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สูตรยอดนิยม

BEST OF THE BEST

POPULAR
SOFT MASK

ขายดี
อันดับ1

No.1 TOP SALES

RECOMMENDED•PRODUCTS

SUNSCREEN

NEW
FORMULA
EFFECTIVE FORMULA

ALL IN 1
FORMULA

CUV05

ยูวี ฟาวน์เดชั่น เอสพีเอฟ 40 พีเอ +++

UV FOUNDATION SPF40 CREAM

กันแดดชั้นเซียน ที่เข้าใจผิวคนเอเชีย มากที่สุด

ครีมกันแดดเนื้อใยไหม ด้วยการคิดค้นพัฒนาจากนักวิจัยของพรีมา แคร์ฯ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์กันแดดเนื้อเนียนนุ่มบางเบา เข้ากับทุกสีผิว ช่วยปกป้อง
ผิวจากรังสียูวีเอ และยูวีบี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความหมองคลํ้า ฝ้า กระ จุดด่างดำ� และริ้วรอย พร้อมทั้งช่วยปรับผิวหน้าให้แลดูเรียบเนียน
สมํ่าเสมอ และปกปิดจุดบกพร่องของผิวได้ราวกับใช้คอนซีลเลอร์
A Silky premium sunscreen product that can protect your skin from the damaging effect of UVA and UVB rays (SPF 40). It provides
skin protection from harmful UV ray which cause skin darkening, melasma and brown spots. A luxurious soft cream with a highly
absorbent formula that provides a long-lasting, smooth, even coverage without clogging skin pores.

ปกปดโดยไมตองพึ่งคอลซีลเลอร 
No need concealer
เกลี่ยลื่น ไมฝดหนา 
Smooth
เขากับทุกสีผิว 
Match with every skin tone
เนื้อเบา ผิวหายใจได 
Feel weightless
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UV FOUNDATION
SPF 40 CREAM

CUV 40

UV FOUNDATION SPF 50 PA+++
ยูวี ฟาวนเดชั่น เอสพีเอฟ 50 พีเอ+++)

เบา.. ลื่น..ราวกับสัมผัสไหม
The touch of Lightweight, Silky and Non-greasy finish look!!!
ครีมกันแดดผสมรองพื้น เนื้อเนียนนุ่มพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50 PA+++ ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ซึ่ง
เป็นสาเหตุหนึ่งของผิวหมองคลํ้า ช่วยปรับผิวหน้าให้แลดูกระจ่างใสด้วยส่วนผสมของวิตามินซี และให้ผิวชุ่มชื้นด้วยวิตามินอี นํ้ามันสกัดจาก
เมล็ดองุ่น (Grape Seed Oil) และน้ำ�มันรำ�ข้าว (Rice Bran Oil) ช่วยบำ�รุงให้ผิวหน้าดูนุ่มนวล แลดูเรียบเนียน และดูเนียนใสเป็นธรรมชาติ
Sunscreen with foundation product that can protect your skin from the damaging effect of UVA and UVB rays with SPF50
PA+++. It provides skin protection from harmful UV rays which cause skin darkening, melasma and brown spots. Added
Vitamin C and E help to brighten and moisturized skin. Also includes Grape Seed Oil and Rice Bran Oil that help your skin
silky, soft and smooth.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
วิตามินซี, วิตามินอี, นํ้ามันสกัดจากเมล็ดองุ่น, นํ้ามันรำ�ข้าว, สารปกป้องแสงแดดแบบฟิสิคอล. สารป้องกันแสงแดดแบบเคมิคอล
Ascorbyl Tetraisopalmitate, dl-Alpha Tocopheryl Acetate, Grape Seed Oil, Rice Bran Oil, Octocrylene, Titanium dioxide,
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Benzophenone-3

UV FOUNDATION
SPF 50 PA+++

UV WHITENING
FOUNDATION

ให้ผิวได้รับการปกป้องพร้อมการบำ�รุงเพื่อผิวดูกระจ่างใสไปพร้อมๆกัน
Dual action with Protecting and Beautifying

CUV 08

UV WHITENING FOUNDATION
ยูวี ไวทเทนนิ่ง ฟาวนเดชั่น

ครีมกันแดดทีม่ สี ว่ นผสมของรองพืน้ เนือ้ บางเบา ให้สมั ผัสนุม่ ลืน่ เกลีย่ ไปกับผิวได้งา่ ย ให้การปกปิดแต่ไม่หนักผิว พร้อม
ปกป้องรังสียวู ซี งึ่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของผิวหมองคลํา้ และริว้ รอยก่อนวัย ผสานกับส่วนผสมแห่งการบำ�รุงอย่างวิตามินซี ช่วย
ให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
Lightweight sunscreen foundation that can protects your skin from the damaging effect of UVA and UVB
rays. It absorbs quickly into the skin (non-sticky). Also include Vitamin C that helps to lighten skin naturally.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
อนุพันธ์ของวิตามินซี, สารปกป้องแสงแดดแบบฟิสิคอล. สารป้องกันแสงแดดแบบเคมิคอล
