Sản phẩm có chứa peptit
hoạt tin
́ h tăng cường trao đổi chất giữa
các tế bào, ngăn ngừa lão hóa da và
dấu hiệu lão hóa sớm, cho làn da khỏe
mạnh tươi sáng rạng ngời.

Thoa đều một lớp sản phẩm lên mặt,
cổ và ngực. Mát xa cho đến khi hấp
thụ hoàn toàn.

Bước 8:
Shielding Day
Cream SPF 30

Công thức giàu dưỡng chất bảo vệ da
tối đa. Với axit hayluronic thiết yếu và
phức hợp đường, sản phẩm có tác dụng
bảo vệ da tối đa, loại bỏ gốc tự do và
tổn thương do tia UV. Kem chống nắng
tiên tiến này được sản xuất giúp bảo
vệ và phục hồi cho làn da săn chắc và
tươi trẻ hơn.

Vỗ nhẹ một lớp Shielding Day Cream
SPF 30 lên mặt cổ và ngực.

Muse

Liệu pháp chăm sóc da tại nhà
Các sản phẩm Muse chăm sóc da tại nhà giúp kéo dài hiệu quả trị liệu, cho khách hàng một làn da như ý.

Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Milky
Cleanser

Sữa rửa mặt nhẹ nhàng hàng ngày giúp loại bỏ
lớp trang điểm và bụi bẩn. Rửa sạch những chất
bẩn có thể tan trong nước hoặc tan trong chất béo
cho một làn da mềm mại.

Mát xa một lượng nhỏ sản phẩm
Milky Cleanse lên toàn bộ mặt và
cổ. Rửa sạch bằng bông dùng một
lần. Có thể sử dụng cho vùng mắt
và môi.

Protective
Day Cream
SPF 30

Công thức giàu dưỡng chất bảo vệ da tối đa. Với
axit hayluronic thiết yếu và phức hợp đường, sản
phẩm có tác dụng bảo vệ da tối đa, loại bỏ gốc tự
do và tổn thương do tia UV. Kem chống nắng tiên
tiến này giúp bảo vệ và phục hồi cho làn da săn
chắc và tươi trẻ hơn..

Vỗ nhẹ một lớp Shielding Day Cream
SPF 30 lên mặt, cổ và ngực

Revitalizing
Night Cream

Kem dưỡng da với công thức tiên tiến giúp giữ
ẩm và thư giãn, phù hợp với mọi loại da. Có chứa
axit glycolic giúp thúc đẩy việc tái tạo da, giúp da
tươi sáng và đàn hồi, tăng lượng tế bào gốc giúp
tăng cường, tái sinh tế bào và trẻ hóa da cho một
làn da đều màu không tì vết.

Rửa sạch và thoa một lớp mỏng lên
da mặt, cổ vào buổi tối. Mát xa cho
đến khi kem hấp thụ hết.

Restoring Eye
Cream

Công thức đặc biệt thúc đẩy lưu thông máu quanh
vùng mắt, giảm bọng mắt và quầng thâm quanh
mắt. Sản phẩm có tác dụng giảm nếp nhăn, cho
làn da tươi trẻ hơn sau một đêm nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng thoa lên vùng da quanh
mắt. Vỗ nhẹ cho đến khi kem hấp
thụ hết.

Nourishing
Cream

Công thức tiên tiến, sử dụng bơ capuacu và chiết
xuất hoa ngô giúp tăng cường khả năng tái tạo,
nuôi dưỡng, giữ ẩm, và bảo vệ da. Kem dưỡng
độc đáo này cho một làn da đàn hồi, tươi trẻ và
khỏe mạnh.

Thoa đều một lớp mỏng lên mặt, cổ
và ngực vào buổi tối. Mát xa cho đến
khi kem hấp thụ hết.

Absolute
Defense

Huyết thanh với công thức tiên tiến giúp phục hồi
và tăng cường bảo vệ da, trực tiếp tác dụng tới
tế bào DNA và bảo vệ chúng. Dựa trên công cụ
Telosense Active tiên tiến nhất, sản phẩm giúp giữ
các tế bào khỏe mạnh, cho một làn da tươi trẻ hơn
trong thời gian dài hơn.

Nhẹ nhàng mát xa sản phẩm lên
mặt, cổ, ngực theo hướng từ dưới
lên trên.

Hình
minh họa
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Serum
Supreme

Công thức khử độc độc đáo tập trung vào bảo vệ
da chống lại các tác nhân môi trường. Sản phẩm
chứa peptit hoạt tin
́ h giúp ngăn chặn quá trình lão
hóa và giảm lão hóa da sớm, cho làn da tươi trẻ
và khỏe mạnh.

Hàng ngày, thoa một lớp lên mặt và
cổ. Mát xa cho đến khi hấp thụ hết.
Tiếp theo là kem dưỡng ban ngày.

Beauty Mask

Hàm lượng cao chiết xuất bơ capuacu và lanh,
tăng cường nuôi dưỡng và làm dịu da. Cấu trúc
giàu dưỡng chất giúp bảo vệ da và phục hồi sức
sống cho da mịn màng và đều màu..

Dùng tay hoặc cọ trang điểm thoa
Beauty Mask lên mặt và ngực cho
đến khi sản phẩm được trải đều. Để
khoảng 7-10 phút. Mặt nạ không khô
trên da. Rửa sạch bằng bông sử
dụng một lần và nước ấm.

Illuminating
Gommage

Kem giúp làm sạch và tẩy sạch da hiệu quả. Sản
phẩm có chứa chiết xuất rau mùi tây giúp làm sạch
và khử độc da, tẩy tế bào chết và ngăn ngừa tác
động từ môi trường bên ngoài. Có công thức đặc
biệt giúp phục hồi sức sống cho làn da.

Thoa một lớp sản phẩm Illuminating
Gommage lên mặt, dưới cằm và nếu
cần có thể thoa lên ngực. Để khoảng
3-4 phút và chuyển động theo hin
̀ h
tròn. Sử dụng khăn ẩm để rửa sạch
mặt.

Muse Cell Shield Ampoules
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Day Ampoule

Phương pháp trị liệu giúp phục hồi và cân bằng
cho da. Có chứa peptit đặc biệt và tế bào gốc hoa
hồng từ dãy núi Alp giúp trẻ hóa tối đa và giữ ẩm
cho bạn một làn da tươi trẻ hơn rõ rệt.

Night
Ampoule

Sản phẩm này giúp da hấp thu dưỡng chất cần
thiết và tạo năng lượng cho da. Có chứa telosense
và chiết xuất tảo biển hiếm, tăng cường quá trin
̀ h
tái tạo và trả lại sức sống cho da. Làn da sẽ trở
nên tươi sáng như thuở ban đầu.

Mở sản phẩm theo hướng dẫn và
thoa đều sản phẩm lên da mặt, cổ
và ngực rồi mát xa cho đến khi sản
phẩm hấp thụ hết. Tiếp tục với kem
dưỡng thích hợp. Sản phẩm được
khuyên dùng như một trị liệu 5 ngày,
mỗi lần trị liệu cách nhau 3 tháng.
Chú ý: nên sử dụng phần sản phẩm
còn lại cho da tay.
* Để đảm bảo kết quả tốt nhất, Muse
Cell Shield Ampoules được khuyên
dùng đồng thời với các sản phẩm
dùng tại nhà khác trong cùng dòng
Muse.

Muse

Muse Body Products

Enchanting
Body Cream

Rejuvenating
Body Oil

Sản phẩm tiên tiến dễ dàng thấm sâu vào da giúp
da giữ ẩm suốt cả ngày cho bạn một làn da thơm
mát, khỏe mạnh và mịn màng hơn.

Công thức độc đáo hấp thụ vào da, giúp giữ ẩm
và các chất dinh dưỡng cho bạn một làn da mịn
màng và tươi sáng. Muse Body Oil cũng thić h hợp
giúp da thư giãn.

Thoa đều sản phẩm lên da rồi mát
xa cho đến khi hấp thụ hết. Thoa lại
nếu cần.
Chú ý: Nên dùng sau khi tắm vào
buổi tối.

Thoa một lớp lên da. Mát xa nhẹ
nhàng cho đến khi hấp thụ hết sản
phẩm. Có thể dùng sản phẩm như
là phương pháp giúp da thư giãn.
Chú ý: Nên dùng sau khi tắm vào
buổi tối.
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- Take a break, you need it!
Unstress là liệu pháp tiên tiến độc đáo giúp làm dịu các tổn thương của da do căng thẳng. Liệu pháp này được
chứng minh có các hoạt tí nh sinh học giúp bảo vệ màng mô và DNA, giảm tổn thương da và tổn thương do
căng thẳng trong cơ thể hoặc môi trường gây ra. Unstress giúp da có được trạng thái tốt nhất thông qua thúc
đẩy hệ thống miễn dịch và cơ chế bảo vệ tế bào của da.

Vấn đề
Căng thẳng phá hủy hệ thống miễn dịch và các chức năng cơ bản của tế bào. Các tác nhân bên trong và bên
ngoài như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, hút thuốc, mất cân bằng hoocmon, phá hủy sự cân bằng nhạy cảm
của da và hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Da sẽ dễ bị tổn thương với các rối loạn liên quan đến da, như
da mất nước (TEWL), hạn chế khả năng giữ nước của da, phá hủy collagen và mất elastin. Những rối loạn
này thường gây khó chịu cho da như ngứa và viêm nhiễm, tiết bã nhờn quá nhiều, nhạy cảm, da khô nhăn
nheo, thiếu sức sống và lão hóa sớm.
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Chuỗi phản ứng khi da bị tổn thương do căng thẳng:

Giải pháp của chúng tôi
Unstress sẽ giải quyết vấn đề căng thẳng da từ các nguyên nhân bên trong đến các triệu chứng bên ngoài.
Hàm lượng cao các tác nhân trị liệu tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên và chức năng bảo vệ tế bào, từ đó giảm
khả năng bị tổn thương của da. Đồng thời, các thành phần làm dịu da, chống viêm nhiễm tiên tiến giúp da thư
giãn tránh bị căng thẳng.

Liệu pháp Unstress có hướng tiếp cận toàn diện giúp ngăn ngừa, điều trị và làm dịu da bị
tổn thương do căng thẳng.
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Ngăn ngừa lão hóa sớm
Trẻ hóa và làm dịu da do căng thẳng
Giảm kí ch ứng, ngứa, và phù nề da.
Cải thiện cấu trúc da
Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh
Giảm tổn thương cho tia UVA gây ra.
Tăng cường bảo vệ DNA và hệ miễn dịch da.
Tái tạo mô tế bào và tăng cường tái sinh tế bào.
Tăng cường tổng hợp collagen.
Tăng độ ẩm cho da.
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Khoa học đằng sau hiệu quả của Unstress
Unstress có sự kết hợp toàn diện các thành phần quan trọng giúp ngăn ngừa, phục hồi, làm dịu da, nuôi dưỡng
da, giảm tác động của căng thẳng.

1. Các tác nhân tăng cường bảo vệ hệ miễn dịch và DNA ngăn ngừa tổn thương da do
căng thẳng đến tận gốc.
Unstress tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên và bảo vệ tế bào của cơ thể, ngăn ngừa ảnh hưởng của các yếu
tố môi trường như tia UV, ánh nắng có hại, các chất ô nhiễm không khí như ozone (O3) và bức xạ ion hóa tạo
phản ứng hóa học ROS. Kí ch ứng da gây viêm nhiễm, một triệu chứng bình thường của da do căng thẳng cũng
tăng ROS. ROS ngược lại sẽ gây tổn thương DNA, protein carbonylation, tổn thương màng ty thể và peroxy tất
cả đều làm cho da bị tổn thương do căng thẳng. Peptit chống oxy hóa mạnh bảo vệ DNA và tăng cường sản
sinh lipit cấu trúc củng cố khả năng bảo vệ tự nhiên của da:

Các yếu tố môi trường gây căng thẳng

Liệu pháp Unstress có chứa chất chống oxy hóa mạnh thẩm
thấu sâu vào da bao gồm Quintescine giúp bảo vệ tế bào
chống lại ROS bằng cách tăng cường bảo vệ thống nhất
tế bào và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Quintescine - peptit chống oxy hóa thấm sâu vào da tăng cường bảo vệ DNA và chức năng tế bào, từ đó nâng
cao bảo vệ da tự nhiên và giảm tổn thương với da do căng thẳng gây ra..
Venuceane - tảo bảo vệ DNA tăng cường hệ thống bảo vệ da, cải thiện độ ẩm và liên kết da. Ngoài ra, nó còn
thúc đẩy tạo lipit cấu trúc của lớp sừng giúp bảo vệ và tăng cường khả năng bảo vệ sinh hóa và vật lý tự nhiên
của da.

Hình ảnh của vảy hydrat hóa bằng kính hiển vi điện tử sau 56 ngày điều trị

		

KIỂM SOÁT
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2. Làm lành các tổn thương da do yếu tố bên trong và bên ngoài
Các chất tái tạo collagen-elastin tiên tiến, chế phẩm sinh học và lipit tự nhiên phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm thiếu tối
đa mất nước, và làm lành nhiễm trùng bên trong. Các tổn thương do căng thẳng biến mất, mang lại làn da mềm mịn hơn.
Ceramides - có chứa 40% lipit gian bào và có vai trò quan trọng trong cấu trúc và chất lượng của lớp sừng.
Ceramide có công dụng điều tiết các chức năng sinh học cần thiết giúp giảm tổn thương da do căng thẳng gây ra.
••
••
••
••

Điều tiết quá trình mất nước qua da (TEWL)
Liên kết các tầng sừng giúp bảo vệ tế bào da.
Phục hồi và tái tạo thành lipit biểu bì.
Nuôi dưỡng da.

Collaxyl - một loại peptit thấm sâu vào da giúp tăng cường tổng hợp collagen biểu bì, tăng cường liên kết biểu
bì và cải thiện khả năng tái sinh biểu bì và sự khác biệt ở các vùng biểu bì.
Probiotic Lactobacillus - một loại vi khuẩn “thân thiện“ giúp loại bỏ các sinh vật gây bệnh và tăng cường khả
năng miễn dịch tự nhiên bằng cách bảo vệ tế bào DNA và cải thiện cơ chế bảo vệ da tự nhiên chống lại các
triệu chứng căng thẳng.
Ex-vppo da, bị thương collaxyl: 1%
Mẫu thí nghiệm: 72 giờ. Liệu pháp: một lần dùng duy nhất
A: ex-vivo skin: da chưa điều trị
B: Da đã điều trị Collaxyl likly như là tạo ra thông điệp thúc
đẩy nhanh chóng quá trình tái tạo
Collaxyl giúp tái tạo biểu bì nhanh hơn so với da không
được chữa trị.
Phục hồi tâng biểu bì cũng cho kết quả rõ ràng.

Trong quá trình tái tạo tầng biểu bì, keratinocyte tí ch cực
tổng hợp ECM, beta-1 và cytokeratin.
Đầu tiên chúng che vết thương lại sau đó phân tầng và
phân lớp giúp tái tạo độ dày của da.
Bắt đầu từ DEJ, collaxyl thúc đẩy tái tạo biểu bì cân
bằng nội môi.
.

Tái tạo da trong khi chữa lành vết thương

Sodium Hyaluronate - xảy ra một cách tự nhiên trong cơ thể và có vai trò quan trọng trong khả năng bảo vệ da
và làm ẩm lớp sừng. Khả năng giữ nước cao trong lớp sừng giúp ngăn ngừa tổn thương, tăng độ đàn hồi và
làm căng da.
Omega-3, Omega-6 - các axit béo giúp giữ ẩm, chống lão hóa và khả năng tái tạo của tế bào.
Pycnogenol, calcium, selenium - gồm các chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp ổn định collagen duy trì độ
đàn hồi và săn chắc của da, đồng thời ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và lão hóa sớm.

3. Unstress giúp da thư giãn chống lại các tác nhân bên ngoài
Với sự cân bằng độc đáo các chất chống viêm nhiễm tiên tiến, các tác nhân giảm da đỏ và giàu chất dưỡng
ẩm, Unstress giúp thư giãn và giảm kí ch ứng da. Liệu pháp toàn diện Unstress giúp phá vỡ vòng luẩn quẩn
gây tổn thương da do căng thẳng.
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Venuceane & chiết xuất dưa chuột - làm dịu da giúp chống lại viêm nhiễm và ngứa.
Hypericum Perforatum - chiết xuất alphaflor đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với khả năng chống viêm nhiễm và
khử trùng cao. Ngoài ra, giúp ngăn ngừa IL-1 và PGE2 là nguyên nhân gây viễm nhiễm mạnh đồng thời làm
dịu da và triệu chứng tấy đỏ.

Phương pháp ngăn ngừa lL-1 và PGE2

Biểu đồ đo lường mức độ ức chế IL-1 và PGE2
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Với thành phần HYPERICUM PG 1% ức chế hiệu quả việc phát tán PGE2

Frangipani Milk - chiết xuất tự nhiên giúp da thư giãn và giảm kí ch ứng đối với da phù nề và da bị kí ch ứng.

Sản phẩm Unstress
Sản phẩm chăm sóc da tại Salon
Bước 1: Gentle Cleansing Milk
Sản phẩm nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn và chất nhờn thừa trên da. Có chứa chiết xuất
hoa đại, kim sa và cúc xu xi cùng với nhiều chiết xuất thực vật khác, sản phẩm Gentle
Cleansing Milk giúp duy trì độ ẩm mà vẫn có tác dụng làm sạch da. Làn da tổn thương
do căng thẳng sẽ sáng, sạch và được thư giãn, bước khởi đầu quan trọng nhất cho
liệu pháp Unstress.
Bước 2: Revitalizing Toner
Revitalizing Toner nhẹ nhàng làm sạch và kí ch thí ch da. Có chứa axit glycolic và lactic
thúc đẩy, tái tạo tế bào da, pro-vitamin B5 dưỡng ẩm và làm căng da, sản phẩm không
chứa xà phòng này giúp cân bằng độ pH và hoàn tất quá trình làm sạch da.
Bước 3: Pro-Biotic Peel
Probiotic Peel có chứa Lactobacillus - vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Sản phẩm giúp
da chống lại các tác nhân gây ô nhiễm, gốc tự do và vi khuẩn có hại gây lão hóa da
sớm. Có chứa chiết xuất hoa đại và cây nọc sởi, Probiotic Peel nhẹ nhàng làm sạch
da và không gây kí ch ứng, duy trì hệ thống tự động miễn dịch tự nhiên của da.
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Bước 4: Frangipani Concentrate
Frangipani Concentrate là sản phẩm chiết xuất từ hoa, giàu flavonoid và các tinh
dầu cần thiết ngay lập tức giúp làm dịu da. Công thức chuyên sâu làm dịu và ổn
định lâu dài dành cho làn da căng thẳng,giúp da tươi mát và đều màu ngay lập tức.
Bước 5: Total Serenity Serum
Total Serenity Serum sử dụng hỗn hợp các các dưỡng chất như peptit chống oxy hóa
có khả năng thấm sâu vào da như axit Quintescine, Hyaluronic Acid và Lactobacillus
giúp tăng cường bảo vệ da. Sản phẩm được tăng cường vitamin và khoáng chất
giúp giảm tình trạng mất nước,ngăn ngừa ngứa, viêm nhiễm và kí ch ứng da.
Bước 6a: Relaxing Massage Cream
Chứa axit hyaluronic giúp da giữ ẩm, Pycnogenol ngăn ngừa thiếu hụt canxi, Relaxing
Massage Cream làm dịu nhẹ và dưỡng ẩm cho da bị căng thẳng. Ngoài ra, còn bảo
vệ tế bào, tăng độ đàn hồi, làm căng và phục hồi da.
Bước 6b: Multi-Vitamin Supplement
Có chứa các tác nhân chống lão hóa và chống căng thẳng, Multi-Vitamin Supplement
gồm axit béo Omega 3,6, vitamin và ceramide điều tiết quá trình mất nước của
làn da. Sản phẩm còn tăng cường tổng hợp Collagen và Elastin, tăng đàn hồi
và phục hồi da chống lại các tác nhân có hại của môi trường.
Bước 7: Clarifying Mask
Clarifying Mask giảm thiểu tổn thương da do môi trường, giảm tấy đỏ, và làm dịu
da với hỗn hợp thảo mộc và khoáng chất. Công thức khử độc chống oxy hóa giảm
đáng kể các tác nhân gây lão hóa sớm do căng thẳng, chống lại gốc tự do và giúp
da đều màu hơn.
Bước 8: Optimal Hydration Mask
Optimal Hydration Mask giúp dưỡng ẩm da tối đa với hỗn hợp mầm lúa mì, ceramide
và tinh dầu cúc xu xi. Sản phẩm có chứa các peptit chống oxy hóa và khoáng chất
nồng độ cao, các chất ổn định collagen, elastin và dưỡng chất bảo vệ DNA, tăng
cường hệ miễn dịch tự nhiên của da, ngăn ngừa tổn thương cho căng thẳng gây
ra và chống lão hóa sớm.
Bước 9: Pro-biotic Moisturizer
Pro-biotic Moisturizer giữ ẩm và bảo vệ da khỏi căng thẳng, tăng cường tối đa khả
năng bảo vệ DNA tự nhiên, thúc đẩy hệ miễn dịch để duy trì một làn da mịn màng
tươi sáng.
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Tổng quan về phương pháp chăm sóc da tại
salon
Liệu pháp toàn diện này được đặc biệt thiết kế nhằm ngăn chặn và chữa trị tổn thương da do
căng thẳng. Quý khách nên dùng các liệu pháp kéo dài 6-10 tuần hoặc một liệu pháp duy nhất.
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Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Gentle
Cleansing Milk

Nhẹ nhàng làm sạch da mà
không làm mất cân bằng độ ẩm
tự nhiên của da.

Nhẹ nhàng mát xa sản phẩm Gentle Cleansing Milk lên toàn bộ
da mặt và cổ. Rửa sạch và chuyển sang bước 2.

Bước 2
Revitalizing
Toner

Rửa sạch, tái cân bằng và kí ch
thí ch tái tạo tế bào da..

Nhẹ nhàng lấy sản phẩm ra miếng bông để rửa sạch sản phẩm
Gentle Cleansing Milk dùng ở bước 1. Chuyển sang bước 3.

Bước 3
Pro-Biotic
Peel

Nhẹ nhàng tẩy sạch da, không
gây kí ch ứng, tăng khả năng
miễn dịch và giúp chữa lành
các rối loạn da.

Bước 4
Frangipani
Concentrate

Làm dịu da do căng thẳng đồng
thời tạo một lớp bảo vệ chống lại
các chất ô nhiễm môi trường, các
gốc tự do, và vi khuẩn.

Thoa đều một lớp mỏng Pro-Biotic Peel lên toàn bộ da mặt. Để
khoảng 5-7 phút. Bạn có thể dùng hơi nước để làm mềm da. Rửa
sạch với một miếng bông ẩm.
Chuẩn bị một bát nước ấm hoặc nước lạnh. Thêm Frangipani
Concentrate theo tỉ lệ một cốc nước hòa với 10ml (tương đương
2 thìa) sản phẩm.
Chuẩn bị một gạc và một khăn ướt có thấm dung dịch Frangipani
solution và lau sạch Pro-biotic. Có thể kết hợp dùng hơi nước. Có
thể lặp lại bước lau này nếu cần thiết. Không lau Frangipani để
sang bước tiếp theo của liệu pháp Unstress. Lưu ý giữ lai phần
dung dịch Frangipani Concentrate đã pha với nước để tiếp tục sử
dụng trong các bước kế tiếp.

Bước 5
Total Serenity
Serum

Tăng cường bảo vệ DNA và
chức năng tế bào, tăng khả
năng miễn dịch của da. Giảm
mất nước qua da giúp duy trì độ
ẩm và làm đều màu da. Ngăn
ngừa và giảm thiểu kí ch ứng,
viêm nhiễm và mẩn ngứa.

Nhẹ nhàng mát xa Total Serenity Serum lên toàn bộ da mặt, cổ và
ngực theo hướng từ dưới lên. Không rửa và chuyển sang bước 6.

Bước 6a
Relaxing
Massage Cream

Giữ ẩm và nuôi dưỡng da. Bảo
vệ da ở cấp độ tế bào đồng thời
ngăn ngừa tổn thương da do
căng thẳng.

Thoa và mát xa Relaxing Massage Cream lên toàn bộ mặt, cổ và
ngực, thường xuyên thoa một vài giọt sản phẩm ở bước 6b, Multi
Vitamin Supplement vào lòng bàn tay để hỗ trợ massage.

Hình minh
hoạ

Unstress

Bước 6b
Multi-Vitamin
Supplement

Bảo vệ da khỏi căng thẳng gây
tổn thương da, chống lão hóa
sớm. Giúp liên kết tầng sừng và
bảo vệ da đảm bảo khả năng
làm việc tốt nhất của lớp sừng.
Tăng cường hàng rào bảo vệ
da. Điều hòa quá trình mất nước
và tăng độ ẩm cho da.

Thường xuyên cho thêm Multi-Vitamin Supplement vào lòng bàn
tay như đã hướng dẫn ở bước 6a.

Bước 7
Clarifying
Mask

Giàu chất chống oxy hóa giúp
da chống lại các gốc tự do. Giúp
da tạo nhân tố giữ ẩm tự nhiên
(NMF). Giảm căng thẳng cho da..

Thoa đều một lớp Clarifying Mask lên toàn bộ da mặt, cổ và ngực.
Để 10 phút và rửa sạch bằng gạc lạnh thấm Frangipani Concentrate.
Trong khi chờ đợi có thể dùng gạc thấm Total Serenity Serum đắp
lên mắt.

Bước 8
Optimal
Hydration
Mask

Giàu omega-3 giúp tăng cường
hệ miễn dịch. Củng cố lớp sừng.
Cải thiện khả năng dưỡng ẩm
và đàn hồi da. Làm dịu da và
giảm tấy đỏ.

Thoa đều một lớp Optimal Hydration Mask lên toàn bộ mặt, cổ
và ngực. Đợi khoảng 10 phút để cho sản phẩm thấm sâu vào da.
Tiếp tục mát xa cho sản phẩm thẩm thấu hết vào da cho kết quả
rõ rệt. Không lau và chuyển ngay sang bước sau.

Bước 9
Pro-Biotic
Moisturizer
SPF 12

Tăng cường bảo vệ DNA và
chức năng tế bào. Củng cố hệ
miễn dịch và ngăn ngừa phá hủy
collagen và elastin. Bảo vệ da
khỏi ánh nắng mặt trời. Đồng
thời làm dịu da, giúp da dưỡng
ẩm tức thì và lâu dài.

Hoàn thành quá trình chăm sóc da Unstress bằng cách thoa đều
một lớp mỏng Pro-Biotic Moisturizer trực tiếp lên trên Optimal
Hydration Mask.
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Tổng quan về sản phẩm chăm sóc da tại nhà
Sản phẩm chăm sóc da tại nhà Unstress được thiết kế đặc biệt để đồng hành/hỗ trợ quá trình đặc trị tại salon
giúp ngăn chặn, giảm tối đa, và chống lại tổn thương da do các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường cũng
như từ cơ thể. Có chứa các dưỡng chất có hoạt tí nh cao giúp khử độc và bảo vệ da bằng cách tái tạo cấu trúc
tế bào, độ đàn hổi và dưỡng ẩm cho một làn da khỏe mạnh mềm mại và đều màu.
Chức năng

Hướng dẫn

Absolute Relaxer

Absolute Relaxer tăng cường cấu trúc tế bào tự nhiên, khôi phục khả
năng phục hồi và sự đàn hồi cho da bị căng thẳng. Công thức tiên
tiến này thúc đẩy việc tái sinh cấu trúc lipit bằng hàm lượng cao axit
Hyaluronic, giúp bổ sung dưỡng chất hỗ trợ cơ chế dưỡng ẩm cho da
tự nhiên, peptit bảo vệ DNA và chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn
ngừa mất nước qua da (TEWL) và tăng cường miễn dịch tế bào, phục
hồi độ căng mịn, trẻ hóa và săn chắc làn da.

Mát xa hai lần/ngày lên
vùng da có nhiều nếp
nhăn bao gồm cả vùng
mí mắt..

Total Serenity Serum ngay lập tức làm dịu, giảm và tái cân bằng da
bị căng thẳng, cho làn da khỏe mạnh hơn từ trong ra ngoài. Có chứa
chất chống oxy hóa siêu mạnh như tảo biển, sản phẩm giúp tăng
Total serenity
cường hệ miễn dịch tự nhiên bảo vệ DNA và chức năng tế bào, ổn
Serum
định collagen và elastin, tăng cường cấu trúc tế bào. Thành phần Axit
Hyaluronic, giúp bổ sung dưỡng chất cho da, hỗ trợ cơ chế dưỡng
ẩm tự nhiên cho một làn da khỏe mạnh, mịn màng.

Thoa lên da sạch hai lần,
vào buổi sáng sau khi bôi
Pro- Biotic Day Cream và
vào buổi tối sau khi bôi
Harmonizing Night Cream.

Pro-Biotic
Day cream
SPF 12

Pro-Biotic Day Cream có khả năng bảo vệ da khi tăng cường hệ miễn
dịch tự nhiên cho da. Công thức chế phẩm sinh học hoạt tí nh của Day
Cream gồm các peptit chống oxy hóa thẩm thấu vào da, tối đa hóa
cơ chế bảo vệ DNA tự nhiên và chức năng tế bào, giúp duy trì thành
bảo vệ da bằng cách giữ ẩm và đẩy lùi dấu hiệu lão hóa sớm do yếu
tố môi trường, cho một làn da dịu nhẹ, mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Thoa đều một lớp sau khi
thoa Total Serenity Serum.
Mát xa cho đến khi sản
phẩm thẩm thẩu hết.

Harmonizing
night Cream

Harmonizing Night Cream tái cân bằng và tăng cường hệ thống bảo
vệ tự nhiên vào ban đêm. Với sự kết hợp peptit, axit Hyaluronic và
Retinol giúp bảo vệ gian bào và DNA, cân bằng cấu trúc và tái tạo
tế bào. Da sẽ hồi phục khả năng giữ ẩm và săn chắc, cho một vẻ
ngoài mịn màng tràn đầy sức sống.

Thoa một lớp mỏng sản
phẩm lên mặt sạch và ngực
lên trên sản phẩm Total
Serenity Serum. Mát xa
cho đến khi hấp thụ hết.

Replenishing Mask là sự kết hợp đặc biệt gồm các tác nhân phục
hồi sức sống, làm dịu da tự nhiên. Phức hợp vitamin B kết hợp với
Replenishing Hypericum Perforatum tăng cường tái tạo tế bào. Khi được sử dụng
Mask
hai lần/tuần, Replenishing Mask chữa lành các tế bào bị hư tổn,
chống viêm nhiễm và tăng khả năng bảo vệ da, cho một làn da tỏa
sáng đầy sức sống.

Thoa hai lần một tuần lên
da mặt sạch sau khi dùng
Total Serenity Serum hoặc
Harmonizing Night Cream.
Để qua đêm và rửa sạch
vào buổi sáng. Mặt nạ
khi thoa sẽ không bị khô.

Harmonizing Face Kit

Tên
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Hình minh
họa

Unstress

Nhẹ nhàng vỗ nhẹ một
lượng nhỏ sản phẩm lên
viền mắt và cổ sạch, dùng
hai lần/ngày vào buổi sáng
sau khi dùng Pro-Biotic
Eye & Neck Day Cream và
vào buổi tối sau khi dùng
Harmonizing Eye & Neck
Night Cream.

Pro-Biotic
Eye & Neck
Day cream
SPF 12

Pro-Biotic Eye & Neck Day Cream ngay lập tức cung cấp và duy trì độ
ẩm liên tục cho da, đồng thời ngăn ngừa tổn thương da do các yếu tố
môi trường. Công thức giàu chất chống oxy hóa và thấm sâu vào da
giúp giảm viêm nhiễm do căng thẳng, tấy đỏ và lão hóa sớm cho một
làn da mịn màng tươi sáng.

Thoa nhẹ nhàng từ dưới
lên trên một lớp mỏng
sản phẩm lên viền mắt
và cổ đã rửa sạch mỗi
buổi sáng.

Harmonizing
Eye & Neck
Night Cream

Peptit bảo vệ DNA thấm sâu vào da, các chất ổn định collagen và
elastin, chất chống oxy hóa mạnh và retinol phục hồi thành bảo vệ
tự nhiên của da, ngăn ngừa và chữa trị tổn thương do căng thẳng.
Công thức của sản phẩm thúc đẩy tái sinh lipit cấu trúc, tăng cường
cấu trúc tự nhiên và hạn chế mất nước qua da cho quá trình chống
lão hóa lâu dài.

Thoa theo hướng từ dưới
lên với một lượng mỏng
sản phẩm lên viền mắt và
cổ vào buổi tối

Công thức đặc biệt giúp giữ ẩm tận sâu bên trong cấu trúc da, ngay
lập tức cải thiện độ ẩm và cấu trúc tế bào.
Kết hợp các chiết xuất thực vật, bổ sung dưỡng chất giúp da thư giãn,
Quick Performance giảm rối loạn da do tác động của căng thẳng như kí ch ứng da, viêm
Calming Cream
nhiễm, khô da, tấy đỏ và ngứa. Ngoài ra, sản phẩm còn cải thiện khả
năng bảo vệ DNA cấu trúc tế bào, tái tạo lipit gian bào của lớp sừng,
giảm mất nước (TEWL) và khử độc da.
.

Thoa một lớp mỏng sản
phẩm lên da mặt khi da có
dấu hiệu thiếu sức sống
do căng thẳng.

Pro-Biotic Eye and Neck Kit

Eye & Neck
concentrate

Sản phẩm với công thức chống oxy hóa sẽ bảo vệ vùng da nhạy cảm
xung quanh mắt và cổ. Thành phần dipeptide-4 thấm sâu vào da giúp
bảo vệ DNA và chức năng tế bào đồng thời ngăn sự phá hủy collagen
và elastin. Cùng với axit hyaluronic, chiết xuất dưa chuột và tảo biển
giúp nuôi dưỡng và bảo vệ da dễ bị tổn thương khỏi các yếu tố môi
trường gây lão hóa sớm. Ngoài ra còn có các dưỡng chất, chế phẩm
vi sinh hoạt tí nh cao giúp giảm tác động của căng thẳng lên da, cho
một làn da mịn màng và đều màu hơn.

Comfort Cleansing
Mousse

Sản phẩm không chứa xà phòng, không gây kí ch ứng, giúp làm dịu Mát xa nhẹ nhàng sản
da và duy trì độ ẩm tự nhiên mà vẫn nhẹ nhàng tẩy trang điểm và phẩm lên toàn bộ da mặt
bụi bẩn trên da.
và rửa sạch.

Gentle Cleansing
Milk

Nhẹ nhàng rửa sạch bụi bẩn và dầu thừa trên da. Có chứa chiết xuất Nhẹ nhàng mát xa lên mặt
thực vật giúp giảm khô da và duy trì cân bằng độ ẩm cho một làn da và cổ. Dùng Stabilizing
mịn màng, sạch sẽ hơn.
Toner để lau sạch

Stabilizing Toner

Rửa sạch, xoa dịu và ổn định da bị căng thẳng với công thức giàu Thoa sản phẩm Stabilizing
pro-vitamin B5, duy trì độ ẩm và độ căng cho da.
Toner bằng bông.
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- Because that’s what you are
Forever Young giúp phục hồi sức sống cho da mặt, cổ và ngực, ngăn chặn lão hóa, bảo vệ cấu trúc da bên trong
và chữa các dấu hiệu lão hóa bên ngoài. Sự kết hợp giữa peptit sinh học, chiết xuất thực vật và chất chống
oxy hóa thúc đẩy quá trình tái tạo và sửa chữa tế bào da. Forever Young làm chậm quá trình lão hóa bằng mô
phỏng khả năng của protein tự nhiên có trong da.
Các sản phẩm chăm sóc da tại salon và tại nhà Forever Young được kiểm chứng là có khả năng bảo vệ, chống
lão hóa, mang đến làn da tươi trẻ và khỏe mạnh.

Vấn đề
Qua thời gian, cấu trúc da bắt đầu suy yếu và dấu hiệu lão hóa sẽ xuất hiện rõ ràng như nếp nhăn, đặc biệt
biểu hiện cảm xúc. Những dấu hiệu này xuất hiện do nhiều nguyên nhân bên trong và bên ngoài như tuổi tác,
độ đàn hồi của da giảm, chuyển động cơ khi biểu lộ cảm xúc, mất nước tự nhiên, gốc tự do, chế độ ăn, căng
thẳng, ốm yếu, mệt mỏi, mất cân bằng hoocmon. Tế bào da sẽ không giữ được ẩm, sợi collagen yếu và quá
trình tái sinh tế bào chậm. Hệ thống tái tạo tự nhiên của cơ thể không kịp phục hồi các tế bào bị tổn thương để
bù lại cho da. Hơn nữa, các yếu tố bên ngoài như môi trường thay đổi, dùng sản phẩm không phù hợp, uống
rượu, hút thuốc, tiếp xúc nắng quá nhiều và gốc tự do cũng có tác động mạnh lên da.
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Giải pháp của chúng tôi
Lợi ích tức thì của Forever Young:
••
••
••
••

Làm mịn, săn chắc da
Tăng độ ẩm cho da
Công thức dưỡng ẩm cho da mềm mại và tươi sáng
Giúp hấp thụ vitamin và trẻ hóa da

Lợi ích lâu dài của Forever Young:
••
••
••
••

Tăng cường giữ ẩm cho da
Tái tạo tế bào
Thúc đẩy phát triển tế bào và khác biệt
Tăng kí ch thước biểu bì, tăng tầng hạt và cải thiện tình trạng chung của da

Công thức chống lão hóa của Forever Young phát huy khả năng của 5 thành phần chống lão hóa tiên tiến là
Epidermal G. F Peptide (GFP), Epidermal Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide, Fibronectin Biomimetic
Peptide (FBP), Melanstatine DM (MDM) Amino Acids, và Phytocohesine PSP – cùng với các hoạt chất truyền
thống. Những chất này thấm sâu vào da giúp giảm thiểu xuất hiện nếp nhăn, là phẳng nếp nhăn biểu cảm, làm
săn chắc và nâng da cho một làn da khỏe mạnh tươi trẻ.

Khoa học đằng sau hiệu quả của Forever Young
Công thức chống lão hóa của Forever Young phát huy công dụng của chuỗi polypeptit có tác dụng tăng cường
chức năng phục hồi tự nhiên của da, bảo vệ và tái tạo mô.
Chuỗi polypeptit này không được tạo ra từ các protein có sẵn trong cơ thể mà được nhân tạo từ phòng thí
nghiệm của công ty Christina; máy móc với công nghệ tiên tiến kết nối amino axit thành một chuỗi cụ thể. Tách
polypeptit liên quan ra khỏi quá trình giúp loại bỏ các hoạt động không mong muốn của các yếu tố tự nhiên
giúp bạn có một làn da sạch đẹp.
Kí ch cỡ siêu nhỏ của các peptit này (nhỏ hơn 1,000 dalton) giúp chúng thấm sâu vào lớp hạ bì và thượng bì,
làm chậm và chống lại các tổn thương do căng thẳng, yếu tố sinh học, hoocmon và môi trường gây ra bằng
cách tăng cường chức năng phục hồi tự nhiên của da, thúc đẩy cơ chế bảo vệ mô tế bào và tái tạo mô mất đi
do lão hóa.
Chiết xuất thực vật giúp tái tạo da; các dưỡng chất cần thiết khác thúc đẩy tái tạo tế bào và phục hồi da như
protein, chất đản bạch có nguồn gốc từ biển, vitamin, khoáng chất, oligo, chất chống oxy hóa, tannin, chất dưỡng
ẩm, axit hoa quả và chiết xuất thảo mộc.
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Sản phẩm Forever Young
Các sản phẩm chăm sóc da tại Salon
Bước 1: Purifying Gel
Sản phẩm không cồn và không dầu có chứa các thành phần hoạt tí nh tự nhiên như
chiết xuất Saponaria và Quillaja nhẹ nhàng làm sạch da lớp trang điểm, các chất
gây ô nhiễm và dầu nhờn. Công thức giàu tannin làm săn chắc da và cho thấy kết
quả ngay từ lần dùng đầu tiên.
Bước 2: Infra-Peel Lotion
Hỗn hợp giàu axit alpha-hydroxyl 8%, glycolic, lactic, và bọt tự nhiên, Quillaja và
Saponaria, Exfoliate Infra-Peel Lotion giúp chuẩn bị cho quá trình lột da nhẹ. Công
thức độc đáo thông thoáng lỗ chân lông giúp da hấp thụ dưỡng chất trong các bước
tiếp theo.
Bước 3: Red Wine Peel
Với thành phần Axit Alpha-hydroxyl kết hợp với các nhân tố làm sáng da, ngăn ngừa
melanin, vitamin và chiết xuất thực vật tự nhiên sẽ tẩy sạch lớp da thiếu sức sống
cho bạn một làn da tươi sáng rạng ngời. Công thức tiên tiến kí ch thí ch lưu thông
máu, do đó các tế bào sẽ tràn đầy oxy giúp tái tạo collagen và elastin cho da đàn
hồi và tỏa sáng.
Bước 4: Regenerating Under Mask
Regenerating Under Mask chứa sữa dê, hạnh nhân, phytosterol và các nhân tố thúc
đẩy tăng trưởng làm săn chắc và dưỡng ẩm cho da. Các thành phần tiên tiến tăng
cường hoạt động trao đổi chất của tế bào cung cấp độ ẩm và tạo áp lực làm căng
nếp nhăn từ bên trong cho một làn da trẻ hơn và săn chắc hơn. Đây là bước chuẩn bị
cho bước 5 - Bio-lifting Powder and Bio-Firming Serumsản phẩm có chứa Epidermal
Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1 and G.F. Peptide giúp tái tạo mô tế bào.
Bước 5: Bio-lifting Powder and Bio-Firming Serum
Bio-Firming Serum có chứa húng tây, đậu lupin, rong biển và protein lúa mì thủy
phân giúp săn chắc da; flavonoid, tannin (chất làm se khí t lỗ chân lông), Epidermal
Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1 and G.F. Peptide kí ch thí ch tổng hợp
chất sừng và fillagrin, tăng cường cơ chế bảo vệ và làm mịn da. Công thức tiên tiến
gồm 2 phần được thiết kế với tác động kép giúp quá trình tẩy da và làm săn chắc
da lâu dài. Sản phẩm có chứa protein cấu trúc, albumin, đường hoa quả tự nhiên,
oligo và cholesterol giúp chống lão hóa.
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Bước 6a: Radiance Moisturizing Mask
Mặt nạ trong suốt không dầu Radiance Moisturizing Mask tối đa hóa khả năng thủy
phân các vitamin A, C và K, và beta-carotene giúp chống oxy hóa. Năm peptit mô
phỏng sinh học giúp bảo vệ da chống lại các dấu hiệu lão hóa bao gồm Epidermal
Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1 giúp tăng cường chất sừng và fillagrin,
G.F. Peptide giúp tái tạo mô tế bào; Peptit Fibronectin Biomimetic giúp tăng cường
liên kết tế bào và phục hồi tầng biểu bì; Dermostatyl-DM ngăn ngừa melanin; và
Phytocohesine PSP thủy phân và tái tạo thành bảo vệ da.
Bước 6b: Active Firming Algae Mask
Mặt nạ Active Firming Algae Mask thúc đẩy phục hồi và tái tạo mô tế bào đồng thời
cân bằng độ ẩm tầng biểu bì. Công thức tiên tiến có chứa rong biển Spirulina giàu
amino axit và protein giúp da tươi trẻ, căng tràn sức sống.
Anti-Puff Eye Mask (optional)
Mặt nạ đặc biệt này giúp chữa trị viền mắt nhạy cảm với hỗn hợp các thành phần
hoạt tí nh giúp tái tạo da vùng mắt. Collagen giúp làm mịn nếp nhăn, làm săn chắc
da và giảm bọng mắt, đồng thời bột gạo cùng với algin kết nối các tế bào và tăng
thành bảo vệ da tự nhiên chống lại bụi bẩn và chất ô nhiễm môi trường.
Bước 7: Total Renewal Serum
Huyết thanh đặc biệt chứa 80% thành phần chất dưỡng ẩm thấm sâu vào tế bào
giúp tái tạo da tối đa và lâu dài. Công thức tiên tiến này có chứa các chất hoạt
tí nh mạnh bao gồm Epidermal Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1 kí ch
thí ch tổng hợp chất sừng và filaggrin, G.F. Peptide giúp tái tạo mô tế bào và phục
hồi khả năng sinh hóa của da. Glycerin nhẹ nhàng dưỡng ẩm cho da trong khi đó
Polysilicone-11 làm mờ nếp nhăn và làm sáng da cho kết quả rõ rệt tức thì.
Bước 8: Hydra-Protective Day Cream SPF 40
Sản phẩm kem ngày nhiều dưỡng chất và có tác dụng bảo vệ da lâu dài nhưng mang
lại cảm giác thoáng, không gây bít tắc lỗ chân lông, không gây mụn, có chứa các chất
chống lại tia SPF, UVA/UVB và chất tái tạo da ở cấp độ tế bào giúp ngăn ngừa và
giảm dấu hiệu lão hóa, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và gốc tự do. Các dưỡng
chất hoạt tí nh mạnh bao gồm Epidermal Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1
giúp tăng cường tổng hợp chất sừng, fillagrin và G.F. peptit giúp tái tạo mô tế bào
và phục hồi khả năng sinh hóa tự nhiên của da.

Tổng quan về phương pháp chăm sóc da tại salon
Tên

Bước 1
Purifying Gel

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Ảnh minh họa

Bắt đầu quá trình săn
Dùng bông thấm sản phẩm và nhẹ nhàng mát xa để tẩy sạch lớp trang
chắc và làm sạch
điểm và bụi bẩn. Rửa sạch bằng nước ấm..
mịn da.
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Chuẩn bị cho quá
trình tẩy da.

Thấm sản phẩm vào một miếng bông rồi thoa lên toàn bộ phần da sẽ được
tẩy. Không rửa. Tránh tiếp xúc với mắt.
Chú ý: Không dùng cho da kí ch ứng và nhạy cảm. Có thể dùng để kiểm tra
độ nhạy cảm của da trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.

Bước 3
Red Wine
Peel

Tẩy da chết và làm
sáng da

Sử dụng Q-tip hoặc cọ trang điểm mềm thoa một lớp mỏng lên da, tránh
vùng mắt. Để khoảng 3-5 phút, dựa vào từng loại và độ nhạy cảm của da.
Rửa sạch bằng khăn ẩm cho đến khi cảm giác ngứa không còn. Sau khi
tẩy da, đợi khoảng 2-3 phút, đối với da nhạy cảm hoặc mỏng, chỉ đợi 1-2
phút. Mát xa và làm mát da bằng quả cầu làm đẹp khoảng 2-3 phút.
Chú ý: Không sử dụng cho da kí ch ứng.

Bước 4
Regenerating
Under Mask

Giúp săn chắc, làm
sáng và dưỡng ẩm
cho da.

Thoa một lớp dày sản phẩm lên da. Mát xa mạnh theo hướng lên trên
khoảng 10-15 phút. Thêm nước sạch và tiếp tục mát xa với quả cầu làm
đẹp khoảng 5 phút để tăng cường khả năng làm săn chắc. Mát xa đến khi
toàn bộ sản phẩm hấp thụ hết, không rửa và chuyển sang bước 5.

Bước 5
Hỗ trợ quá trình tẩy
Bio-lifting
da và có hiệu quả
Powder/Biolàm săn chắc lâu dài.
firming Serum

Trộn một thìa bột với 2 thìa huyết thanh. Trộn kĩ bằng cọ trang điểm sau đó
thoa một lớp đều lên da cổ và mặt bao gồm vùng da mắt và môi. Yêu cầu
khách không di chuyển khi đắp mặt nạ. Không rửa và chuyển sang bước 6a..

Bước 2
Infra-Peel
Lotion

Bước 6a
R a d i a n c e Dưỡng ẩm và giúp Thoa một lớp dày Radiance Moisturizing Mask lên mặt. Để khoảng 5-7 phút.
M o i s t u r i z i n g da hấp thụ vitamin. Mát xa bằng tay và quả cầu làm đẹp. Rửa sạch bằng khăn ẩm.
Mask

Tăng cường sức
Bước 6b
sống cho da và tái
Active Firming tạo mô tế bào đồng
Algae Mask
thời cân bằng độ ẩm
cho tầng biểu bì.

Bước 6b
Anti-Puff
Eye Mask

40

Làm mờ nếp nhăn,
làm săn chắc da và
giảm bọng mắt.

Lấy khoảng 30 gam bột Active Firming Algae Mask cho ra bát, đổ từ từ
khoảng 90 ml nước, khuấy đều đến khi đặc sánh. Rồi dùng que thoa sản
phẩm lên toàn bộ vùng da mặt và một lớp mỏng hơn lên vùng cổ. Chờ cho
hỗn hợp se lại đàn hồi giúp nâng vùng da. Chờ khoảng 7-10 phút đến khi
khô hẳn, lưu ý không cử động da mặt để có được hiệu quả tốt nhất. Bóc
mặt nạ theo hướng từ dưới cằm lên trên. Dùng khăn ẩm để lau sạch da.
Chuyển sang bước 7.

Trộn theo tỉ lệ 1:3 (20g bột với 60g nước khoáng). Trộn đến khi sản phẩm
quện vào nhau. Che mắt bằng miếng gạc. Thoa sản phẩm lên viền mắt.
Đợi khoảng 7-10 phút rồi gỡ mặt nạ ra.
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Bước 7
Total Renewal
Serum

Bước 8
HydraProtective
Day Cream

Thấm sâu vào tế bào
cho hiệu quả tối đa
lâu dài.

Thoa lên mặt, cổ và ngực và nhẹ nhàng mát xa cho đến khi sản phẩm
hấp thụ hết.

Có hiệu quả dưỡng
ẩm và bảo vệ lâu dài, Thoa một lớp mỏng đều lên trên lớp huyết thanh ở bước trước. Mát xa cho
không gây chùng da đến khi sản phẩm hấp thụ hết
và tắc lỗ chân lông.

Tổng quan về sản phẩm chăm sóc tại nhà
Bộ sản phẩm chăm sóc tại nhà Forever Young là sản phẩm chăm sóc da toàn thân cho kết quả chống lão hóa
toàn diện. Tất cả sản phẩm chăm sóc da tại nhà có tác dụng bổ sung và tối da hóa hiệu quả quy trình đặc trị
tại salon.
Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Moisture
Fusion
Serum

Huyết thanh đặc trị bổ sung chất dưỡng ẩm, công thức peptit
tiên tiến giúp tăng cường khả năng tạo axit Hyaluronic tự nhiên
làm giảm quá trình lão hóa. Sản phẩm dưỡng ẩm tối đa cho da
bằng cách cung cấp nước cho da, ngăn chặn bay hơi và giữ ẩm
cao. Có chứa các peptit cùng với chất dưỡng ẩm hoạt tí nh, sản
phẩm cải thiện và tăng cường sợi Collagen, kí ch thí ch tổng hợp
và tái tạo tế bào Elastin cho kết quả rõ nét về độ dày của da, độ
đàn hồi và tông màu.

Thoa sản phẩm lên da mặt hai
lần/ngày. Dùng sản phẩm này
trước khi sử dụng Moisture
Fusion Cream.

Moisture
F u s i o n
Cream

Sản phẩm giúp da dưỡng ẩm tối đa bằng cách cung cấp hỗn hợp
dưỡng ẩm đặc biệt. Có chứa axit Nano Hyaluronic với trọng lượng
cực nhỏ giúp các sản phẩm thấm sâu vào lớp sừng, dưỡng ẩm
hiệu quả cho một làn da săn chắc, sáng đẹp hơn..

Làm sạch da. Dùng hàng
ngày thoa lên mặt sau khi
dùng Moisture Fusion Serum.
Mát xa cho đến khi sản phẩm
hấp thụ hết.

Absolute Fix
Expression-line
reducing serum

Sản phẩm có khả năng chống lão hóa hiệu quả, loại phá bỏ chất
độc Botolinium A là nguyên nhân gây các nếp nhăn sâu khi biểu
hiện cảm xúc và nếp nhăn tự nhiên giúp da đều màu hơn. Vitamin
A và C có trong sản phẩm thúc đẩy tổng hợp Collagen giúp trẻ
hóa da, vitamin B tăng cường hiệu quả của chuỗi polypeptit môt
phỏng sinh học giúp liên kết tế bào và phục hồi tầng biểu bì. Có
chứa hàm lượng cao bơ hạt mỡ giúp tăng độ đàn hồi.

Thoa lên vùng mặt có nhiều
nếp nhăn và mát xa mạnh.
Dùng hai lần/ngày. An toàn
với viền mắt. Có thể dùng
trước khi trang điểm.

Moisture Fusion Kit

Tên

Hình minh
họa
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T o t a l
Renewal
Serum

Làm mịn và ẩm da tức thì, huyết thanh đậm đặc thấm sâu vào da,
phục hồi hư tổn ở cấp độ tế bào giúp trẻ hóa và tái tạo tế bào da.
Các hoạt chất chống lão hóa như Epidermal Thymic Factor (ETF)
Acetyl Pentapeptide-1 giúp tăng cường tổng hợp chất sừng và
filaggrin; G.F Peptide giúp tái tạo mô tế bào và phục hồi khả năng
sinh hóa tự nhiên của da; Fibronectin Biomimetic Peptide tăng
cường liên kết tế bào và phục hồi tầng biểu bì; Dermostatyl-DM
giảm nám da do melanin; và Phytocohesine PSP giúp thủy hóa
và tái tạo thành bảo vệ da.

Thoa đều lên da hai lần/
ngày: vào buổi sáng trước khi
dùng Hydra- Protective Day
Cream và vào buổi tối trước
khi Repairing Night Cream
hoặc Radiance Moisturizing
Mask.

H y d r a
Protective
Day Cream
SPF 40

Kem ngày với công thức kì diệu giúp trẻ hóa và bảo vệ da. Sản
phẩm giàu dưỡng ẩm nhẹ nhàng, không hề gây bít tắc lỗ chân
lông. Sự kết hợp đặc biệt của các chất chống tia SPF, UVA/ UVB
và chất tái tạo tế bào giúp giảm và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa.

Thoa một lớp mỏng đều
sản phẩm lên trên lớp huyết
thanh ở bước trên. Mát xa
cho đến khi sản phẩm thẩm
thấu hết.

Repairing
Night
Cream

Sản phẩm không dầu Repairing Night Cream có chứa phytosterol
chiết xuất từ tinh dầu bơ và bơ hạt mỡ giúp làm dịu da và giảm
ngứa, vitamin A và E có tác dụng tái tạo da tối đa. Sự kết hợp đặc
biệt các chất trẻ hóa da hoạt tí nh, Epidermal Thymic Factor và
Fibronectin Biomimetic Peptide giúp tăng cường tạo chất sừng,
thúc đẩy tổng hợp protein và tăng cường tế bào Langerhan, bảo
vệ da chống nhiễm trùng.

Thoa một lớp mỏng đều
Repairing Night Cream lên
da mặt cổ và ngực. Mát xa
cho đến khi sản phẩm thẩm
thấu hết.

Radiance
Moisturizing
Mask

Vitamin và chất dưỡng ẩm có trong sản phẩm có tác dụng giữ
ẩm vào buổi tối, giúp da hấp thụ vitamin A,E, C và K, cộng thêm
beta-carotene giúp chống oxy hóa bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt
trời. 4 peptit phỏng sinh học tiên tiến nhất giúp ngăn ngừa và
chống lại các dấu hiệu lão hóa gồm ETF tăng cường tổng hợp
chất sừng và fillagrin, GFP và khả năng miễn dịch; Fibronectin
Biomimetic Peptide tăng cường liên kết tế bào và phục hồi tầng biểu
bì; Dermostatyl-DM giảm nạm da do melanin; và Phytocohesine
PSP giúp thủy hóa và tái tạo thành bảo vệ da.

Thoa lên mặt sạch hai lần/
tuần. Để qua đêm và rửa
sạch vào buổi sáng.
Chú ý: Mặt nạ không làm
khô da.

Forever Young

Thoa một lớp mỏng đều Eye
Zone Treatment Serum lên
viền mắt đã sạch vào ban
ngày và tối. Sau đó dùng
Rejuvenating Day Eye Cream
SPF-15 hoặc Active Night
Eye Cream.

Rejuvenating
Day Eye
Cream
SPF15

Có chứa bơ hạt mỡ, các nhân tố tiên tiến nhất chống lại tác hại
của SPF, và phục hồi sức sống cho vùng da mắt cho kết quả
nhanh chóng rõ rệt. Day Rejuvenating Eye Cream có chứa các
axit palmitic có nguồn gốc từ hạt dẻ và Epidermal Thymic Factor
giúp tái tạo da.

Làm sạch da và thoa đều
một lớp mỏng lên viền mắt.
Sử dụng hàng ngày. Vỗ nhẹ
để giúp kem thẩm thấu hết
vào da.

Active Night
Eye Cream

Phục hồi vùng da quanh mắt suốt đêm với công thức chống lão
hóa tiên tiến có chứa vitamin A và tinh dầu bơ giàu phytosterol
giúp làm dịu và giảm kí ch ứng da. Công thức tiên tiến chứa hỗn
hợp Epidermal Thymic Factor và Fibronectin Biomimetic Peptide
giúp trẻ hóa, tăng cường tái tạo chất sừng, thúc đẩy tổng hợp
protein và củng cố tế bào miễn dịch Langerhan. Sử dụng vào ban
đêm cho kết quả tối đa.

Làm sạch da và thoa một
lớp mỏng lên vùng da mắt,
sử dụng hàng ngày. Vỗ nhẹ
để giúp kem thẩm thấu hết
vào da.

Hydra- Protective
Winter Cream
SPF-20

Được đặc biệt thiết kế giúp da chống lại các yếu tố khắc nghiệt
trong thời tiết lạnh, sản phẩm có chứa cấu trúc tế bào đặc biệt
giúp giữ ẩm và ngăn ngừa mất nước làm khô da trong thời tiết
lạnh. Các chất có trong sản phẩm nhanh chóng được da hấp
thụ giúp bảo vệ và cân bằng nhiệt độ và độ ẩm tự nhiên cho da.

Thoa một lớp mỏng đều lên
trên lớp huyết thanh. Mát xa
cho đến khi sản phẩm thẩm
thấu hết.

Lip Zone Revitalizer
SPF15

Sản phẩm hoàn toàn không chứa dầu được thiết kế đặc trị nếp
nhăn quanh vùng miệng với sự kết hợp đặc biệt các chất chống
lão hóa được chứng minh khoa học có hiệu quả như phytosterol
chiết xuất từ bơ hạt mỡ và bơ giúp giảm nếp nhăn; Epidermal
Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1 giúp tổng hợp chất
sừng và fflaggrin và tăng cường miễn dịch cho da; chiết xuất hạt
dẻ giúp giữ ẩm và xóa bỏ nếp nhăn.

Làm sạch da. Thoa đều một
lớp mỏng Lip Zone Revitalizer
SPF 15 lên môi và viền môi
hai lần/ngày.

Với các dưỡng chất khoa học tiên tiến, protein đậu nành và chất
dưỡng ẩm tự nhiên, sản phẩm giúp giảm sưng mắt, làm dịu và
giảm mọng mắt, giúp dưỡng ẩm sâu và tăng độ đàn hồi. Ngoài
ra sản phẩm còn được tăng cường với G.F Peptide và Epidermal
Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1, Eye Rescue cho kết
quả tức thì và lâu dài giúp da thư giãn.

Nhẹ nhàng thoa lên viền
mắt trước khi dùng Day
Rejuvenating Eye Cream
SPF-15 hoặc Night Active
Eye Cream để có được kết
quả lâu dài. Để có được
kết quả nâng da tức thì có
thể dùng sau khi dùng Day
Rejuvenating Eye Cream
SPF-15 hoặc Night Active
Eye Cream.

Eyes Kit

Eye Zone
Treatment

Huyết thanh giàu dưỡng chất giúp ngăn ngừa và chống lại các dấu
hiệu lão hóa ở vùng mắt bằng cách giảm nếp nhăn, quầng thâm
và bọng mắt đồng thời giảm thiểu các tác nhân gây mỏi mệt. Có
chứa các peptit sinh học chống oxy hóa gồm E.T.F giúp trẻ hóa
da tự nhiên, sản phẩm giúp chống lại quá trình lão hóa da vùng
mắt bằng cách tăng cường độ ẩm, làm mịn , tái tạo và làm dịu da
viền mắt cho một làn da tươi trẻ hơn.

Eye Rescue
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Smooth Eye
Mask

Mặt nạ Smooth Eye Mask có chứa peptit phỏng sinh học Fibronectin
Biomimetic Peptide giúp tăng cường liên kết và phục hồi tế bào;
Epidermal Thymic Factor tăng cường tổng hợp chất sừng và
filaggrin; G.F Peptide giúp tái tạo mô tế bào và phục hồi khả năng
sinh hóa tự nhiên của da; Dermostatyl-DM chữa và ngăn ngừa
nạm da; Phytocohesine PSP giúp dưỡng ẩm và tăng cường thành
bảo vệ da. Vitamin A, B, C, E và F tăng cường biểu bì và màng
tế bào chống lại các tác nhân gây hại và thẩm thấu da với các
chất chống oxy hóa.

Nhẹ nhàng thoa đều sản
phẩm lên vùng da mắt đã
sạch. Để trong vòng 10 phút
và lau sạch bằng bông ẩm.
Sau đó dùng Rejuvenating
Day Eye Cream SPF-15,
Active Night Eye Cream
hoặc Eye Rescue. Cũng
có thể dùng cho cổ và môi.

Moisturizing
Facial Wash

Sữa rửa mặt có chiết xuất thực vật giúp loại bỏ bụi bẩn và ô nhiễm,
lớp trang điểm mà không gây bong và kí ch ứng da. Chiết xuất
Quillaja và Saponaria có khả năng chống oxy hóa cao giúp làm
sạch da tự nhiên, chống lại các gốc tự do và bắt đầu quá trình
săn chắc da. Quá trình thủy hóa được tăng cường bởi các chất
dẫn xuất alpha-hydroxy, đồng thời axit Glycolic nhẹ nhàng tẩy tế
bào chết cho một làn da sáng mịn.

Nhẹ nhàng thoa sản phẩm
với nước ấm . Mát xa khoảng
hai phút và rửa sạch.

Purifying
Toner

Sản phẩm không cồn chứa chất chống oxy hóa, chất làm sạch
da Quillaja và Saponaria giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, ô nhiễm,
lớp trang điểm và dầu nhờn thừa trên da, ngoài ra còn được tăng
cường với cây phỉ, một chất giúp se khí t lỗ chân lông. Sản phẩm
còn có khả năng tái tạo cân bằng pH phù hợp cho một làn da
tươi sáng trẻ khỏe.

Dùng bông mát xa nhẹ nhàng
sản phẩm lên da cho đến khi
các chất bẩn và mỹ phẩm
dư thừa được loại bỏ.

Gentle Cleansing
Milk

Gentle Cleansing Milk loại bỏ bụi bẩn và dầu nhờn đồng thời tăng
cường độ ẩm cho da. Sản phẩm làm sạch không gây mụn có chứa
vitamin E, A và axit Glycolic chống lại các gốc tự do và tẩy tế bào
chết, bụi bẩn và phấn trang điểm. Có chứa chiết xuất thực vật,
Cleansing Milk giảm khô da và cân bằng độ ẩm tự nhiên cho bạn
một làn da mềm mại căng tràn sức sống.

Nhẹ nhàng mát xa sản phẩm
lên mặt và cổ. Rửa sạch
bằng Purifying Toner.

Balancing
Toner

Balancing Toner có chứa hàm lượng cao Quillaja và Saponaria
cùng với axit alpha-hydroxy nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn và chất
ô nhiễm không gây khô da. Sản phẩm này còn có khả năng làm
sáng, tái tạo da, cân bằng pH ở mức độ phù hợp.

Thấm bông ẩm với sản phẩm.
Nhẹ nhàng thoa lên mặt.
Dùng hai lần một ngày sau
khi làm sạch da.

Dual Action
Makeup Remover

Dual Action Makeup Remover giàu chất sodium hyaluoronate,
thường được sử dụng dưỡng ẩm cho da vùng mắt, làm sạch mịn
và ẩm da không gây kí ch ứng. Với sự kết hợp dưa chuột, hoa
cúc và cây bạch chỉ giúp làm dịu vùng da mắt và giảm bọng mắt .

Lắc trước khi sử dụng. Nhẹ
nhàng dùng bông sạch thấm
và thoa đều lên da, lặp lại
cho đến khi rửa sạch tất cả
các chất bẩn. Phù hợp với
mọi loại da.

Forever Young

Multi-Peptide Fusion Ampoules - Ống tinh chất peptit tổng hợp

Multi-Peptide
Fusion Day
Ampoules

Multi-Peptide
Fusion
Night Ampoules

Những ống tinh chất này đại diện cho một sự cải cách mới trong
việc thách thức tuổi tác, với khả năng đáng kinh ngạc trong việc
làm đầy các nếp nhăn từ bên trong. Được làm giàu với công thức
peptit cải tiến Anti-Wrinkle (chống nếp nhăn) kích thích tổng hợp
6 thành phần chính của ma trận da (collagen I, III, IV, fibronectin,
hyaluronic acid và laminin 5). Sự kết hợp này giúp làm mượt da
từ bên trong, cho hiệu quả nâng cơ hiệu quả.
Homeo-Age™, chiết xuất từ tảo biển giàu vitamin và khoáng chất,
giúp kích thích tăng trưởng tế bào và trẻ hóa tế bào da, giảm sự
xuất hiện của các nếp nhăn và đường nhăn. Với nhiều thành phần
tinh chất tập trung giúp trẻ hóa, những ống tinh chất này cung
cấp một hàng rào bảo vệ và phục hồi, chống lại những tác nhân
gây hại ngoài môi trường.

Tinh tế và hiệu quả cao với hệ thống phân phối mang tính đột
phá, những ống tinh chất này giúp trẻ hóa và tăng cường sức
sống cho làn da, làm đầy nếp nhăn từ bên trong cho một làn da
căng mịn và mềm mượt. Như một bước đột phá trong khoa học
mỹ phẩm, thành phần chống lão hóa TetraPeptide-26 (được phát
triển thông qua các nghiên cứu sinh học phân tử tiên tiến) giúp
hồi phục DNA tự nhiên đồng thời tăng cường sự hiện diện của
collagen trên da, cho một làn da săn chắc.
Kết hợp cùng các peptit chống lão hóa, chiết xuất cây Albizia
Julibrissin chống lại ảnh hưởng của quá trình lão hóa do tổng
hợp đường (glycation), làm mới làn da và giúp giảm các nếp nhăn
cũng như những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Công thức tổng hợp
trong những ống tinh chất này đặc biệt hiệu quả khi sử dụng ban
đêm khi những tác động từ môi trường được giảm thiểu tối đa.

Bẻ ống tinh chất theo phần
đánh dấu ở cổ ống. Thoa đều
lên da sạch ở cả phần mặt
và cổ, massage theo vòng
tròn cho dưỡng chất thấm
hết vào da. Tiếp tục sử dụng
loại kem dưỡng phù hợp.
Khuyến nghị sử dụng theo
từng giai đoạn 5 ngày, mỗi
giai đoạn cách nhau 3 tháng
(mỗi mùa 1 lần trị liệu). Ghi
chú: Có thể sử dụng phần
dư lại của ống tinh chất tại
phần mu bàn tay.

*Để đảm bảo kết quả tốt
nhất, nên áp dụng kết hợp trị
liệu dòng sản phẩm Forever
Young với ống tinh chất.
Phương pháp trị liệu được
thiết kế với mỗi sản phẩm kết
hợp hài hòa với những sản
phẩm khác, do vậy sử dụng
Forever Young Multi- Peptide
Fusion Ampoules với những
sản phẩm tại nhà khác sẽ
giúp mang lại kết quả tối ưu.
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Tên

Chức năng

Hướng dẫn
sử dụng

Exfoliating
Scrub

Công thức của Exfoliating Scrub giúp kí ch hoạt quá trình trẻ hóa da
tự nhiên với các chất chống lão hóa hiệu quả, không làm khô da,
cho một làn da tươi trẻ. Axit Beta-hydroxy giúp tái tạo và phục hồi da.
Chiết xuất rượu cùng với tannin giúp chống oxy hóa và polyphenol
chống các gốc tự do giúp làm săn chắc da. Axit Tartaric nhẹ nhàng
tẩy da chết. Chiết xuất rau má giúp tăng cường lưu thông vi mô máu.

Thoa sản phẩm lên da
ẩm. Dùng tay mát xa
một vài phút. Rửa sạch
bằng nước ấm. Sử dụng
hàng ngày trước khi
dùng Forever Young
Body Serum, Oil, Lotion
hay Cream.

Silky Matte
Cream

Kem dưỡng giúp chống lão hóa bằng cách mô phỏng khả năng giữ
ẩm tự nhiên của da (NMF) với hàm lượng cao chất dưỡng ẩm giúp
làm mịn và săn chắc da, kể cả vết rạn da. Có khả năng hấp thụ
nhanh chóng và hương thơm dịu mát, Silky Matte Cream có các
chuỗi polypeptide mô phỏng sinh học mới nhất giúp tăng cường liên
kết tế bào, và lưu thông máu. Công thức tiên tiến có chứa sericin,
serica, Epidermal Thymic Factor (ETF) Acetyl Pentapeptide-1, bơ
hạt mỡ, vitamin A, E và rau má giúp làm mềm và trẻ hóa da.

Thoa đều lên da khô.
Mát xa cho đến khi
thẩm thấu hết. Thoa
lại nếu cần. Nên dùng
hàng ngày sau khi dùng
Forever Young Body
Scrub, Serum and Oil.

Ultra-Nourishing
Lotion

Ultra-Nourishing Lotion chống lão hóa, chống khô da với các chuỗi
polypeptide mô phỏng sinh học tiên tiến nhất bằng cách tăng cường
liên kết tế bào, thúc đẩy phát triển và thí ch ứng da, thúc đẩy lưu
thông vi mô và liên lạc tế bào. Giàu dầu olive và squalane nguồn gốc
dầu olive giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da. Cuối cùng, sự kết hợp
bơ hạt mỡ và cetylester giúp tăng cường đàn hồi và giảm rạn da.

Thoa sản phẩm lên toàn
bộ cơ thể. Mát xa đến
khi hấp thụ hết.Khuyến
khí ch dùng hàng ngày
sau khi dùng Forever
Young Body Scrub,
Serum and Oil.

Ultra-Hydrating
Hand Cream
SPF15

Sản phẩm giúp bảo vệ da tay khỏi tác nhân gây hại hàng ngày. Có
chứa chuỗi polypeptide phỏng sinh học giúp tăng cường liên kết tế
bào, phát triển và lưu thông vi mô giúp chống lão hóa từ sâu bên
trong. Bơ hạt mỡ và phytosqualane giữ ẩm, nuôi dưỡng, làm mềm
và tái tạo ra, đồng thời retinol tăng cường tái tạo tế bào, chữa trị tổn
thương do ánh nắng mặt trời và giảm sạm da.

Cho sản phẩm ra lòng
bàn tay. Mát xa lên da
tay cho đến khi hấp thụ
hết. Thoa nhiều lần nếu
phải tiếp xúc nhiều với
ánh nắng. Nên sử dụng
hàng ngày.

Pampering
Foot Cream

Công thức đặc biệt nhẹ nhàng giúp hấp thụ nhanh dưỡng chất, hàm
lượng cao bơ hạt mỡ giúp làm mềm và mịn da bằng các chất khử
mùi giúp loại bỏ mùi chân. Kết hợp tinh dầu khuynh diệp và trà giúp
chân khỏe mạnh, không tấy đỏ và ngứa. Sản phẩm giúp chân thư
giãn, làm mềm mịn da chân.

Mát xa sản phẩm lên
da sạch khô bất cứ khi
nào bạn muốn!

Ảnh minh
họa

Forever Young

Tổng quan sản phẩm chăm sóc da cho nam Forever Young
Chức năng

Hướng dẫn
sử dụng

Extra-action
Scrub

Công thức tạo bọt sử dụng axit beta-hydroxyl, chiết xuất rượu và
tannin giúp chống oxy hóa, polyphenol và axit tartaric giúp phục
hồi, tái tạo và bảo vệ da sau khi chà sát. Chiết xuất rau má Centella
asiatica tăng cường lưu thông vi mô giúp cung cấp năng lượng và
làm săn chắc da. Chất tẩy da giúp lấy đi bụi bẩn và chất ô nhiễm,
bảo vệ da chống lão hóa và tổn thương do ánh nắng cho một làn
da sạch và săn chắc.

Thoa sản phẩm lên mặt
ướt. Dùng đầu ngón tay
mát xa. Rửa sạch bằng
nước ấm.

Fortifying
Aftershave
Gel

Công thức tác động kép giúp làm dịu da và chống lão hóa cực cao.
Có chứa các chất làm mềm da như lô hội, hoa cúc và kim mai giúp
làm sạch, làm mát và chữa lành vết thương. Axit Hyaluronic thấm
sâu vào da giúp dưỡng ẩm da. Công thức tiên tiến tăng cường tái tạo
tế bào và cải thiện tông màu da cho một làn da tươi trẻ, khỏe mạnh.

Sau khi cạo râu, bôi
Fortifying Aftershave
Gel lên da. Mát xa cho
đến khi hấp thụ hết sản
phẩm. Sau đó dùng
Forever Young Age
Fighter Cream.

Age-Fighter
Cream
SPF15

Sản phẩm có chứa chất chống tia UVA và UVB giúp bảo vệ da một
cách tốt nhất. Age-Fighter Cream chống lão hóa bằng cách mô
phỏng cơ chế tái tạo da với Epidermal Thymic Factor (ETF) Acetyl
Pentapeptide-1 giúp tăng chất sừng và G.F. Peptide giúp tái tạo mô
tế bào và các chức năng sinh hóa của da. Kem dưỡng ẩm tiên tiến
nhất giúp phục hồi và bảo vệ da.

Thoa sản phẩm lên da
sạch. Mát xa đến khi hấp
thụ hết và lặp lại nếu cần.
Nên dùng hàng ngày sau
khi dùng Forever Young
Extra Action Scrub và
Fortifying Aftershave Gel.

Beginner’s Kit

Tên

Ảnh minh
họa
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- You deserve it!
Wish là phương pháp chống lão hóa tiên tiến cho da trưởng thành, giúp phục hồi những tổn thương trên da.
Wish tăng cường cơ chế chống lão hóa của da với các dưỡng chất hoạt tí nh. Khi sử dụng với dòng sản phẩm
chăm sóc tại nhà Wish của Christina, Wish đảm bảo rằng khách hàng sẽ thấy được kết quả lâu dài với một làn
da tươi trẻ, mịn màng và đều màu hơn.

Vấn đề
Cấu trúc da mỏng, thiếu sức sống và nhiều nếp nhăn là những dấu hiệu của lão hóa rõ ràng và khó tránh khỏi.
Da lão hóa do quá trình tự nhiên như giảm độ đàn hồi, chuyển động cơ mặt gây nếp nhăn, mất nước tự nhiên,
gốc tự do mất cân bằng hoocmon, quá trình trao đổi chậm và da mỏng tự nhiên. Các nguyên nhân này còn trầm
trọng hơn do yếu tố môi trường độc hại như ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, thời tiết khắc nghiệt và cách sống như
chế độ ăn không hợp lý, uống rượu, hút thuốc và dùng thuốc chữa bệnh.
Các biện pháp chống lão hóa thông thường không đủ giúp da bình phục. Hầu hết các liệu pháp chống lão
hóa chỉ tập trung vào ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa rõ ràng nhất như nếp nhăn. Để có được làn da tươi
trẻ cần liệu pháp hiệu quả hơn.
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Giải pháp của chúng tôi
Wish chống lại tổn thương bằng cách nâng cao khả năng phục hồi tự nhiên của da. Christina có sự kết hợp đặc
biệt các peptit sinh học, chất chống oxy hóa, chất làm sáng và trẻ hóa da giúp tăng cường tái tạo mô tế bào và
thúc đẩy tổng hợp Collagen tăng cường sức sống, khả năng miễn dịch và quá trình trao đổi chất.
Wish điều trị các nguyên nhân bên trong và bên ngoài của da trưởng thành, bằng cách tăng cường cơ chế
chống lão hóa tự nhiên của cơ thế và khôi phục cấu trúc khỏe mạnh tự nhiên cho da, tái tạo biểu bì và màng
tế bào cần thiết, tăng cường liên kết gian bào. Ngoài ra, sản phẩm còn tăng khả năng giữ nước bên trong giúp
da khỏe mạnh căng mọng.

Wish có chứa các hoạt chất tiên tiến nhất như Thioctic Acid, Idealift, Phytic Acid, Ferulic Acid, Melatonin, Youth
accelerator - Cimicifuga Racemosa và Lycopene hiệu quả chống các gốc tự do, bảo vệ da khỏi các yếu tố môi
trường độc hại như ánh nắng, ô nhiễm, ngăn ngừa và phục hồi sợi Collagen bị suy yếu.
Các hoạt chất này giúp làm mịn đồng thời tăng cường độ ẩm nuôi dưỡng da, tăng cường độ đàn hồi giúp ngăn
ngừa nếp nhăn, mang đến một làn da tươi trẻ mịn màng hơn.

Hiệu quả ngay tức thì của Wish:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Lập tức tăng cường độ ẩm cho vùng da mắt và cổ lên 300%
Tăng độ ẩm của da cổ và mắt lên 87% trong 8 giờ
Giảm nếp nhăn xuất hiện đến 44%
Làm mịn da mắt và cổ đến 60%
Làm sáng da, mịn mượt và đều tông màu da
Bảo vệ da khỏi tia UV và các chất ô nhiễm môi trường
Giúp săn chắc và tái tạo da
Cung cấp độ ẩm và duy trì độ ẩm cho da
Cung cấp chất chống oxi hóa ngăn ngừa lão hóa da

Hiệu quả lâu dài của Wish:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Cải thiện độ đàn hồi da lên đến 38%
Giảm xuất hiện nếp nhăn do biểu lộ cảm xúc lên đến 38%
Cải thiện rõ rệt tông màu da và giúp da săn chắc
Tăng khả năng miễn dịch và sức sống cho da
Làm sáng da cho làn da tươi trẻ, tông màu đều
Tăng 50% vòng đời của tế bào da khỏe mạnh nâng cao khả năng chống lão hóa
Tái tạo tế bào cho da sáng mịn
Thúc đẩy tế bào khỏe mạnh phát triển và sự khác biệt cho hiệu quả chống lão hóa tối đa
Tăng hấp thụ chất chuyển hóa giúp trẻ hóa và cung cấp năng lượng cho da
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Khoa học công nghệ và hiệu quả của Wish
Liệu pháp chống lão hóa tại salon của Wish là quá
trình 8 bước, giúp ngăn ngừa và chống lại dấu hiệu
lão hóa, chữa trị các triệu chứng trên da, đồng thời
bảo vệ sự cân bằng nhạy cảm của da.
Wish có chứa các peptit tiên tiến ngăn ngừa hình
thành nếp nhăn,ngăn chặn các tí n hiệu dẫn truyền
thần kinh gây co cơ. Giúp da săn chắc và nếp nhăn
không thể hình thành.

Các hoạt chất giúp
trẻ hóa kết hợp tối
ưu giúp chống lại
các dấu hiệu lão hóa
cả bên trong và bên ngoài

Wish mang đến 3 hiệu quả tuyệt đối với sự có hoạt
động của chuỗi peptit tiên tiến:

Bảo vệ đa tầng khỏi các
nhân tố gây hại ngoài
môi trường và tự nhiên cả
ngày và đêm khi da dễ hấp thụ
nhất, cho hiệu quả trẻ hóa
và hồi phục tối ưu

Các hoạt chất khoa học
tiên tiến giúp da nghỉ ngơi
tối đa đồng thời nâng cao
khả năng hấp thụ dưỡng chất
cho hiệu quả vượt trội

1. Các hoạt chất giúp trẻ hóa chống lại các dấu hiệu
bên trong và bên ngoài của da trưởng thành, bằng
cách nâng cao khả năng chống lão hóa tự nhiên của
da. Ngoài ra các chất giúp phục hồi da tối đa và khả
năng hấp thụ của da để có được hiệu quả tốt nhất.

2. Bảo vệ da nhiều tầng khỏi các nhân tố môi trường gây lão hóa sớm vào ban ngày. Dễ dàng tiếp nhận các
dưỡng chất giúp trẻ hóa và phục hồi da vào buổi tối.
3. Các hoạt chất giúp da nghỉ ngơi và tăng cường khả năng hấp thụ cho hiệu quả tối đa.

Hiệu quả khoa học vượt trội của peptit
Wish giải quyết trực tiếp vấn đề của da trưởng thành đến tận gốc, bằng cách sử dụng hỗn hợp các peptit tiên
tiến giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzybimide Diacetate và Acetyl Glutamyl
Hexapeptide-3. Các peptit này ngăn chặn các tí n hiệu thần kinh truyền dẫn gây co cơ. Giúp da săn chắc và loại
bỏ sự hình thành của nếp nhăn.
.

tế bào TK

Dipeptide Diaminobutyroyl
Benzybimide Diacetate

tế bào TK
màng khớp
thần kinh

Túi kết hợp

Túi kết hợp

Sự kết hợp

Mô phỏng hiệu quả peptit
Waglerin-1 ngăn ường
dẫn truyền thần kinh và
giảm nếp nhăn

Sự kết hợp

Giải phóng
ACh
α1

Tế bào
cơ

Giải phóng
ACh
Chuỗi liên kết ACh

ε

mnAChR
kết hợp

α1

δ β1

α1

SYN®-AKE chuỗi liên kết

ε
α1

δ β1

Tế bào
cơ

Sự khử cực

Không có sự khử cực

Sự co cơ

ĐẦU DÂY
THẦN KINH

màng khớp
thần kinh

Sự giãn cơ

ACh
(Acetyl Choline)

Acetyl Glutamyl Hexapeptide-3

		

Ngăn ngừa tạo ra acetyle choline từ dây
thần kinh giúp ngăn ngừa co cơ ở trán
và quanh mắt
Túi kết hợp
không có
sản phẩm
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Sản phẩm Wish
Sản phẩm cho liệu pháp tại salon
Bước 1: Micelle Microemulsion Toner
Micelle Microemulsion Toner không chứa cồn, không chứa xà phòng làm sạch da
đến tận gốc, làm sạch lớp trang điểm, loại bỏ bụi bẩn và ô nhiễm, đồng thời Glycolic
Acid sẽ nhẹ nhàng loại bỏ da chết. Với sức mạnh chống oxy hóa tự nhiên từ chiết
xuất của hoa dâm bụt và quả lựu, sản phẩm sẽ giúp bạn có một làn da sạch và giữ
ẩm cùng với tinh dầu tự nhiên. Công thức cải tiến có chứa hàm lượng cao dung
môi tự nhiên có nguồn gốc tinh dầu hạnh nhân giúp làn da luôn sạch sẽ tươi mới,
giữ ẩm ở độ pH lý tưởng.
Bước 2: Làm sạch tế bào chết chống lão hóa Age-defying Exfoliator
Sản phẩm Age-defying Exfoliator mang lại cảm giác ấm nhẹ, nhẹ nhàng tẩy da chết,
hiệu quả nuôi dưỡng và làm sạch da, giúp làn da tái tạo tối ưu. Dựa trên sự kết hợp
cân bằng của các chiết xuất tự nhiên cùng với chất chống oxy hóa, chất làm sáng da
và các thành phần hoạt tí nh gồm Ferulic, Phytic và axit Lipoic, Age-defying Exfoliator
thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng lưu thông tế bào và loại bỏ chất bẩn độc hại, trong khi
tinh dầu bạc hà sẽ làm mát và giảm kí ch ứng da.
Bước 3: Huyết thanh tái tạo da Rejuvenating Serum
Sản phẩm Rejuvenating Serum tăng cường sản sinh hóc môn tự nhiên và tái tạo
tế bào giúp phục hồi da, bảo vệ da khỏi các gốc tự do, ánh nắng mặt trời có hại và
ô nhiễm. Thành phần Phytic, Kojic và axit Ferulic có trong sản phẩm giúp phục hồi
sức sống cho da, làm sáng sắc tố, tăng đàn hồi và miễn dịch cho da, giúp là da trở
nên tươi sáng rạng ngời.
Bước 4: Kem massage phục hồi da Complexion Repairing Microemulsion
Complexion Repairing Microemulsion có chứa hỗn hợp các thành phần khoa học tiên
tiến độc đáo cùng với công thức Microemulsiongiúp da hấp thụ các chất dinh dưỡng
tốt hơn. Giàu chất dưỡng ẩm, Ferulic và axit Phytic cùng với chất chống oxy hóa,
chống lão hóa và thành phần làm sáng da giúp da mịn màng, giữ ẩm và khỏe mạnh.
Bước 5: Mặt nạ tăng cường tăng phục hồi hư tổn Invigorating Mask
Mặt nạ Invigorating Mask có chứa hàm lượng lớn khoáng chất tự nhiên nhưkẽm,
magievà Canxi, giúp tăng cường hấp thụ thành phần tái tạo da giúp làn da luôn tươi
trẻ. Centella Asiatica tăng cường tuần hoàn máu trong khi các chất dinh dưỡng
chống lão hóa giúp da săn chắc và phục hồi do hư tổn. Làn da sẽ mềm mại, tươi
mới và tràn đầy sức sống.
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Bước 6: Mặt nạ tái tạo da Reviving Mask
Mặt nạ Reviving Mask giúp tăng cường tuần hoàn máu trong khi các thành phần hoạt
tí nh như Ferulic và axit Phytic giúp hấp thụ chất chống oxy hóa, làm săn chắc da và
phục hồi da do hư tổn. Thành phần chiết xuất thực vật tự nhiên Cranberry (quả việt
quất) và Bearberry (loài cây bụi trong chi Arctostaphylos) giúp làm sáng da và tăng
cường hấp thụ dưỡng chất giúp da tươi trẻ tràn đầy sức sống.
Bước 7: Tinh chất nâng cơ vùng cổ và mắt Eye and Neck Lifting Serum
Huyết thanh này chiết xuất hạt vừng giúp săn chắc và tạo độ ẩm cho da, giảm nếp
nhăn cho hiệu quả tức thì. Thành phần Giàu protein hoạt tính ngay lập tức giúp săn
chắc và làm mịn da đến 60% và tăng độ ẩm đến 30% chỉ sau 30 phút sau khi sử
dụng. Sản phẩm huyết thanh này giúp da vùng mắt và cổ mềm mại và tươi sáng.
Bước 8: Kem dưỡng da ban ngày Daydream Cream SPF 12
Đây là bước cuối cùng của liệu pháp chăm sóc da Wish, sản phẩm có chứa hàm
lượng cao chất chống oxy hóa tăng cường tái tạo tế bào bảo vệ da khỏi các yếu tố
có hại của môi trường như thời tiết, ô nhiễm và các gốc tự do. Giàu axit Phytic và
Ferulic, Daydream Cream giúp làm sáng, bảo vệ và tái tạo, tăng cường sức sống
cho da. Trong sản phẩm còn có thảo dược Cimicifuga Racemosa giúp da hấp thụ
dưỡng chất tốt hơn và SPF 12 khoa học tiên tiến tác động lâu dài cho một làn da
mịn màng khỏe mạnh suốt ngày dài.

Tổng quan về các bước chăm sóc tại salon
Liệu pháp chống lão hóa toàn diện tại salon được đặc biệt thiết kế cho da trưởng thành và nên dùng từ 6 đến
12 liệu pháp cho 10 tuần. Nên dùng liệu pháp chăm sóc da tại nhà Wish để có kết quả cao hơn.

52

Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Micelle
Microemulsion
Toner

Làm sạch da, tẩy trang, bụi
bẩn và chất gây ô nhiễm,
nhẹ nhàng tẩy tế bào chết.

Dùng một miếng bông ẩm nhẹ nhàng thoa sản phẩm Micelle
Molecular Toner lên toàn bộ vùng da mặt và cổ, tránh da vùng mắt.
Sau đó chuyển sang bước 2
.

Bước 2
Age-defying
Exfoliator

Thúc đẩy lưu thông máu,
tăng cường nuôi dưỡng tế
bào, làm sạch da, tái tạo
da tối ưu cho một làn da
tươi sáng.

Thoa đều một lớp mỏng sản phẩm lên da, tránh vùng mắt. Massage
nhẹ và để trong khoảng 2-4 phút, tùy theo độ dày của da, rồi lau sạch
bằng khăn ấm. Khử trùng vùng da mặt với MicelleMicroemulsionToner.
Sau đó chuyển sang bước 3.

Ảnh minh họa

Wish

Bước 3
Rejuvenating
Serum

Giúp hấp thụ tối đa các
dưỡng chất có trong sản
phẩm, trả lại vẻ đẹp tự nhiên
của làn da, không còn dấu
vết của thời gian.

Thoa đều một lớp mỏng sản phẩm Rejuvenating Serum lên vùng
da mặt và cổ. Không rửa và chuyển sang bước 4.

Bước 4
Complexion
Repairing
Microemulsion

Tăng cường hấp thụ dưỡng
chất đồng thời làm mịn và
giúp da giữ ẩm.

Thoa đều một lớp mỏng Complexion Repairing Micro-emulsion
lên lớp huyết thanh tái tạo da Rejuvenating Serum ở bước 3 và
nhẹ nhàng mát xa da mặt, cổ và ngực khoảng 15 phút, thường
xuyên thêm nước để giữ ẩm khi massage. Không rửa và chuyển
sang bước 5.

Bước 5
Invigorating
Mask

Nuôi dưỡng da bằng khoáng
chất và chiết xuất thảo mộc
tự nhiên.

Thoa đều một lớp mỏng sản phẩm lên da, chờ 10 phút. Rửa sạch
bằng nước hoặc khăn ấm. Chuyển sang bước 6.

Bước 6
Reviving
Mask

Thúc đẩy vi tuần hoàn máu,
tăng cường hấp thụ chất
chống oxy hóa, giúp săn
chắc và tái tạo da do tổn
thương.

Lấy khoảng 30 gam bột Reviving Mask cho ra bát, đổ từ từ khoảng
90 ml nước, khuấy đều đến khi đặc sánh. Rồi dùng que thoa sản
phẩm lên toàn bộ vùng da mặt và một lớp mỏng hơn lên vùng cổ.
Chờ cho hỗn hợp se lại. Chờ khoảng 7-10 phút đến khi khô hẳn.
Bóc mặt nạ bằng cách từ cằm bóc hướng lên trên. Dùng khăn ẩm
để lau sạch da. Chuyển sang bước 7.

Bước 7
Eye & Neck
Lifting Serum

Giúp săn chắc và giữ ẩm cho
da, giảm nếp nhăn rõ rệt.

Thoa đều một lớp mỏng sản phẩm lên vùng da mắt và vùng cổ.
Không làm sạch. Chuyển sang bước 8.

Bước 8
Daydream
Cream
SPF 12

Bảo vệ da khỏi các tác nhân
môi trường có hại gây lão
hóa da.

Thoa đều một lớp kem lên vùng da cổ và mặt đã được rửa sạch
lên trên sản phẩm Eye and Neck Lifting Serum. Mát xa cho đến
khi sản phẩm thẩm thấu hết vào da.
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Wish

W ish Face Kit

Tổng quan về các sản phẩm chăm sóc tại nhà
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sử dụng

Absolute
Confidence

Sản phẩm chống lão hóa tiên tiến này có chứa peptit sinh học giúp
ngăn ngừa nếp nhăn vùng mắt và trán và xóa bỏ nếp nhăn. Acetyl
Glutamyl Hexapeptide-1: giải độc tố botulinum giúp ngăn ngừa giải
phóng dẫn truyền thần kinh gây co cơ đồng thời giảm độ sâu của
nếp nhăn. Thêm vào đó, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzybimide
Diacetate có tác dụng của peptide nọc rắn waglerin-1 ngăn chặn các
thụ thể dẫn truyền thần kinh đảm bảo an toàn giúp loại bỏ nếp nhăn.

Thoa sản phẩm lên vùng
da có nhiều nếp nhăn
bao gồm vùng viền mắt
hai lần một ngày. Có thể
dùng trước khi trang
điểm.

Day Cream
SPF 12

Day Cream có tác dụng chống lão hóa bảo vệ da trưởng thành khỏi
các tác nhân môi trường có hại như ô nhiễm hay gốc tự do. Với công
thức giàu chất chống oxy hóa mạnh và axit chống lão hóa Phytic,
Ferulic và Lypolic, Day Cream tăng cường sức đề kháng cho da và
tái tạo tế bào da. Kem dưỡng Day Cream giúp tăng cường hấp thụ
dưỡng chất, thúc đẩy quá trình trao đổi màng tế bào, nuôi dưỡng da
sâu tận bên trong, tái tạo phục hồi cho một làn da khỏe mạnh tươi trẻ.

Rửa sạch da rồi thoa
một lớp kem mỏng lên
vùng da mặt và cổ hàng
ngày. Mát xa đến khi
kem thẩm thấu hết.

Night
Cream

Sản phẩm tiên tiến với công thức đặc biệt giúp tăng cường quá trình
nghỉ ngơi tự nhiên cho tế bào da nâng cao khả năng tái tạo da tối
ưu. Có chứa thành phần Cimicifuga Racemosa, “thúc đẩy trẻ hóa”,
giúp bảo vệ làn da dưới tác động của môi trường và đẩy lùi quá trình
lão hóa. Lycopene cùng với Melatonin giúp tế bào da thư giãn, tăng
cường tối đa tái tạo da lên đến 50%. Sản phẩm cũng giúp tái tạo
ATP (adenine tri-phosphate – phân tử mang năng lượng) giúp tăng
cường cung cấp năng lượng thường xuyên cho da .Night Cream
cũng chứa axit béo (vitamin F), thành phần quan trọng cho cấu trúc
màng tế bào, tái tạo và phục hồi sức sống cho làn da tươi trẻ.

Rửa sạch da và thoa
một lớp kem lên vùng
mặt và cố vào buổi tối.
Mát xa đến khi kem
thẩm thấu hết.

Rejuvenating
Serum

Sản phẩm có công dụng trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho da xóa bỏ dấu
vết thời gian. Với thành phần pro-hormones giúp sản sinh hóc môn
tự nhiên chống lại quá trình lão hóa của tế bào mầm trong thân bì.
Sản phẩm tinh chất tái tạo da có chứa chất chống oxy hóa cao, axit
Lipoic: tăng cường cung cấp năng lượng cho tế bào da giúp tái tạo
và bảo vệ da khỏi các yếu tố độc hại như ánh nắng mặt trời, gốc tự
do và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra sản phẩm còn có chất chống
oxy hóa vitamin C, B và E và tăng cường khả năng chống chịu các
gốc tự do và trung hòa chúng. Axit Phytic and Kojic giúp chống lão
hóa, làm sáng mịn da và axit Ferulic tăng cường sức đề kháng cho
da. Sản phẩm chắc chắn sẽ giúp bạn có một làn da tươi trẻ khỏe
mạnh, với khả năng trẻ hóa và phục hồi sức sống cho da.

Thoa đều một lớp mỏng
sản phẩm lên da mặt hai
lần một ngày. Để tăng
thêm hiệu quả nên dùng
kết hợp với sản phẩm
kem dưỡng ban đêm
và ban ngày.

Ảnh minh
họa

W ish Eye Kit

Wish

Day
Eye Cream
SPF 8

Kem dưỡng không chứa dầu được thiết kế nhằm bảo vệ và phục hồi
da quanh vùng mắt. Nó có khả năng chống lại các gốc tự do mạnh
nhất với axit Phytic giúp da trắng mịn và nhẹ nhàng tẩy tế bào chết
trên da vùng mắt, bên cạnh đó, axit Ferulic giúp tăng cường khả
năng phục hồi da, axit Lipoic tăng tái tạo tế bào da và trẻ hóa da
trưởng thành. Công dụng của sản phẩm còn tuyệt vời hơn khi kết
hợp với Idealift giúp tăng cường hấp thụ dưỡng chất cho da. Giàu
axit béo cần thiết, chất chống oxy hóa và thành phần bảo vệ tia UV.
Sản phẩm dưỡng da này giúp trẻ hóa vùng da mắt và bảo vệ cho
một làn da tươi trẻ từ sâu bên trong.

Sau khi làm sạch da và
thoa đều kem quanh
vùng mắt, có thể dùng
trước khi trang điểm.

Night
Eye Cream

Khi da ở trạng thái nghỉ ngơi, kem dưỡng ban đêm sẽ hoạt động
giúp tái tạo mô tế bào và thúc đẩy tái sinh tế bào lên đến 50%. Có
chứa thành phần Cimicifuga Racemosa “thúc đẩy trẻ hóa”. Night Eye
Cream bảo vệ da khỏi các gốc tự do có hại. Sử dụng hàng đêm,
Night Eye Cream chăm sóc đặc biệt cho lớp sùng, thúc đẩy tổng hợp
protein và tăng cường miễn dịch tế bào ở vùng da nhạy cảm này.

Sau khi làm sạch da.
Thoa đều kem lên da và
vỗ nhẹ nhàng kem lên
da vùng mắt rồi thoa đều
cho kem thấm vào da..

Eye & Neck
Lifting
Serum

Huyết thanh với tinh chất hạt vừng giúp làm căng và mịn da, loại bỏ
nếp nhăn ngay tức thì. Các protein vừng thủy phân sẽ thẩm thấu
ngay khi tiếp xúc với da giúp da căng mịn 60%. Độ ẩm cũng tăng
87% chỉ 30 phút sau khi dùng. Thành phần Axit Ferulic tăng cường
miễn dịch cho da. Tinh chất có tác dụng chống lại các vi sinh vật
có hại tấn công và ngăn chặn lão hóa tế bào gây tổn hại cho da về
lâu dài. Sản phẩm chống lão hóa này giúp vùng da mắt và cổ mềm
mịn tự nhiên.

Thoa đều một lớp mỏng
lên vùng da mắt và vùng
cổ hai lần một ngày. Có
thể dùng kết hợp với
kem dưỡng ban ngày
hoặc ban đêm để đem
lại hiệu quả cao.

Bi-Phase Makeup Remover không chứa dầu nhẹ nhàng loại bỏ lớp
trang điểm ngay lập tức cho vùng mắt, nhưng vẫn cung cấp độ ẩm
cho da mịn màng.

Lắc đều trước khi sử
dụng. Nhẹ nhàng thoa
sản phẩm bằng một
miếng bông. Lặp lại cho
đến khi lớp trang điểm
được làm sạch. Phù
hợp cho mọi loại da.

Bi-Phase Makeup
Remover
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W ish Radiance Kit

Wish

Exfoliating
Scrub

Chiết xuất từ lá bạc hà giúp làm dịu da, sản phẩm nhẹ nhàng làm
sạch da, loại bỏ lớp sừng cứng, sùng già, cho làn da sạch mịn, sẵn
sàng cho bước kem dưỡng ban ngày hoặc ban đêm.

Thoa đều lên da đã được
làm ướt, tránh vùng mắt.
Mát xa khoảng 2 phút
và rửa sạch với nước
ấm hoặc khăn ướt 2
lần/tuần.

Deep
Nourishing
Mask

Sản phẩm giúp bạn lấy lại vẻ đẹp hao mòn theo thời gian với hoocmon
giúp phục hồi, tăng cường tác động sâu bên trong giúp chống lão
hóa cho làn da tươi trẻ.
Axit Phytic và Kojic có trong sản phẩm giúp làm sáng mịn da, axit
Ferulic giúp tăng cường sức sống và chống oxy hóa tối đa, axit Lipoic
cùng với sản phẩm Idealift tăng cường tái sinh tế bào và trẻ hóa da
trưởng thành, đồng thời tăng cường độ săn chắc cho làn da trẻ đẹp
hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp giữ độ ẩm từ sâu bên trong với
sodium hyaluronate và glycerin giữ ẩm, Dipalmitoyl Hydroxyproline
còn giúp lưu giữ nước cho một làn da tươi trẻ mềm mại, xóa bỏ
nếp nhăn. Vitamin A, E và C có trong sản phẩm giúp chống lão hóa
và phục hồi hư tổn. Giàu tinh dầu bơ hạt mỡ và tinh dầu bơ chứa
phytosterol giúp tăng cường đàn hồi da, giảm nếp nhăn.

Thoa đều một lớp mỏng
lên vùng cổ và mặt 2
lần một tuần. Đợi 15-20
phút rồi rửa sạch bằng
nước ấm hoặc khăn ẩm.

Radiance
Enhancing
Cream

Kem giàu dưỡng chất alpha-hydroxyl với 10% axit glycolic là liệu
pháp trẻ hóa tăng cường tối ưu, giúp liên kết và kết dính tế bào, cho
da săn chắc.Sản phẩm còn chứa retinol thúc đẩy hoạt động glycolic.
Sản phẩm còn thúc đẩy quá trình tổng hợp protein tận sâu bên trong
giúp tăng cường quá trình trẻ hóa làn da tự nhiên. Axit Phytic và Kojic
có tác dụng chống lão hóa giúp làm sáng mịn da, axit Ferulic, chất
tự nhiên bảo vệ da khỏi tia UV ngăn ngừa vi sinh vật có hại tấn công
và ngăn chặn lão hóa tế bào gây tổn hại cho da. Sản phẩm giúp trẻ
hóa và phục hồi cho làn da tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Sau khi làm sạch da,
thoa đều một lớp kem
lên vùng da mặt và cổ
hai lần/tuần vào buổi
tối. Mát xa cho đến khi
kem thấm hết.

Sữa rửa mặt dịu nhẹ làm sạch da tận sâu bên trong, tẩy lớp trang
điểm, chất bụi bẩn ô nhiễm. Axit Glycolic giúp loại bỏ các tế bào chết,
acetic tự nhiên và chất dẫn suất alpha hydroxyl sẽ thẩm thấu vào da.
Sản phẩm còn chứa Saponaria làm sạch và se lỗ chân lông cùng
với chất làm dịu da tự nhiên Chamomile, Witch Hazel (Hamamelis),
giúp làm sạch và dưỡng ẩm cho da.

Thoa đều sữa rửa mặt
lên da. Mát xa khoảng 2
phút rồi rứa sạch bằng
nước ấm.

Facial Wash
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Purifying Toner

Sản phẩm không cồn với công thức microemulsion tiên tiến giúp làm
sạch da và giữ ẩm cho da với các tinh dầu tự nhiên vẫn được giữ
lại chăm sóc da. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi bẩn, tẩy trang, bã nhờn
dư thừa mà không làm cay mắt. Có chứa Saponaria và Witch Hazel
(Hamamelis) giúp làm sạch và se lỗ chân lông, Chamomile (hoa cúc
La Mã) giúp da sạch hơn và có độ pH phù hợp.

Dùng một miếng bông
thấm sản phẩm rồi thoa
đều lên toàn bộ vùng da
mặt và cổ để làm sạch
da mặt. Dùng sau bước
sữa rửa mặt.

Gentle
Cleansing Milk

Gentle Cleansing Milk không chứa dầu nhẹ nhàng loại bỏ lớp trang
điểm, chất bẩn ô nhiễm và bụi bặm. Axit glycolic tẩy tế bào chết hiệu
quả trong khi các chất chống oxy hóa và Vitamin A, E hấp thụ vào
da giúp chống lại các gốc tự do cho một làn da tươi sáng sạch sẽ.

Lấy lượng vừa đủ, thoa
đều lên da, dùng tay nhẹ
nhàng mát xa kem lên
da mặt và cổ. Sau đó
dùng sản phẩm Purifying
Toner để rửa sạch mặt.
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Silk

- When you have to look your best!
Liệu pháp chống lão hóa Silk giải quyết mọi nguyên nhân và dấu hiệu lão hóa bằng liệu pháp thủy phân protein
sợi tơ tằm. Thành phần ưu việt của sản phẩm giúp lấp đầy và làm mờ ngay lập tức các nếp nhăn, cải thiện
tình trạng chảy xệ của da. Sau khi thư giãn với liệu pháp Silk, khách hàng sẽ hài lòng với một làn da mịn màng,
tỏa sáng ngay từ lần đầu sử dụng.

Vấn đề
Nếp nhăn và đường nét khi biểu lộ cảm xúc là những dấu hiệu đầu tiên của lão hóa da. Nhiều salon có áp dụng
các liệu pháp giải quyết vấn đề này nhưng sau đó da mặt khách hàng thường có hiện tượng tấy đỏ và khó chịu.

Giải pháp của chúng tôi
Liệu pháp Silk có thể được dùng trước khi đi sự kiện để có được tác dụng tức thì mà không gây kí ch ứng da,
thậm chí với da nhạy cảm nhất.
Protein sợi tơ tằm có trong sản phẩm nhẹ nhàng thấm vào da giúp tăng cường đàn hồi Collagen tự nhiên cho
một làn da không tì vết.
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Với công nghệ khoa học tiên tiến wrinkle-filling serum/ tinh chất lấp đầy nếp nhăn, giúp giảm nếp nhăn, cùng
với chất đàn hồi polysilicone cho một làn da mịn màng tự nhiên. Đồng thời giảm tối đa nguyên nhân bên trong
tạo nếp nhăn bằng axit y-aminobutyric, axit này có tác dụng chặn đường truyền giữa mút thần kinh và không
bào giúp giảm nhăn da và hình thành nếp nhăn từ bên trong.
Chỉ sau một lần trị liệu, đảm bảo giảm đến 80% nếp nhăn. Khi dùng với sản phẩm Silk tại nhà, khách hàng sẽ
có được làn da mịn màng trong thời gian dài.

Hiệu quả tức thì của liệu pháp Silk:
•
•
•
•
•
•
•

Giúp làm mịn, săn chắc da cho kết quả rõ rệt tức thì
Thành phần dưỡng ẩm giúp da mịn màng và tươi sáng
Giúp hấp thụ vitamin và trẻ hóa làn da
Phù hợp cho các loại da
Phù hợp với các sự kiện đặc biệt, khi cần chăm sóc da nhanh
Giảm 80% nếp nhăn trong 10 phút
Phục hồi độ PH lý tưởng của da không gây kí ch ứng

Hiệu quả lâu dài của liệu pháp Silk:
•
•
•
•
•
•

γ-aminobutyric axit

Phục hồi liên kết
giữa các sợi collagen
và elastin nhờ
sợi tơ tằm

Trẻ hóa da với
chất chống oxy
hóa bằng thực
vật tự nhiên

Polysilicone giúp phủ
ầy các nếp nhăn sâu,
cho da phẳng mịn

chặn ường truyền
giữa mút thần kinh
và không bào gây
chuyển ộng cơ

Xóa bỏ sự mất cân bằng của axit béo
Thúc đẩy các tế bào mới phát triển
Giảm 25% nếp nhăn trong ba tháng
Giúp chống lại tác nhân căng thẳng gây ra quá trình oxy hóa
Tăng cường kết nối giữa các tế bào, bằng cách đẩy nhanh quá trình hình thành collagen
Tăng cường tuần hoàn máu và sự đàn hồi, kết dính collagen và elastin

Khoa học công nghệ và hiệu quả của Silk
Silk ngay lập tức giúp nâng cơ và làm săn chắc da nhờ sự kết hợp các thành phần hoạt tí nh mạnh cho kết quả
tức thì mà không gây kí ch ứng da:
•• Sợi tơ tằm sinh học – sợi tơ tằm tự nhiên được da hấp thụ ngay lập tức phục hồi và tăng cường sợi Collagen
bị tổn thương. Sợi Collagen được phục hồi sẽ giúp da căng săn chắc hơn và trẻ khỏe hơn. Các protein được
chiết xuất từ sợi tơ tằm của sản phẩm Christinacũng giúp da giữ nước và tăng cường liên kết giữa các tế bào.

•• γ-aminobutyric Acid - giảm tác nhân gây nếp nhăn bằng cách ngăn đường truyền giữa các mút thần kinh và
không bào.

•• Công thức wrinkle-filling serum– chất đàn hồi polysilicone ngay lập tức phủ đầy các nếp nhăn sâu, cho da
min mượt.

Da lão hóa

Da lão hóa sau trị liệu Silk
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Sản phẩm Silk
Sản phẩm trị liệu tại salon
Bước 1: Sữa rửa mặt Gentle Cleansing Cream
Sữa rửa mặt Gentle Cleansing Cream nhẹ nhàng rửa sạch bụi bẩn cho làn da tươi
sáng, không làm khô hay kí ch ứng da.
Bước 2: Sản phẩm tẩy da chết Soothing Exfoliator
Soothing Exfoliator có chứa Papaya Carlca, chất chống oxy hóa, flavonoid và tannin
nhẹ nhàng tẩy lớp tế bào chết, sừng cứng, sùng già bên ngoài, đồng thời loại bỏ
gốc tự do và làm săn chắc da. Không gây kí ch ứng da.
Bước 3: Active Toner
Active Toner không chứa cồn, hoàn thiện quá trình làm sạch da. Sản phẩm có chứa
alpha hydroxyl và chiết xuất xà phòng tự nhiên giúp loại bỏ tất cả bụi bẩn và độc tố
trong da, cân bằng pH, cho da đều màu hơn.
Bước 4: Mặt nạ kem Base Cream Mask
Base Cream Mask tăng cường lưu thông máu và giữ nhiệt độ da mặt tối ưu giúp
hấp thu tối da dưỡng chất. Mặt nạ giúp da ở tình trạng tốt nhất để hấp thụ tinh chất
sợi tơ tằm ở bước 5.
Bước 5: Sợi tơ tằm Silk Fiber và dung dịch kích hoạt Silk Fiber Activator
Silk Fibers & Silk Fiber Activator có chứa hàm lượng cao protein giúp nâng cơ, làm
mịn và tăng cường cấu trúc tự nhiên của da. Chất kí ch hoạt đi kèm thủy phân sợi
tơ tằm giúp làn da khỏe mạnh tươi trẻ hơn.
Sản phẩm này chí nh là bí mật cho kết quả tức thì của sản phẩm Silk.

Bước 6: Multivitamin Drops
Multivitamin Drops chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hiệu
quả sợi tơ tằm, bằng cách thúc đẩy tái sinh các enzim giúp da hấp thụ dưỡng chất
cần thiết, tạo cho các lớp tế bào săn chắc và trẻ hóa làn da già nua. Drops giúp da
chuẩn bị cho bước sau Remodeling Mask.
Bước 7: Mặt nạ tái tạo Remodeling Mask
Remodeling Mask giàu chất chống oxy hóa tự nhiên và enzim thực vật. Mặt nạ có
chứa các sợi đàn hồi giúp tái tạo cấu trúc da, cho thấy kết quả nâng cơ da rõ rệt.

Bước 8: Tinh chất Silky Serum
Silky Serum là liệu pháp thư giãn cho một làn da tươi sáng hoàn hảo không tì vết.
Sản phẩm còn giúp làm giảm nếp nhăn khi dưỡng ẩm cho da, thúc đẩy da phát triển
khỏe mạnh và lưu thông máu.
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Tổng quan về các bước chăm sóc tại salon
Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Gentle Cleansing
Cream

Nhẹ nhàng loại bỏ các chất bẩn trên
da mà không gây kích ứng hay khô da.

Làm ướt mặt bằng nước ấm. Thoa Gentle Cleansing
Cream lên da mặt và cổ, nhẹ nhàng mát xa da mặt.
Thêm nước ấm để tạo bọt. Rửa sạch bằng bông ẩm
và khăn mặt.

Bước 2
Soothing
Exfoliator

Tẩy da chết cho một làn da tươi
sáng mịn màng.

Trộn 2 thìa nước nóng và 1 thìa bột, khuấy đều cho
đến khi đặc sánh. Bôi đều lên mặt, cổ và ngực, tránh
môi và mắt. Phủ lên mặt bằng tấm nilon và đặt lên
trên khăn ấm để giữ ấm và ẩm. Cũng có thể dùng hơi
nước (cách mặt í t nhất 30 cm), tùy theo sở thí ch của
bạn. Đợi từ 5-7 phút. Bỏ khăn mặt và tấm nilon ra.
Massage da nhẹ nhàng để tăng cường hấp thụ chất
chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất.

Bước 3
Active Toner

Sản phẩm vô hiệu hóa quá trình tẩy
da thủy phân protein và hoàn thành
quá trình làm sạch da.

Nhẹ nhàng thoa Active Toner lên mặt bằng một miếng
bông ẩm, tránh vùng mắt. Lúc này cũng có thể tiến
hành lấy mụn nếu cần thiết. Khử trùng vùng da muốn
lấy mụn bằng Active Toner.

Bước 4
Base Cream
Mask

Tăng lưu thông máu và duy trì nhiệt
độ bề mặt da ở trạng thái tối ưu giúp
da hấp thụ tối đa dưỡng chất. Mặt nạ
này giúp da ở trạng thái tốt nhất để
hấp tụ dưỡng chất ở bước tiếp theo..

Rửa mặt và thoa đều một lớp mặt nạ kem nền lên
vùng da mặt và cổ. Mát xa cho dưỡng chất hấp thụ
vào da. Đến khi vẫn còn một chút sản phẩm. Giữ
nguyên không rửa sạch (dùng tiếp bước 5).

Bước 5
Silk Fibesr
& Activator

Liệu pháp tiên tiến này giúp nâng cơ,
làm mịn và tăng cường cấu trúc tự
nhiên cho da. Dung dịch Activator đi
kèm giúp thủy phân sợi tơ tằm, cho
một làn da tươi trẻ tức thì.

Sử dụng một bản sợi tơ tằm mỗi lần điều trị, chia
nhỏ bản này và đắp lên trên các vùng da mặt, cổ và
ngực đang đắp mặt nạ kem nền. Lấy hai thìa chất
kí ch hoạt sợi tơ tằm Silk Fiber Activator vào bát, dùng
cây chổi chăm sóc da quét dung dịch lên trên sợi tơ
tằm. Nhẹ nhàng mát xa cho đến khi sợi tơ tằm tan
và ngấm vào da.

Bước 6
Silk Multivitamin
Drops

Giúp da hấp thụ chất chống oxy hóa
và vitamin cần thiết.

Ngay sau bước 5, không cần rửa mặt nạ sợi tơ tằm,
thoa Multivitamin Drops lên da mặt và cổ. Thoa có
lực một chút cho hiệu quả tối ưu. Mát xa cho đến khi
sản phẩm được hấp thụ hoàn toàn.

Ảnh minh họa
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Bước 7
Remodeling Mask

Mặt nạ co giãn ôm vừa khít khuôn
mặt. Giúp tái tạo và nâng cơ mặt với
kết quả rõ rệt. Để lại các sợi đàn hồi
giúp phục hồi cấu trúc da cho thấy
kết quả rõ rệt.

Lấy khoảng 15 gam bột Remodeling Mask cho vào bát,
thêm 40 ml nước, khuấy đều cho đến khi đặc quện
lại. Rồi dùng que trải sản phẩm lên toàn bộ vùng da
mặt và một lớp mỏng hơn lên vùng cổ. Chờ cho hỗn
hợp se và đàn hồi giúp nâng vùng da. Chờ khoảng
7-10 phút đến khi mặt nạ khô hẳn. Bóc mặt nạ bằng
cách bóc hướng từ dưới cằm lên trên. Dùng khăn ẩm
để lau sạch da. Chuyển sang bước 8.

Bước 8
Silky Serum

Liệu pháp thư giãn cho làn da mịn
màng không tì vết. Giảm nếp nhăn,
tăng độ ẩm cho da, thúc đẩy tái tạo
tế bào và lưu thông máu.

Sau khi rửa sạch Remodeling Mask, hoàn thiện quá
trình trị liệu bằng cách thoa đều Silky Serum theo
hướng lên trên cho dưỡng chất hấp thụ vào da.

Tổng quan về sản phẩm chăm sóc da tại nhà:
Tên
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Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Absolutely
Smooth

Tinh chất tơ tằm Absolutely Smooth, sản phẩm đặc trị có
thể thay thế cho phương pháp tiêm thông thường để xóa
bỏ nếp nhăn, mang đến một làn da mịn màng không tì vết.

Sau khi đã làm sạch da đưa sản
phẩm lên mặt và massage nhẹ
nhàng, tập trung vào vùng có
nhiều nếp nhăn. Sau đó dùng kem
dưỡng Upgrade cream. Sản phẩm
giúp phục hồi da nhanh, phù hợp
khi bạn đi sự kiện.

Upgrade
Cream

Công thức giàu chất chống oxy hóa kết hợp với lipit tơ tằm
giúp nuôi dưỡng và giữ ẩm cho da. Công thức độc đáo này
giúp dưỡng chất thấm sâu vào da tăng cường độ đàn hồi
cho bạn làn da tươi trẻ, săn chắc và khỏe mạnh hơn. Phù
hợp với da khô.

Thoa đều một lớp mỏng lên toàn
bộ vùng da mặt, tránh vùng mắt..

Uplift

Công thức tiên tiến kết hợp với lipit tơ tằm, chất chống oxy
hóa giúp giảm mất nước tự nhiên và cho làn da săn chắc
mịn màng rõ rệt chỉ vài phút sau khi sử dụng. Phù hợp với
tất cả các loại da.

Thoa một lớp mỏng lên toàn bộ
vùng da mặt. Không rửa, tránh
vùng mắt.

Eyelift

Hãy tận hưởng hiệu quả nâng cơ vùng mắt ngay tức thì
với sản phẩm này. Với sự kết hợp của các tác nhân giúp
săn chắc da và peptit sinh học thấm sâu, kem dưỡng nâng
cơ vùng mắt Eyelift giảm nếp nhăn, vùng thâm, bọng mắt,
giúp săn chắc vùng da mắt mang lại vẻ đẹp mịn màng
không thể cưỡng lại.

Dùng sản phẩm hai lần một ngày,
sáng, tối, thoa đều lên viền mắt.
Vỗ nhẹ nhàng giúp sản phẩm
thẩm thấu.

Ảnh minh họa
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My Silky
Serum

Một liệu pháp giúp da chùng và nhăn trở nên mịn màng
hơn. Công thức có chứa Polysilicon và sự kết hợp các
chất chống oxy hóa tự nhiên và vitamin A & C thúc đẩy
tái tạo sợi Collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi, giảm nếp
nhăn và tái tạo tế bào da.

Nhẹ nhàng mát xa My Silky Serum
lên da với hướng từ dưới lên trên.

Peel-off
Mask

Peel-off Mask nhanh chóng phục hồi sức sống cho da
đồng thời giảm nếp nhăn. Tổng hợp lipit tơ tằm và dưỡng
chất giúp giữ ẩm, nâng cơ, làm săn chắc viền mắt cho
một làn da mịn màng.

Thoa một lớp dày sản phẩm lên mặt
và vùng cổ đã được làm sạch. Để
15 phút. Khi khô, mặt nạ sẽ giống
như màng nilon. Bắt đầu gỡ mặt
nạ từ cổ và cằm hướng lên trên.
Rửa sạch mặt bằng khăn ẩm..

S.O.S Eye Serum

Tinh chất đặc trị vùng da mắt giàu protein tơ tằm cho
hiệu quả ngay tức thì, làm giảm nếp nhăn và bọng mắt.
Kết hợp lipit tơ tằm, vitamin B và hỗn hợp thực vật giúp
chống lão hóa, giúp làm mịn, săn chắc da đồng thời tăng
độ ẩm và làm sáng da.

Thoa hai lần/ngày trực tiếp ở vùng
da mắt. Sau đó thoa kem dưỡng
ẩm vùng mắt.

Clean Up

Sản phẩm tạo bọt dịu nhẹ và chất giữ ẩm tự nhiên, Clean
Up nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn đồng thời giữ lại chất dưỡng
ẩm cần thiết thấm tận sâu bên trong. Làn da sẽ sạch bong
và tươi trẻ không gây kí ch ứng hay thô ráp.

Làm ướt da vùng mặt và cổ bằng
nước. Thoa đều Cleansing Cream
lên da đã được làm ướt, nhẹ nhàng
mát xa cho kem đều. Thêm nước
ấm để tạo bọt. Rửa sạch bằng khăn
ướt rồi lau sạch bằng khăn khô.
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FluorOxygen+C

- Brighten your day!
Fluoroxygen+C là liệu pháp đa chức năng dùng cho da có nhiều sắc tố melanin và bị ảnh hưởng do ánh nắng
mặt trời. Sản phẩm giúp làm sáng da rõ nét, kiểm soát melanin ở tế bào sắc tố da, đồng thời tái tạo làn da loại
bỏ tế bào nhiễm melanin ra ngoài. Cùng với sản phẩm dùng tại nhà, Fluoroxygen+C cung cấp khả năng bảo
vệ lâu dài chống lại các yếu tố môi trường và sinh học gây sạm da.

Vấn đề
Tiếp xúc với ánh nắng, gen di truyền, tổn thương do mụn và phản ứng tiêu cực của tế bào melanocyte bị tổn
thương là những nguyên nhân chính gây ra tình trạng sạm nám da. Đốm nâu hoặc các mảng rạn da do một số
yếu tố bên trong cũng như bên ngoài gây ra.

Giải pháp của chúng tôi
Fluoroxygen+C có hướng tiếp cận đặc biệt, đồng thời trị liệu các tổn thương bên ngoài, chăm sóc đặc biệt cho
lớp sừng. Giảm sự hình thành melanin trong tế bào melanocyte và ngăn chặn sạm nám.
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Fluoroxygen+C làm sáng da, loại bỏ tế bào có chứa melanin, và ngăn ngừa quá trình hình thành melanin, nhằm
ngăn chặn quá trình nám da và tổn thương lớp sừng.
Đồng thời, sản phẩm còn cung cấp nhiều thành phần chống lão hóa hiệu quả như hỗn hợp chất chống oxy hóa
tự nhiên và chiết xuất tăng tái sinh tế bào da và thúc đẩy phát triển da, tăng độ đàn hồi và tiêu thụ oxy cho một
làn da tươi trẻ khỏe mạnh.

Hiệu quả tức thì của FluorOxygen+C:
••
••
••
••
••
••

Loại bỏ bã nhờn đã bị oxi hóa và tế bào chết
Làm sạch sâu các độc tố bên trong da/ làm sạch từ sâu bên trong lỗ chân lông
Thúc đẩy phục hồi tế bào mầm sợi trong thân bì
Tăng cường tổng hợp collagen và elastin
Loại bỏ tế bào chứa melanin và làm trắng sáng da
Ngăn ngừa quá trình hình thànhmelanin

Hiệu quả lâu dài của FluorOxygen+C:
•• Chống lão hóa
•• Tăng khả năng hấp tiêu thụ oxy, tăng độ ẩm và tông màu da
•• Trẻ hóa da cho một làn da tươi trẻ khỏe mạnh hơn

Nghiên cứu khoa học và hiệu quả của FluorOxygen+C
Liệu pháp FluorOxygen+C được xây dựng dựa trên công thức khoa học gồm nhiều yếu tố, chữa trị và ngăn chặn
các nguyên nhân gây nám da và phục hồi tế bào từ bên trong cũng như bên ngoài. Công thức FluorOxygen+C
thúc đẩy phân chia tế bào cho lớp sừng đồng đều và khỏe hơn.

Chống lão hóa

Vitamin C tối ưu thúc
ẩy tế bào và tái tạo
collagen mầm sợi

Ngăn ngừa

Ngăn chặn hình thành
melanin nhằm ngăn ngừa
nám da và sạm da ở
lớp sừng

Trị liệu

Làm trắng sáng da và
chăm sóc lớp sừng cho
làn da mịn mượt

		
Ngăn ngừa – ngăn ngừa hình thành melanin, giảm nám da và sạm da ở lớp sừng
Quá trình Fluoroxygen+C bắt đầu bằng việc loại bỏ tế bào có chứa melanin có ở lớp da ngoài. Sau đó các
thành phần làm sáng da sẽ thấm sâu vào da để giải phóng nốt melanin còn lại. Cuối cùng axit làm sáng da sẽ
xâm nhập các hắc tố melanocyte giảm hoạt động Tyrosine và bình thường hóa quá trình hình thành melanin.
Fluoroxygen+C tác động đến cả sự nám da cả bên trong lẫn bên ngoài, giảm nám da ở nhiều tầng da khác
nhau, qua bốn nguyên nhân quan trọng gây sạm nám:
1. Tia UV làm cho tế bào hắc tố melanocyte bị kích hoạt và sản sinh ra nhiều melanin
2. Tế bào Keratinocytes ở lớp đáy là nhà máy sản xuất Keratin, thành phần protein bảo vệ dạng sợi, là thành
phần chính cấu trúc nên lớp biểu bì, sinh trưởng chậm, làm cho lớp sừng trên bề mặt da bị sạm, xỉn màu và
khô da
3. Tyrosine tạo melanin ở trong tế bào hắc tố melanocyte
4. Tế bào miễn dịch Langerhans giúp chống viêm nhiễm
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Sản phẩm FluorOxygen+C
Sản phẩm chăm sóc tại salon
Bước 1: FluorOxygen+C Clarifying Scrub
Clarifying Scrub với thành phần tự nhiên như Quillaja Saponaria và Saponaria Officinalis
cùng với Salicylic làm sạch bụi bẩn, sừng cứng và tế bào chết, không gây kí ch ứng
hay gây thô ráp da, giúp tăng cường sức sống cho da và chuẩn bị cho bước 2.
Bước 2: FluorOxygen+C Balancing Toner
Nước cân bằng Balancing Toner chuẩn bị cho bước tiếp theo bằng cách hạ pH (pH
4.0) và thử độ nhạy cảm của da với axit Glycolic. Sự kết hợp của chất làm sáng và
dịu da tự nhiên cho một làn da mịn màng, sạch sẽ, chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Bước 3: FluorOxygen+C Exfoliator
Sản phẩm kết hợp giữa axit Alpha-hydroxy và chất làm sáng da cân bằng melanin,
với vitamin và chiết xuất thực vật tự nhiên, sẽ loại bỏ lớp da thiếu sức sống bên
ngoài, thúc đẩy quá trình tạo da và lưu thông máu. Exfoliator tăng cường quá trình
trao đổi của da, thúc đẩy nguyên bào sợi giúp tổng hợp Collagen và Elastin cho một
làn da đàn hồi cao và tươi trẻ.
Bước 4: Pure Vitamin C+ Enzymes Powder & Activator
Do cấu tạo bột đặc biệt, hỗn hợp enzim này có chứa hàm lượng cao Vitamin C
nguyên chất (30%), đảm bảo tí nh ổn định và hoạt động trong thời gian dài. Công
thức này sẽ phát huy tối da hiệu quả của Vitamin C, tăng khả năng thẩm thấu sâu
vào trong da giúp làm sáng, săn chắc, và trẻ hóa da.
Bước 5: FluorOxygen+C pH Rebalancer
Với độ pH 8, sản phẩm trung hòa axit alpha-hydroxyl khi tiếp xúc và điều hòa độ
pH của da. Tanin Witch Hazel se khí t lỗ chân lông để có một làn da cân bằng, mềm
mại. Sản phẩm cân bằng này làm dịu vùng da tấy đỏ và kí ch ứng, cho một làn da
mịn màng.
Bước 6: FluorOxygen+C Isotonic Marine Mist
Isotonic Marine Mist có chứa hàm lượng cao magie tự nhiên lấy từ biển Chết, nhằm
tăng cường độ ẩm cho da. Công thức đặc biệt từ khoáng chất lấy từ biển Chết làm dịu
da và tăng độ ẩm và duy trì đô ẩm tự nhiên.
Bước 7: Soothing and Bleaching Mask
Mặt nạ làm dịu và làm trắng Soothing and Bleaching Mask muôi dưỡng da, bằng
các vitamin và khoáng chất như magie và canxi. Với khả năng cung cấp độ ẩm và
giữ ẩm tự nhiên của sản phẩm, sẽ tăng khả năng chống lão hóa cho da.
Bước 8: Pure Vitamin C Algae Mask
Bước cuối cùng trong liệu pháp, mặt nạ tảo Pure Vitamin C Algae Mask giúp da hấp
thu vitamin C, PP và vitamin A giúp chống lại các gốc tự do và tăng cường tổng hợp
collagen.Cho làn da căng và sáng mịn.
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Tổng quan về phương pháp chăm sóc tại salon
Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Clarifying
Scrub

Rửa sạch tận sâu
bên trong, loại bỏ bã
nhờn và tế bào chết.

Nhẹ nhàng thoa sản phẩm Clarifying Scrub đã được làm mềm với nước lên da.
Mát xa 2 phút, rửa sạch bằng nước.

Bước 2
Balancing
Toner

Nhẹ nhàng làm sáng
da giúp da mềm mịn
và trắng sáng chuẩn
bị cho bước tiếp theo.

Cho sản phẩm vào một miếng bông và thoa sản phẩm Balancing Toner lên mặt
và cổ cho đến khi hấp thụ hết.

Bước 3
FluorOxygen+C
Exfoliator

Làm trắng và thúc
đẩy tế bào mầm và
tăng cường tổng hợp
Collagen và Elastin,
đồng thời ngăn ngừa
hình thành melanin..

Thoa đều một lớp mỏng FluorOxygen+C Exfoliator lần lượt các vùng: trán, gò
má, cằm, mũi, cổ, đường viền cổ, và vùng quanh miệng. Để trong 2-3 phút.
Chú ý: Nếu da có dấu hiệu mẩn đỏ, rửa mặt bằng FluorOxygen+C pH Rebalancer
(ở bước 5) và chuyển sang bước 4.

Bước 4
Pure Vitamin
C+ Enzymes
Powder and
Activator

Thúc đẩy quá trình
làm trắng, tạo tông
màu sáng đồng đều
và tái tạo da.

Trộn bột và dung dịch kích hoạt với nhau (theo tỷ lệ một túi bột enzim với hai
thìa dung dịch kí ch hoạt) đến khi quyện lại. Thoa lên mặt. Mát xa trong 1 phút
và để nguyên trên da thêm 4 phút. Rồi rửa với FluorOxygen+C pH Rebalancer.
Chú ý: Do hàm lượng cao Vitamin C, quý khách có thể sẽ thấy ngứa hoặc nóng
khi sử dụng.

Bước 5
FluorOxygen+C
pH
Rebalancer

Làm dịu kí c h ứng
da có thể xuất hiện
sau khi làm trắng và
trung hòa axit Alphahydroxyl, điều hòa
độ pH.

Cuối quá trình làm trắng, thấm miếng bông bằng FluorOxygen+C pH Rebalancer
và ấn lên da giúp trung hòa độ pH. Sau đó rửa mặt bằng khăn lạnh.

Bước 6
FluorOxygen+C
Isotonic
Marine Mist

Làm ẩm, giúp thư
giãn và dịu da.

Che mắt bằng tấm bông ẩm và xịt Isotonic Marine Mist lên mặt, khoảng cách với
mặt khoảng 20cm, và phun đều. Có thể sử dụng hàng ngày sau khi làm sạch da.
Có thể giữ trong tủ lạnh để mang lại hiệu quả làm mát và làm dịu da cao nhất..

Bước 7
Soothing and
Bleaching
Mask

Tái tạo và làm sáng
da.

Thoa một lớp mỏng Soothing and Bleaching Mask lên mặt, cổ và ngực. Để trong
10 phút và rửa bằng khăn lạnh.

Ảnh
minh họa
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Bước 8
Pure Vitamin
C Algae Mask

Giúp chống lão hóa
tối đa và ngăn ngừa
hình thành sắc tố
melanin.

Lấy khoảng 15 gam bột Remodeling Mask cho vào bát, thêm 40 ml nước,
khuấy đều cho đến khi đặc quện lại. Rồi dùng que thoa sản phẩm lên toàn
bộ vùng da mặt và một lớp mỏng hơn lên vùng cổ. Chờ cho hỗn hợp se lại
và đàn hồi giúp nâng vùng da. Chờ khoảng 7-10 phút đến khi khô. Bóc mặt
nạ bằng cách từ cằm bóc hướng lên trên. Dùng khăn ẩm để lau sạch da.

Tổng quan về sản phẩm chăm sóc da tại nhà

Rejuvenating & Lightening Kit

Rejuvenating & Lightening Kit

Tên

68

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

LipoC-20
Day
Serum

LipoC-20 Day Serum có công thức đặc biệt chứa khả năng
chống oxy hóa, và 20% Vitamin C nguyên chất đảm bảo
tí nh ổn định và hiệu quả lâu dài. LipoC-20 Day Serum có
chứa chiết xuất thực vật tự nhiên và thành phần chống
lão hóa làm sáng và giúp da thư giãn.

Thoa đều một lớp mỏng Lipo-C-20 Day
Serum lên da đã được làm sạch. Nhẹ
nhàng mát xa cho đến khi sản phẩm
thẩm thấu hoàn toàn. Có thể trang điểm
ngay sau đó. Khuyên dùng thêm sản
phẩm IntenC SPF-40 để bảo vệ da.
Chú ý: Sản phẩm có thể gây ngứa do
phản ứng với nồng độ cao VitaminC.
Cảm giác khó chịu này sẽ nhanh chóng
biến mất.

VitaCClear Night
Serum

Thẩm thấu sâu bên trong, VitaC-Clear Night Serum giúp
làm sáng da khi bạn ngủ. Công thức cân bằng giữa thành
phần làm trắng sáng da Vitamin C và chiết xuất thực vật
tự nhiên giúp trung hòa quá trình tạo melanin, cho một
làn da sáng và đều màu.

Thoa một lớp VitaC-Clear Night Serum
lên da đã được làm sạch vào buổi tối.
Mát xa cho đến khi hấp thụ hết. Hoàn
thành quá trình với kem dưỡng ban
đêm Alpha C Night Cream.

Sản phẩm có công dụng làm trắng và tái tạo trẻ hóa
da. Sản phẩm có chứa thành phần hoạt tí nh giúp thúc
đẩy quá trình lưu thông máu, cung cấp đầy đủ oxy cho
tế bào, tái tạo Collagen và Elastin, làm sáng da giúp da
tăng cường đàn hồi và tỏa sáng.

Dùng sau bước Alpha C Night Cream.
Thoa đều một lớp mỏng sản phẩm lên
da. Mát xa cho đến khi hấp thụ hết.
Chú ý: Quý khách có làn da mỏng và
nhạy cảm có thể thấy nóng và ngứa
hoặc đỏ da. Nên sử dụng cách ngày
trong tháng đầu tiên tùy theo độ nhạy
cảm của da.

Alpha
C Night
Cream

Ảnh
minh họa

FluorOxygen+C

VitaC-light
Botanical Lightner

VitaC-light Botanical Lightener là hỗn hợp đặc biệt gồm
các chiết xuất thực vật tự nhiên, amino axit, và vitamin
giúp giữ ẩm và làm sáng da đồng thời chống lại các gốc
tự do và tăng cường tổng hợp Collagen và Elastin.

Thoa một lượng nhỏ lên da đã được
làm sạch, một hoặc hai lần một ngày.
Nên dùng cho vùng da quanh vùng
mắt, gò má, trong trường hợp sạm
nám đậm. Đợi một vài phút cho đến
khi huyết thanh hoàn toàn hấp thụ hết
và sau đó sử dụng các bước dưỡng
ban ngày hoặc ban đêm.

EyeC Eye Cream

EyeC Eye Cream có công thức chống lão hóa giúp loại
bỏ vùng thâm, giảm bọng mắt và nếp nhăn, đồng thời
bảo vệ viền mắt khỏi các yếu tố môi trường độc hại.

Thoa một lượng nhỏ dưới và trên mí
mắt trước khi ra ngoài nắng. Vỗ nhẹ
đến khi hấp thụ hết.

IntenC SPF-40
Day Cream

Bảo vệ da khỏi ảnh nắng mặt trời và giảm thiểu dấu hiệu
lão hóa với IntenC SPF-40 Day Cream. Công thức không
chứa dầu làm mới và tái tạo độ ẩm cho da, tăng độ đàn
hồi và nuôi dưỡng da cho một làn da tươi sáng và tông
màu da sáng đều.

Thoa đều lên da mặt vào buổi sáng
sau bước Lipo-C-20 Day Serum và
trước khi trang điểm.

Soothing
& Lightening
Mask

Mặt nạ Soothing & Lightening Mask giảm nám da lên
đến hơn 40% với tinh chất làm dịu da, làm sáng sâu tận
bên trong. Sản phẩm có công dụng làm sáng và mịn
cấu trúc da ngay tức thì đồng thời thúc đẩy quá trình
sinh trưởng của tế bào giúp bạn có một làn da trẻ đẹp
và tông màu đều.

Thoa đều sản phẩm lên da. Giữ khoảng
10-15 phút. Bỏ mặt nạ. Rửa bằng nước
ấm và lau khô. Sử dụng 1 lần/tuần cho
kết quả tối ưu.

Clarifying
Scrub

Clarifying Scrub có chứa Saponaria, Quillaja và axit
Salicylic giúp loại bỏ bã nhờn và tế bào chết, làm sạch
da sâu tận bên trong và loại bỏ hoàn toàn lớp trang điểm.
Cùng với yếu tố tái tạo và làm sáng da, Scrub thúc đẩy
quá trình lưu thông máu tăng cường tái tạo sợi Collagen
và tái sinh tế bào giúp bạn có làn da tươi trẻ hơn.

Nhẹ nhàng dùng Clarifying Scrub với
nước, mát xa trong vòng 2 phút, rửa
sạch với nước ấm.

Facial
Wash

Sữa rửa mặt Facial Wash nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn, lớp
trang điểm và tạp chất đồng thời tăng cường khả năng
tái tạo tế bào, với công thức axit Glycolic và Lactic. Sự
kết hợp của chiết xuất lá arctostaphylus uva-ursi và
magnesium ascorbyl phosphate ngăn chặn hoạt động
Tyrosine, theo đó giảm sản sinh melanin giúp bạn có một
làn da sáng hơn trong thời gian dài. Thêm vào đó, sản
phẩm còn giúp phát huy tối đa khả năng làm sáng da ở
những bước tiếp theo.

Làm ướt da bằng nước. Mát xa nhẹ
nhàng trên toàn vùng da mặt và cổ.
Rửa sạch bằng nước.

Balancing
Toner

Rửa sạch hoàn toàn, giúp tông màu da đều hơn. Sản
phẩm ngăn ngừa hoạt động Tyrosinase theo đó giảm quá
trình hình thành melanin, đồng thời axit Glycolic và Lactic
nhẹ nhàng tẩy da chết và thúc đẩy quá trình tái tạo da.
Bằng cách tăng cường lượng nước cho da, sản phẩm
giúp bạn có một làn da mềm mại với tông màu sáng đều
hơn, giảm tấy đỏ và thô ráp.

Làm ướt bông bằng Balancing Toner.
Nhẹ nhàng thoa đều lên da đã được
làm sạch. Dùng 2 lần/ngày.
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Cleansing
Milk

Cleansing Milk là một hỗn hợp giàu thành phần dinh dưỡng
gồm chất chống oxy hóa như axit Glycolic và Lactic, chiết
xuất lá arctostaphylus uva-ursi và magnesium ascorbyl
phosphate giúp loại bỏ tế bào có chứa melanin, loại bỏ
tạp chất và bảo vệ da dễ bị hư tổn khỏi các yếu tố môi
trường độc hại. Công thức phức hợp thúc đẩy quá trình
tái tạo tế bào, giúp bạn có làn da sạch tươi sáng!

Nhẹ nhàng thoa sản phẩm lên mặt và
cổ. Massage nhẹ nhàng, dùng sản
phẩm Balancing Toner để lau sạch và
cân bằng da. Sản phẩm phù hợp với
da khô, nhạy cảm.

Chỉ định & Chống chỉ định
Chỉ định – Chuẩn đoán
Fluoroxygen+C là liệu pháp hiệu quả cho da có nhiều sắc tố sậm màu và bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời
bao gồm:
•• Đồi mồi hay mảng da nâu
•• Sạm nám
•• Tàn nhang
•• Nếp nhăn
•• Màu sắc không đồng đều
•• Da xỉn màu, thô ráp
Những dấu hiệu này thường xuất hiện ở những người tuổi trên 25. Liệu pháp Fluoroxygen+C phù hợp
với tất cả loại da.

Chống chỉ định
•• Do hàm lượng cao Vitamin C, quý khách có thể sẽ thấy ngứa hay cảm giác nóng khi dùng sản phẩm. Đây là
phản ứng thông thường khi sử dụng sản phẩm. Cảm giác khó chịu sẽ hết sau vài phút.
•• Da có thể thấy khô hơn do tác dụng tẩy lột nhẹ của Retinol và Glycolic Acid. Khách hàng có làn da mỏng và
nhạy cảm có thể thấy ngứa/nóng và da nổi đỏ sau khi trị liệu tùy theo độ nhạy cảm của da để có thể thực
hiện liệu pháp Fluoroxygen+C.
•• Nếu da có dấu hiệu kí ch ứng trong bước 3 Fluoroxygen+C Exfoliator, rửa sạch Exfoliator bằng cách sử dụng
Fluoroxygen+C pH Rebalancer và chuyển sang bước 4: Pure Vitamin C+ Enzymes Powder and Activator.

Khách hàng nên chú ý những điểm sau:
••
••
••
••
••
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Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong quá trình trị liệu bằng phương pháp Fluoroxygen+C.
Không nên waxing hay trị liệu bằng tia laze khoảng một tuần sau khi dùng phương pháp Fluoroxygen+C tại salon
Phụ nữ có thai và cho con bú không nên sử dụng sản phẩm có chứa Retinol
Không sử dụng cùng với liệu pháp trị mụn Roaccutane
Lưu ý phải hỏi ý kiến bác sỹ khi thực hiện liệu trình đặc trị này khi đang sử dung thuốc tạo hoocmon cortizone

FluorOxygen+C
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- Control it now!
Comodex là một liệu pháp toàn diện giúp ngăn ngừa và trị mụn, làm dịu tổn thương do mụn để lại, da dầu và
da hỗn hợp. Bằng sự kết hợp của các thành phần hoạt tí nh hiệu quả cao, Comodex trị tận gốc mụn và sẹo do
mụn để lại. Kết hợp giữa khoa học và tự nhiên, các sản phẩm chăm sóc da tại nhà và salon của Comodex giúp
làm sạch, làm dịu và trẻ hóa da, giúp da có được trạng thái khỏe mạnh nhất.

Vấn đề

Nguyên nhân gây ra mụn và những tổn thương do mụn để lại là do nhiều yếu tố bên trong cơ thể cũng như
bên ngoài môi trường tác động, tạo thành một vòng luẩn quẩn, ô nhiễm và viêm nhiễm gây mất cân bằng sẽ
làm tổn thương da và mụn.

Quá trình phát triển mụn
Sự ảnh hưởng của nội tiết với tuyến bã nhờn:
1. Tiết dầu quá nhiều– tuyến bã nhờn phản ứng lại quá trình kí ch thí ch nội tiết bằng cách tăng sản sinh bã nhờn.
Bã nhờn quá nhiều gây quá tải cho ống tiết bã nhờn và nang lông.
2. Tắc nghẽn nang lông – lớp tế bào sừng già, cứng với tế bào chết, bã nhờn và vi khuẩn tí ch tụ trong nang
lông và làm nó tắc nghẽn.
3. Gia tăng vi khuẩn bất thường – vi khuẩn Acne-P được nuôi dưỡng từ bã nhờn trên da tạo điều kiện cho chúng
phát triển và nhân rộng.
Da dầu thường có quá trình phức tạp. Bụi bẩn và các tạp chất từ môi trường tích tụ trên da và lỗ chân lông, qua
các vết thương do mụn để lại gây nhiễm trùng và giảm khả năng miễn dịch, làm cho da dễ bị viêm nhiễm hơn.
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Giải pháp của chúng tôi
Comodex chữa trị tận gốc các nguyên nhân gây ra mụn bằng cách tẩy lớp da bên ngoài, loại bỏ nhiễm trùng
và điều tiết quá trình tiết bã nhờn.
Các thành phần hoạt tí nh và ki ̃ thuật tiên tiến của Comodex như chiết xuất cà chua, phức hợp T.S.R. (axit Cà
chua với axit Salicylic và Retinol), R.P.F. (Nhân tố bảo vệ triệt để), P.C.S. (hệ thống kiểm soát sắc tố) và san hô
Gorgonian, không giống với phương pháp chữa trị thông thường sẽ giúp da ở trong trạng thái tốt nhất.

Hiệu quả tức thì của Comodex:
••
••
••
••
••

Loại bỏ lớp dầu đã bị oxi hóa
Điều tiết quá trình tiết bã nhờn
Làm mềm mụn trứng cá giúp lấy mụn dễ dàng và hiệu quả hơn
Ngăn chặn vi khuẩn phát triển nhờ các thành phần chống vi khuẩn hiệu quả cao
Giảm kí ch ứng da với các thành phần làm dịu da

Hiệu quả lâu dài của Comodex:
••
••
••
••
••
••

Ngăn ngừa xuất hiện mụn trứng cá mới
Giảm hình thành sẹo
Thúc đẩy quá trình tái tạo da làm mờ vết thâm do mụn
Tăng cường tái sinh tế bào da
Giảm và ngăn ngừa tạo sắc tố đỏ cho da
Tăng đàn hồi da

Khoa học và phương pháp Comodex
Giải pháp Comodex dựa trên 3 quá trình chí nh, mỗi quá trình
có chứa các thành phần hoạt tí nh hiệu quả vô cùng cao giúp
ngăn chặn, trị liệu và phục hồi da dầu và da hỗn hợp, mụn và
Khử trùng
Điều hòa tiết bã nhờn
tổn thương do mụn. Phương pháp tiên tiến này giúp cân bằng
Thành phần chống vi khuẩn
ồng thời giảm hình
giúp loại bỏ nhiễm trùng
thành mụn
và làm sạch da dầu đồng thời se lỗ chân lông cho một làn da
khỏe hơn, sạch hơn và mịn hơn.
1. Khử trùng
Khô thoáng & Sáng da
Các thành phần chống vi khuẩn như axit Kojic, Bisabolol,
Làm khô thoáng và sáng da,
làm mờ sẹo mụn, ồng thời
Camphor, Capryloyl Glycine, Sarcosine, Triclosan, Lactic, chiết
hình thành lớp biểu bì mới
xuất cà chua, chiết xuất chanh, chiết xuất Chamomilla Recutita
khỏe mạnh hơn
(Matricaria) và dầu lá đinh hương giúp giảm sự nhiễm bẩn
của mụn trứng cá bị viêm nhiễm đồng thời cân bằng da dầu.
2. Điều tiết tuyền bã nhờn
Sự kết hợp đặc biệt của các thành phần hoạt tí nh cao gồm Kaolin và chiết xuất từ quế giúp giảm hình thành
bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông và dẫn đến hình thành mụn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa có trong
chiết xuất trà xanh, axit ascorbic, và tinh dầu hạt nho giúp giảm quá trình oxy hóa bã nhờn và giải phóng axit
béo nguyên nhân làm vi khuẩn phát triển.
3. Làm khô thoáng và sáng da
Drying & Exfoliating Keratolytics làm khô thoáng và lấy đi lớp biểu bì bên ngoài nhằm giảm sẹo sẵn có và sẹo
mới hình thành, đồng thời tái tạo lớp biểu bì mới khỏe mạnh.
Các thành phần Keratolytic gồm axit Salicylic và Sulfur làm khô và lấy đi lớp tế bào cứng, già, giải phóng bã
nhờn và loại bỏ vi khuẩn. Đồng thời còn làm mịn lớp biểu bì trên cùng, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Thành phần
bao gồm tinh dầu oải hương, SD Alcohol 40, chiết xuất cây phỉ loại bỏ chất nhờn và làm se lỗ chân lông.
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Sản phẩm Comodex
Sản phẩm chăm sóc da tại salon
Bước 1: Grape and Lemon Cleanser
Sữa rửa mặt không tạo bọt, làm sạch da, giảm viêm nhiễm và loại bỏ dầu thừa mà
không làm khô da. Chiết xuất Saponaria Officinalis và Quillaja Saponaria nhẹ nhàng
làm sạch da, loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn trên da. Hỗn hợp chiết xuất từ chanh và
nho giúp làm sáng da và giúp da khỏe mạnh. Thêm vào đó, Allantoin làm dịu da và
giảm tấy đỏ.
Bước 2: Scrub & Gommage
Scrub và Gommage sử dụng bột hạt mơ và mướp cho khả năng làm sạch tự nhiên
lớp da chết và chất sừng cứng, sừng già. Chiết xuất thực vật gồm cà chua và
Calendula Officinalis giúp giải độc và giảm viêm nhiễm. Allantoin và Bisabolol làm
dịu da và giảm mần đỏ. Phù hợp với da nhạy cảm nhưng không khuyến khí ch dùng
trong tình trạng viên nhiễm da do nhiều mụn.
Bước 3: Alpha-Beta Peel
Công thức đặc biệt với sự kết hợp chiết xuất thực vật giúp lấy đi lớp biểu bì ngoài
cùng, loại bỏ bã nhờn cứng và nhẹ nhàng làm sạch mụn cám,mụn đầu đen. Chiết
xuất cà chua, sẽ giúp chữa lành da. Axit Alpha- và Beta-hydroxyl điều chỉnh độ pH
cho phù hợp, khử trùng và tăng khả năng miễn dịch.Các thành phần thẩm thấu sâu
giúp liên kết giữa các tế bào, cho da hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giúp quá trình
trao đổi chất tăng cường tái tạo tế bào.
Bước 4: Heating Solution
Heating Solution có khả năng khử trùng kết hợp với các thành phần thực vật gồm
axit Benzoic, Capsicum, Sage, tinh dầu Peppermint và chiết xuất Horseradish giúp
tăng nhiệt độ da và lưu thông máu, cho phép các thành phần hoạt tí nh thấm sâu
vào da. Giải pháp này thúc đẩy quá trình lột mụn dễ dàng và an toàn. Đồng thời
Glycerin làm mịn và ẩm da. Allantoin giúp phục hồi tế bào bị tổn thương, làm dịu và
bảo vệ da khỏi vi khuẩn.
Bước 5: Treatment Lotion
Treatment Lotion thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm sạch và bảo vệ da khỏi bị
nhiễm trùng bằng các axit Retinol, Glycolic, Salicylic và Lactic.
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Bước 6: Lightening Solution
Hỗn hợp axit Alpha-hydroxyl chiết xuất từ hoa quả và sữa, và transcutol thấm
sâu vào da thúc đẩy quá trình tái tạo da và làm mịn sẹo do mụn để lại. Chiết xuất
Bearberry có chứa nhiều Arbutin ngăn ngừa hoạt động Tyrosine và giảm tạo melanin
giúp làm sáng da, chiết xuất dưa chuột giúp giảm kí ch ứng và đỏ da.
Bước 7: Mask
Mặt nạ se khí t lỗ chân lông, hấp thụ bã nhờn, và làm dịu da. Sản phẩm giúp khử
trùng và chống lại các gốc tự do mà vẫn giữ độ ẩm tự nhiên cho da. Kaolin hấp
thụ bã nhờn. Oxit kẽm và sulfur làm khô thoáng da. Allantoin, chiết xuất hoa cúc và
bisabolol giúp làm dịu da.
Bước 8: Purifying Cinnamon Mask
Mặt nạ Purifying Cinnamon Mask khử độc,khử trùng đồng thời làm dịu và giảm kí ch
ứng da. Có chứa thành phần cây quế có công dụng kháng khuẩn và khử trùng, giúp
da thư giãn.

Tổng quan phương pháp chăm sóc da tại salon
Liệu pháp Comodex rất phù hợp với da dầu và da hỗn hợp, có mụn và tổn thương do mụn. Nó cũng phù hợp
cho da dễ nổi mụn vì có công dụng ngăn ngừa mụn phát triển.
Liệu pháp chăm sóc da 8 bước tại salon của Comodex làm dịu và ẩm da giúp trị mụn và ngăn ngừa mụn phát
triển, đồng thời chống lão hóa, làm sáng sắc tố và sẹo do mụn để lại. Sử dụng kết hợp với sản phẩm chăm sóc
da tại nhà của Comodex sẽ có kết quả tốt hơn.
Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Grape &
Lemon Soap

Công thức không tạo bọt rửa
sạch da tận sâu bên trong
không gây khô da.

Cho sản phẩm da tay rồi thêm chút nước ấm, sau đó thoa đều nhẹ
lên mặt. Mát xa mặt, cổ và ngực. Rửa sạch bằng nước ấm. Chuyển
sang bước 2.

Bước 2
Scrub &
Gommage

Làm mềm lỗ chân lông, tẩy
tế bào chết và lớp sừng.

Thoa đều một lớp mỏng Scrub & Gommage lên da mặt khô. Nhẹ
nhàng mát xa da trong vòng 1 phút và để cho sản phẩm khô hoàn
toàn. Sau đó cọ nhẹ ra theo hướng từ dưới lên và từ trong ra ngoài
cho sản phẩm bong ra hết. Rửa sạch mặt bằng nước ấm. Dùng cho
da có nhiều mụn đầu đen, da thô ráp.
Chú ý: Không sử dụng cho mặt đang viêm nhiễm do mụne.

Bước 3
Alpha-Beta
Peel

Loại bỏ lớp sừng dư thừa,
hấp thụ tinh dầu và điều hòa
tiết bã nhờn.

Sử dụng miếng bông thoa đều sản phẩm Alpha-Beta Peel lên da mặt
khô. Để trong vòng 1-2 phút. Rửa sạch bằng nước mát nhiều lần và
chuyển sang bước 4.
Chú ý: Đối với da nhạy cảm thì lau sạch sản phẩm sau thời gian 1 phút..

Ảnh
minh họa
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Bước 4
Heating
Solution

Thúc đẩy làm sạch mụn trứng
cá và dẫn lưu bạch huyết.

Dùng cọ sạch thoa Heating Solution lên mặt. Tập trung vào vùng da có
nhiều mụn, tránh vùng mắt. Để trong thời gian khoảng 5 phút (hoặc xông
hơi nóng 3-4 phút), sau đó chuẩn bị cho lấy mụn, không rửa mặt. Chuyển
sang bước 5.
Chú ý: Có thể dùng máy xông nóng 3-4 phút để tăng độ mềm cho da. Có
thể da sẽ nổi đỏ nhưng sẽ hết vào cuối giai đoạn điều trị.

Bước 5
Treatment
Lotion

Thúc đẩy tái sinh tế bào,
kháng khuẩn gây mụn và
bảo vệ da không bị nhiễm
trùng.

Dùng bông thấm sản phẩm Treatment Lotion rồi thoa lên mặt. Vỗ
nhẹ lên da mặt và chuyển sang bước 6.

Bước 6
Lightening
Solution

Giảm quá trình hình thành
melanin quá mức, làm sáng
da và mịn da do sẹo để lại.

Dùng bông thấm sản phẩm Lightening Solution rồi thoa lên mặt , tập
trung vào vùng da nhiều sắc tố đỏ. Chuyển sang bước 7.

Bước 7
Mask

Hấp thụ bã nhờn thừa, khử
độc cho da và chống lại các
gốc tự do.

Bôi một lớp đều sản phẩm lên da mặt khô sạch, tránh vùng mắt. Để
trong khoảng 15 phút cho đến khi khô hẳn. Dùng khăn mềm làm ẩm
da rồi nhẹ nhàng lau sạch và sau đó rửa sạch bằng nước mát. Chuyển
sang bước 8.

Thư giãn, rửa sạch và tái
tạo sức sống cho da.

Lấy khoảng 15 gam bột Purifying Cinnamon Mask cho vào bát, thêm
40 ml nước, khuấy đều cho đến khi đặc quện lại. Rồi dùng que thoa
sản phẩm lên toàn bộ vùng da mặt và một lớp mỏng hơn lên vùng cổ.
Chờ khoảng 7-10 phút đến khi khô. Bóc mặt nạ bằng cách từ dưới bóc
hướng lên trên. Dùng khăn ẩm để lau sạch da.

Bước 8
Purifying
Cinnamon
Mask
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Sản phẩm chăm sóc da tại nhà
Liệu pháp chăm sóc gồm 4 bước là một phần quan trọng của quá trình chăm sóc da tổng thể. Tùy theo điều kiện
da, có thể dùng thêm một số sản phẩm chăm sóc đặc biệt.
Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm trị mụn không bọt thúc đẩy quá trình làm sạch mà
không làm khô da, giảm viêm nhiễm và dầu nhờn trên da. Chiết
xuất Saponaria Officinalis và Quillaja Saponaria nhẹ nhàng làm
sạch da, loại bỏ bã nhờn và chất bẩn trên da. Chiết xuất thảo
mộc, Allantoin và thành phần làm lành vết thương,làm dịu và
giảm nổi đỏ.

Làm ẩm da bằng nước ấm.
Mát xa nhẹ nhàng sản phẩm
lên mặt. Sau đó rửa sạch với
nước ấm. Dùng 2 lần /ngày..

Day Treatment gồm các chiết xuất kháng khuẩn chống nhiễm
trùng, hỗn hợp chiết xuất Capryloyl Glycine, Sarcosine và chiết
xuất quế làm giảm tiết bã nhờn. Day treatment thúc đẩy làm
lành da và tổng hợp Collagen. Sản phẩm còn giàu hàm lượng
axit Hyaluronic giúp da có được độ ẩm tự nhiên và cấu trúc
được cải thiện.

Sau khi rửa sạch mặt với
Comodex Cleansing Gel, lấy
sản phẩm ra miếng bông. Vỗ
nhẹ lên da, tập trung vào vùng
nổi đỏ và có vấn đề. Không
rửa lại với nước, có thể dùng
trước khi trang điểm.
Sau đó nên dùng kem chống
nắng Comodex Mattifying
Sun-screen- SPF-15 để bảo
vệ da tối đa.

N
Night
Treatment

Hỗn hợp gồm các thành phần làm sáng da, kháng khuẩn như
Retinol, axit Alpha-hydroxyl và Kojic sẽ nhẹ nhàng tăng cường
tái tạo da, thông thoáng lỗ chân lông và làm sáng vùng da có
sẹo và mụn. Sản phẩm này ngăn ngừa mụn trở lại cho một làn
da khỏe mạnh hơn.

Sau khi rửa sạch da, lấy sản
phẩm ra bông. Thoa đều lên
mặt, tập trung vùng da có
đốm đỏ và có vấn đề. Sử
dụng 2lần/tuần và tăng dần
số lần sử dụng sau đến 5 lần/
tuần. Rồi quay lại số lượng
dùng 2 lần/tuần.

E
Drying
Gel

Giảm viêm nhiễm và chữa lành vết thương, giảm bã nhờn trên
da nhờ axit salicylic và sulfur, Triclosan và chiết xuất cà chua,
Sản phẩm Drying Gel là giải pháp trị mụn hàng ngày hiệu quả
không gây khô da.

Dùng một lượng nhỏ bôi lên
mụn đỏ hoặc vùng da có vấn
đề. Có thể dùng trước khi
trang điểm.

A
Cleansing
Gel

Treatment Kit

C
Day
Treatment

Ảnh minh
hoạ
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Double Action
Mask

Mặt nạ tác động kép Double Action Mask có chứa chất chống
nổi đỏ thúc đẩy tái tạo da. Đồng thời oxit kẽm, tinh dầu bạc hà
và hoa cúc xi, có tác dụng làm mát và chữa lành vết thương
không gây nổi đỏ. Allantoin làm dịu da, kaolin và long não hấp
thụ bã nhờn và thông thoáng lỗ chân lông, đảm bảo độ ẩm tự
nhiên cho da tươi sáng.

Thoa đều một lớp mỏng
Double Action Mask lên vùng
da bị tổn thương và để cho
khô khoảng 15 phút. Rửa
sạch bằng nước ấm.

Advanced
Hydrating Serum

Tinh chất không dầu Hydrating Serum cung cấp độ ẩm cần thiết
cho da, làm sạch mụn. Giàu hàm lượng Sodium Hyaluronate
cung cấp độ ẩm lâu dài cho da. Hoa cúc la mã làm dịu da và
se khí t lỗ chân lông. Công thức đặc biệt này tương tự như độ
ẩm tự nhiên trên da (NMF) là nền tảng cho một làn da sạch
sẽ khỏe mạnh.

Dùng một vài giọt thoa lên
mặt. Không rửa.

Mattifying
Sunscreen SPF-15

Sản phẩm không gây kí ch ứng da Mattifying Sunscreen SPF-15
có tác dụng chống oxy hóa đồng thời chống lão hóa. Dựa trên
công thức tẩy sạch dầu nhờn, không mụn, kem chống nắng
UVA/UVB Mattifying Sunscreen với các chất giữ ẩm cho hiệu
quả lâu dài không gây tắc lỗ chân lông. Có chứa Vitamin E có
tác dụng chống oxy hóa giúp bạn có một làn da mịn màng.

Thoa đều một lớp mỏng lên
da sạch. Mát xa đến khi hấp
thụ hết.

Purifying
Toner

Công thức tiên tiến của Purifying Toner có tác dụng se khí t lỗ
chân lông tự nhiên, không dính rít và kháng khuẩn giúp làm
mát dịu và làm sạch da. Sản phẩm có chứa chiết xuất kháng
khuẩn mạnh như Triclosan và tinh dầu bạc hà, cây phỉ, bông
cúc và Glycerin, sản phẩm Purifying Toner duy trì cân bằng độ
ẩm cho da và làm sạch các chất gây tắc lỗ chân lông, trị mụn
và ngăn ngừa mụn phát triển sau này.

Dùng bông thấm lên mặt
sản phẩm Purifying Toner.
Lau nhẹ trên da. Không rửa
lại với nước.

Comodex

Chỉ định và Chống chỉ định
Chỉ định – Chuẩn đoán
Comodex là một liệu pháp hiệu quả cho da có vấn đề sau:
••
••
••
••
••

Da dầu
Da hỗn hợp
Mụn
Tổn thương do mụn
Quá nhiều sắc tố đỏ tổn thương do mụn

Chống chỉ định:
•• Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khi đang trị liệu với Comodex
•• Không waxing hay điều trị bằng laze khoảng 1 tuần sau khi dùng liệu pháp Comodex tại salon
•• Phụ nữ có thai và cho con bú không nên dùng sản phẩm có chứa Retinol (trong bước 5 là Treatment Lotion
và sản phẩm tại nhà bước 3-N là Night Treatment)
•• Bước 2 trong liệu pháp chăm sóc tại salon ‘Scrub & Gommage’ không nên dùng cho người có da bị viêm
nhiễm do mụn. Trong trường hợp này bỏ qua bước 2 và chuyển sang bước 3 là Alpha-Beta Peel.

Chú ý đặc biệt:
•• Da có thể khô hơn thông thường do tác dụng tẩy da của Retinol và axit Glycolic
•• Có thể da bị đỏ, nhưng sẽ hết vào giai đoạn cuối của liệu pháp chăm sóc tại salon
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- Reveal a better you
Rose de Mer là liệu pháp tẩy da chuyên nghiệp tự nhiên 100% giúp da tươi trẻ khỏe mạnh từ sâu bên trong.
Với sự kết hợp hoàn hảo gồm khoáng chất, muối, vitamin và tảo biển, Rose de Mer tẩy và tái tạo da, giảm tổn
thương ở mức tối thiểu. Giải pháp tẩy da của Rose de Mer cho kết quả rõ nét với nhiều tình trạng da khác nhau
và phù hợp với nhiều loại da và độ tuổi.

Vấn đề
Lớp da mới khỏe mạnh sẽ có vòng đời biểu bì theo chu kì 21-28 ngày. Quá trình này sẽ bị đẩy lùi hoặc dừng
lại do tuổi tác hoặc khi da bị tổn thương. Nhiều lớp da chết sẽ ngăn khả năng tạo độ ẩm tự nhiên cho da, tạo
cơ hội cho vi khuẩn phát triển và melanin quá nhiều gây ra vấn đề về da.
Nhiều giải pháp làm sạch tế bào chết trong những thập kỉ qua đặt ra vô vàn thách thức cho các nhà làm mỹ
phẩm khi khó có thể dung hòa hiệu quả an toàn mà không gây phản ứng phụ.
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Giải pháp của chúng tôi
Rose de Mer đã được khoa học chứng minh là an toàn giúp thay da sinh học hiệu quả bằng các phương pháp
điều trị tốt nhất.
Rose de Mer giúp tái tạo tế bào biểu bì, thúc đẩy quá trình lấy đi lớp sừng cứng, sừng già. Tác động kép của
silicate từ biển, giảm tổn thương da và thúc đẩy quá trình trẻ hóa tự nhiên. Cung cấp độ ẩm cần thiết, tái tạo
Collagen và cải thiện cấu trúc tầng biểu bì.
Rose de Mer giúp da hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất. Sản phẩm có thể sử dụng kết hợp trong nhiều biện pháp
khác nhau muốn có được hiệu quả như: trị mụn và tổn thương do mụn, nhiều sắc tố đỏ và da lão hóa, giúp thúc
đẩy hiệu quả nhanh hơn và kết quả lâu dài hơn.

Rose de Mer giúp da tái tạo và trẻ hóa:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Giảm nếp nhăn và vết rạn
Cải thiện cấu trúc da, độ đàn hồi và tông màu da đồng đều
Chữa lành sẹo do mụn và điều tiết dầu trên da
Tăng cường lưu thông máu và cung cấp oxy cho tế bào
Làm sáng sắc tố và sẹo do mụn để lại
Lấy lớp da chết và xỉn màu
Cung cấp độ ẩm cho các lớp sừng giúp hấp thụ dưỡng chất tốt hơn
Trị mụn và giảm bã nhờn và ngăn mụn trở lại
Chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và lớp sừng dầy lên do tuổi tác

Khoa học và kết quả của Rose de Mer
Rose de Mer an toàn và hiệu quả lấy tế bào chết trên da một cách tự nhiên, bằng cách mô phỏng quá trình
chống viêm nhiễm tự nhiên của cơ thể. Một vết thương sẽ trải qua những giai đoạn sau Calor (nóng), Dolor
(đau) và Rubor (nổi đỏ), chữa lành vết thương. Rose de Mer sẽ tạo ra những tí n hiệu một cách nhân tạo thông
qua tổn thương vi mô định hướng đến các vùng da. Tí n hiệu giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng bị tổn
thương, phục hồi Collagen và tái tạo tế bào hư tổn.
Sử dụng hàng triệu thực vật biển, Rose de Mer tự nhiên làm săn chắc da từ bên trong. San hô silicat và protein
oligo, muối biển và canxi sẽ thấm sâu vào tế bào da mang theo khoáng chất và dưỡng chất. Mát xa bằng tay
sẽ kí ch thí ch lưu thông máu và cảm giác nóng, giúp máu và oxy kết hợp với các chất chống oxy hóa tự nhiên
tái tạo Collagen và Elastin để có được hiệu quả săn chắc và phục hồi da tự nhiên.
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Rose de Mer thúc đẩy phản ứng Calor, Dolor và Rubor tự nhiên đến vùng da bị tổn thương và tăng cường tái
tạo Collagen và Elastin giúp da trẻ hóa tối đa phục hồi da.

Calor

(Nóng)

Các thành phần
hoạt tính hiệu quả
cao từ nguồn
gốc thực vật biển

Kích thích bởi sự
cọ xát bằng tay ể
có ược phản ứng
hóa học như mong muốn
cho kết quả làm sáng
và trẻ hóa tối ưu

Dolor
(Đau)

Rubor

(Nổi ỏ)

Chất thảo mộc có trong Rose de Mer và thực vật biển được nghiên cứu tinh vi, làm khô và làm lạnh để có thể
giữ trong thời gian dài mà không có chất bảo quản.

Tinh bột đặc san hô và silica-dioxide “needles” sẽ nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, tăng cường lưu thông máu. Các
thành phần có khả năng giữ ẩm cao có nguồn gốc từ tảo biển sẽ duy trì độ ẩm cho da và san hô silicat tiếp tục
tác động dưới các lớp da. Sau khoảng 3-5 ngày, lớp da trên sẽ khô thoáng và sạch tế bào chết, sừng cứng,
sừng già. Quá trình làm sạch tế bào da chết này sẽ giúp cơ thể tái tạo các lớp biểu bì bằng những tế bào mới
khỏe mạnh, đồng thời nhẹ nhàng loại bỏ vết sẹo thâm và sắc tố đỏ, sạm da, giảm nếp nhăn.
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Hướng dẫn cho kết quả hiệu quả và an toàn khi trị liệu
với Rose de Mer
Các biện pháp trị liệu Rose de Mer phù hợp với bất cứ loại da nào và có thể kết thúc quá trình trong vòng 4 ngày.
Sản phẩm có thể được sử dụng giải quyết những vấn đề da theo vùng như: sẹo thâm do mụn, tổn thương do
tia UV, da khô và thô ráp đều cho kết quả tức thì; hoặc nâng cao hiệu quả điều trị mụn, sắc tố và chống lão hóa.

Kết hợp các thành phần hoạt
tính cao thúc ẩy thay da và
quá trình trẻ hóa da tự nhiên
cho kết quả tối ưu mà không
gây tác dụng phụ

Phối hợp từ phía khách hàng
Chúng tôi khuyến nghị khách
hàng xem lại các bước chăm sóc
cũng như hướng dẫn trước và sau
khi trị liệu ể mang lại kết quả
tốt nhất khi tuân thủ theo quy
trình ã ược hướng dẫn

Kỹ năng của nhân viên thẩm mỹ
Biết khi nào, dùng bao nhiêu
và trong bao lâu ể có các bước
chỉ dẫn cụ thể cho từng tình
trạng da khác nhau

			
Chỉ định – Chuẩn đoán
••
••
••
••
••
••
••

Rose de Mer là phương pháp thay da sinh học hiệu quả cho nhiều điều kiện da khác nhau như:
Aging skin
Hyperpigmentation
Photo-aging skin
Sun damage
Acne and acne scarring
To enhance efficacy of specialized treatments
Sản phẩm làm đẹp Rose de Mer Professional
– nồng độ thấp

Sản phẩm làm đẹp Rose de Mer Professional
– nồng độ cao

•• Lần đầu sử dụng Rose de Mer – nhân viên thẩm mi ̃ và khách
hàng có thể thấy được phản ứng của da
•• Thấm thấu tối thiểu – da nhạy cảm hoặc bị nhiễm trùng cần
được rửa sạch nhưng không tẩy sâu
•• Điều kiện da dễ tổn thương hơn thì tẩy da nhẹ hơn
•• Kết hợp với phương pháp Comodex
•• Những ngày trước khi tẩy da sâu hơn để có được làn da
sáng nhất
•• Là phương pháp ngăn ngừa hơn là chữa trị
•• Khi các phương pháp khác không đạt được kết quả tối ưu
như mong muốn, Rose de Mer có thể thông thoáng lỗ chân
lông để da có thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn
•• Sau khi ăn kiêng, da mất khả năng đàn hồi và chùng da
•• Da thiếu sức sống do hút thuốc hoặc hí t khói thuốc
•• Tăng tiết bã nhờn
•• Căng thẳng và quá mệt mỏi
•• Da bị nhiễm trùng do mụn

•• Da võng xuống
•• Da dầu, dày và thô
•• Da khô và mờ
•• Cấu trúc da thoái hóa do lão hóa da
•• Khi cần thiết tẩy da sâu
•• Điều trị sâu hơn (lên tới 8 phút):
- Da nhăn nheo
- Sẹo do mụn để lại
- Làm săn chắc
•• Điều trị 5 phút:
- Hắc sắc tố
- Tổn thương do ánh nắng mặt trời
•• Thường được dùng với chương trình liệu pháp trị liệu y tế
khi bệnh nhân chuẩn bị cần tẩy da sâu bằng chất hóa học
hoặc quá trình nhẹ nhàng hơn để kéo dài hiệu quả của
phương pháp y tế nào đó
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Chống chỉ định
Chú ý những điểm sau khi sử dụng tại salon
•• Nhẹ nhàng mát xa vùng da mỏng và chặt (ví dụ như mát xa nhiều ở vùng gò má và giữa cổ và quai hàm)
•• Chà xát càng mạnh, tẩy da càng sâu

Khi nào không nên thay da:
••
••
••
••
••
••

Khi khách hàng dùng thuốc Roaccutane
Khi khách hàng dùng trị liệu steriod thường xuyên
Nếu khách hàng bị tiểu đường
Nếu bị mụn rộp, khách hàng nên đến gặp bác si ̃
Trước khi phải tiếp xúc nhiều với ánh nắng (như đi nghỉ mát)
Bị cháy da do tiếp xúc với mặt trời hoặc dùng một số sản phẩm nào đó

Quá trình thay da sinh học của Rose de Mer sẽ kết thúc trong 4-5 ngày theo đó là trị liệu tại salon. Da có thể
khô như là phản ứng tự nhiên.
Các liệu pháp khuyến nghị sau khi dùng Rose de Mer – cho tất cả các loại da (trừ da mụn):
Liệu pháp Silk giúp tăng cường độ đàn hồi và thúc đẩy quá trình phục hồi da cho kết quả tức thì rõ ràng. Ngoài
ra, Silk còn giữ độ ẩm.

Sản phẩm Rose De Mer
Các sản phẩm chăm sóc da tại salon
Bước 1: Savon Supreme
Savon Supreme là xà bông kháng khuẩn làm sạch da sâu tận bên trong do có chứa
hỗn hợp đặc biệt gồm chiết xuất Saponaria và Quillaja. Sản phẩm nhẹ nhàng loại
bỏ lớp hydrolipid trong khi đó axit Alpha-hydroxyl Glycolic cân bằng độ pH cho da.

Bước 2: Sea Herbal Deep Peel hoặc Light Intensive Herbal Peel và Activator
Sản phẩm Sea Herbal Deep Peel và Activator có chứa san hô silicat siêu nhỏ kí ch
thí ch quá trình sinh học bằng cách thấm sâu vào tế bào da thúc đẩy tẩy da và làm
lành vết thường. Các thành phần tự nhiên giúp quá trình tẩy da diễn ra nhanh hơn
mà không gây tổn thương. Tẩy da bằng thảo mộc tăng cường cấu trúc da, tông màu,
giảm nếp nhăn, tăng tái tạo Collagen và tế bào da, đồng thời thúc đẩy lưu thông
máu và dẫn lưu bạch huyết.
Phù hợp cho nhiều loại da như da mới lão hóa hay lão hóa lâu, da bị tổn thương do
ánh nắng mặt trời, nạm da, sẹo do mụn để lại.
Light Intensive Herbal Peel có công thức dịu nhẹ phù hợp với da mỏng và nhạy
cảm hơn, thường được dùng cho cổ, ngực, da có nhiều sắc tố, da bị nhiễm trùng
do mụn, và da nhờn.
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Bước 3: Soothing Mask
Theo sau bước tẩy da sâu, làm dịu da với mặt nạ Soothing Mask. Công thức khoa
học tiên tiến này giúp se khí t lỗ chân lông, thẩm thấu các thành phần dinh dưỡng
vào trong da. Sản phẩm giúp thẩm thấu các dưỡng chất vào da tốt hơn, loại bỏ bã
nhỡn, không gây kí ch ứng, làm sạch da cho một làn da khỏe mạnh và săn chắc hơn.
Bước 4: Post Peeling Protective Gel
Post Peeling Protective Gel tạo một lớp bảo vệ cho da dễ bị tổn thương khỏi các yếu
tố có hại của môi trường như bụi bẩn và gốc tự do. Thêm vào đó, các thành phần
từ thực vật giúp tẩy da tốt hơn, nâng da và làm săn chắc da.
Bước 5: Post Peeling Cover Cream
Có chứa bơ hạt mỡ, dưỡng chất và axit béo cần thiết, sản phẩm Post Peeling Cover
Cream làm dịu da, tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên và độ đàn hồi của da,
ngăn ngừa tác động từ ánh nắng mặt trời.

Tổng quan về các bước chăm sóc da tại salon
Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1
Savon
Supreme

Nhẹ nhàng làm sạch sâu,
loại bỏ lớp hydro lipid.

Làm ướt mặt bằng nước ấm. Thoa Savon Supreme lên da mặt và cổ.
Nhẹ nhàng mát xa. Thêm nước ấm để tạo bọt. Có thể dùng hơi nước
để làm mềm và giữ ấm cho da. Rửa sạch và làm lại.

Bước 2
Sea Herbal
Deep Peel
hoặc Light
Intensive
Herbal Peel
+ Activator

Cải thiện cấu trúc, tông màu
da đồng thời giảm nếp nhăn
và vết rạn. Chống lại ảnh
hưởng của ánh nắng mặt
trời, vết nạm da, cải thiện
da bị mụn, có nhiều sắc
tố, lỗ chân lông to, sẹo do
mụn để lại.

Trộn 1 thìa Sea Herbal Deep Peel hoặc Light Intensive Herbal Peel vào
bát thủy tinh với 2 thìa Herbal Peel Activator. Thoa hỗn hợp lên da và nhẹ
nhàng mát xa da mặt. Cẩn thận không chà mạnh lên xương gò má và
quai hàm do chúng dễ bị kéo dãn và mỏng hơn. Mát xa trong 4-7 phút.
Thêm Activator để tăng độ ẩm khi mát xa. Sau khi mát xa, để khoảng
7-10 phút. Dùng gạc ướt lạnh thấm Herbal Peel Activator. Giữ gạc ẩm
bằng cách thường xuyên thêm Herbal Peel Activator.
Nên rửa bằng nước vòi lạnh hoặc dùng khăn ẩm có chứa Savon Supreme.
Lau khô mặt bằng gạc mềm và chuyển sang bước 3.

Bước 3
Soothing
Mask

Làm sạch dầu nhờn, se khít
lỗ chân lông và làm dịu da..

Sau khi rửa sạch Sea Herbal Deep Peel hoặc Light Intensive Herbal
Peel và lau khô mặt, thoa đều một lớp Soothing Mask lên da mặt, đợi
khô khoảng 10 phút. Khi khô, dùng gạc ẩm 1 phút để làm mềm mặt nạ.
Dùng gạc gỡ mặt nạ. Chuyển sang bước sau.

Ảnh
minh họa
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Bước 4
Post Peeling
Protective
Gel

Bảo vệ da khỏi ô nhiễm,
bụi bẩn và các gốc tự do.

Thoa một lượng nhỏ Post Peeling Protective Gel lên da khô và vỗ nhẹ.
Không rửa và không để khô.
Chú ý: Da có thể sẽ rất nhạy cảm sau các bước tẩy da, nên cẩn thận khi
dùng sản phẩm này. Sản phẩm này có thể làm nóng trong khoảng 2-3
phút. Khi da vẫn ẩm chuyển sang luôn bước 5 Post Peeling Cover Cream.

Bước 5
Post Peeling
Cover Cream

Làm dịu da, cải thiện khả
năng phục hồi da tự nhiên
và độ đàn hồi của tế bào
đồng thời ngăn ngừa ảnh
hưởng của ánh nắng có
hại cho da sau khi trị liệu.

Thoa một lớp mỏng đều kem Post Peeling Cover Cream lên toàn bộ da
mặt bằng miếng bọt biển ẩm dùng để trang điểm.

Trị liệu sau khi thay da sinh học
Để hoàn thiện và tăng hiệu quả của liệu pháp Rose de Mer tại salon, Christina đã phát triển một loạt sản phẩm
dùng tại nhà theo tiếp sau trị liệu tại salon.
Các sản phẩm sử dụng tại nhà của Rose de Mer là một phần quan trọng của quy trình cho da được tẩy sau khi
chăm sóc tại salon. Post-Peeling Kit tăng cường tối đa hiệu quả tẩy da và ngăn ngừa biến chứng ngoài ý muốn.
Sản phaẩm tiếp tục quá trình làm khô và thay da mà vẫn bảo vệ da sau quá trình thay da khỏi những tác nhân
bên ngoài và làm dịu da. Kết quả là làn da sẽ tươi trẻ rõ rệt với cấu trúc da được cải thiện và tông màu đều hơn.
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Tên

Chức năng

Hướng dẫn sử dụng

Clean &
Gentle

Clean & Gentle sẽ hoàn toàn rửa sạch tầng biểu
bì bị tổn thương và thiếu sức sống. Sản phẩm có
công thức làm sạch nhẹ nhàng làm da sáng bóng
sau khi tẩy da. Là một yếu tố quan trọng của liệu
pháp Rose de Mer, Clean & Gentle cân bằng pH
để tăng cường khả năng tái tạo tế bào sau khi tẩy
da cho một làn da khỏe mạnh, sáng và mịn màng.

Làm ướt mặt bằng nước ấm. Thoa Clean & Gentle
lên mặt và cổ, nhẹ nhàng mát xa. Rồi rửa sạch.

Step 1
Dry Out

Dry Out thúc đẩy quá trình tẩy da, giảm kí ch ứng
da. Gồm axit Kojic, Arbutin và vitamin A, Dry Out
làm sáng sắc tố và tăng cường tái tạo tế bào, cho
một làn da tươi trẻ khỏe mạnh.

Sử dụng khoảng hai ngày sau khi thay da tại salon.
Thoa một lớp mỏng lên vùng da được thay khoảng
2-3 giờ một lần. Để khô. Không rửa.
Chú ý: Dừng sử dụng khi bắt đầu quá trình thay
da và hỏi tư vấn chuyên gia chăm sóc da cho
những sản phẩm tiếp theo (2+3).

Ảnh
minh họa
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Bước 2
Calm and
Hydrate

Calm and Hydrate giúp da hấp thụ axit Hyaluronic,
đưa nước vào trong da và duy trì khả năng giữ ẩm
cao đồng thời ngăn mất nước (TEWL) giống như
quá trình làm ẩm da tự nhiên của cơ thể (NMF).
Sản phẩm gồm các chất từ thực vật và thành
phần làm dịu da như Arnica, Licorice, Chamomile
và Allantoin, Calm and Hydrate giúp da thấm sâu
khoáng chất và dưỡng chất giúp da khỏe mạnh
mịn màng hơn.

Thoa một vài giọt lên da sạch, dùng 4-6 lần/ngày.
Chuyển sang bước 3. Dùng sau khi bắt đầu quá
trình tẩy da và sau bước 1. Sản phẩm này có thể
dùng đồng thời với Smooth and Repair.

Bước 3
Smooth and
Repair

Chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và các
gốc tự do và các nhân tố tái tạo da, Smooth and
Repair phát huy tối đa hiệu quả các dưỡng chất
nhằm chống lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt
trời, tái tạo da. Sự kết hợp của tretinoin, coenzyme
Q-10 và Vitamin A, E có khả năng chống lại các
chất ô nhiễm; đồng thời axit lipoic và tinh dầu đậu
nành giúp tăng cường sức sống cho da.

Thoa một vài giọt sản phẩm lên mặt. Dùng từ
4-6 lần/ngày. Chuyển ngay sang bước tiếp theo.

Bước 4
Peel and
Renew

Peel and Renew kết thúc quá trình tẩy da tại nhà
và thúc đẩy tái tạo da. Dựa trên hỗn hợp các tác
nhân trẻ hóa da, bơ hạt mỡ và vitamin, Peel and
Renew làm ẩm da, tăng độ đàn hồi và tái tạo da,
nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho một làn da trẻ hơn,
săn chắc hơn và khỏe mạnh hơn.

Dùng sau bước 2 và 3 từ ngày thứ 4 sau khi tẩy
da cho đến khi da không còn dấu hiệu tróc nữa
(như là bong da). Thoa sản phẩm lên da khô
sạch. Dùng 4-5 lần/ngày. Nhẹ nhàng mát xa da
trong khoảng 2-3 phút. Để trong khoảng 30 phút.
Rửa sạch bằng Clean & Gentle. Lặp lại quá trình
khoảng 2-3 giờ một lần/ngày.

Peeling
Soap

Peeling Soap sử dụng các nhân tố tẩy da tự nhiên
như san hô silicat giúp làm sáng và phục hồi da.
Silicat thấm sâu vào tế bào mang theo khoáng chất
và dưỡng chất làm tầng thượng bì tách khỏi tầng
hạ bì. Công thức tiên tiến giúp loại bỏ mụn, cân
bằng tiết bã nhờn và tẩy sạch tế bào chết, điều trị
sắc tố và chống lão hóa.
Peeling Soap có thể dùng để xem phản ứng da
và khả năng tiếp nhận liệu pháp Rose de Mer.

Làm mềm sản phẩm trước khi sử dụng bằng cách
thả vào nước ấm vài phút. Dùng tay xoa để tạo
bọt rồi mát xa lên mặt khoảng 1-2 phút. Rửa sạch.
Chú ý quan trọng: Sản phẩm có thể chỉ được sử
dụng trước liệu pháp tẩy da tại salon hoặc í t nhất
10 ngày sau khi quá trình tẩy da hoàn tất – gồm
quá trình bong da sau khi tẩy da. Sản phẩm có
thể tạm thời gây ngứa hoặc đỏ da nhẹ.
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Sản phẩm bổ sung

Sản phẩm bổ sung:
Dòng sản phẩm Biophyto là giải pháp tẩy da từ thực vật 100% giúp cải thiện làn da
tổng thể. Qua 6 bước, các chất có trong sản phẩm thúc đẩy lưu thông máu, tăng phục
hồi tế bào và nhẹ nhàng tẩy da bị tổn thương. Biophyto còn co da, làm dịu da để có
kết quả tốt hơn khi trị liệu. Có chứa các chất kháng khuẩn, Biophyto ngăn chặn tiết
bã nhờn cho một làn da sạch khỏe hơn.

Dòng sản phẩm Elastin Collagen có tác động mạnh mẽ giúp giữ ẩm, có thể dùng hàng
ngày cho da vùng mắt và mặt. Với khả năng này, sản phẩm phù hợp với các loại da
từ da khô, bình thường đến da dầu, da hỗn hợp. Công thức phục hồi Collagen và
Elastin đặc biệt tổng hợp 8 nhân tố làm ẩm tự nhiên cho hiệu quả lâu dài hơn.

Dòng sản phẩm Fresh loại bỏ những bụi bẩn cứng đầu nhất và lớp trang điểm sâu
bên trong lỗ chân lông cho một làn da sạch và tươi trẻ. Sản phẩm phù hợp với da
khô, da dầu và da thông thường, Fresh có hương thơm và công thức trị liệu sẽ tẩy
sạch bụi bẩn từ sâu bên trong và cả bề mặt da.

Porcelan and Beauty Masks
Mặt nạ nuôi dưỡng và làm ẩm da cho các loại da khác nhau. Làm săn chắc và sáng
da cho một làn da mịn màng tươi sáng hơn.

Line Repair Theraskin + HA Concentrate
Sản phẩm phù hợp với mọi loại da. Có chứa axit Hyaluronic giúp phục hồi da và làm
chậm quá trình lão hóa bằng cách giữ ẩm cho da, làm săn chắc và tăng độ đàn hồi
da, không gây kí ch ứng da. Là lựa chọn tuyệt vời sau khi thay da.

Bio Satin Serum
Sản phẩm không gây mụn, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất giúp da mịn màng tươi sáng
đồng thời tái tạo tế bào da, tăng lưu thông máu và giữ độ ẩm tự nhiên của da không
gây tắc lỗ chân lông hay tuyến tiết bã nhờn.

Beauty Globes
Sản phẩm giúp cải thiện và tăng hiệu quả của các biện pháp chăm sóc tại salon. Có
thể làm mát hoặc để lạnh để có thể dùng lâu hơn. Sản phẩm giúp làm dịu da không
gây kí ch ứng, se khí t lỗ chân lông, giúp mắt thư giãn. Ngoài ra sản phẩm còn tăng
lực cho da khi thắt chặt các tế bào và tái tạo Collagen.
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Crystal Fingers
Crystal Fingers giúp tăng cường các biện pháp mát xa chăm sóc da. Mát xa vùng có
nhiều nếp nhăn giúp giảm nếp nhăn bằng cách tái tạo tế bào và phục hồi cấu trúc da.
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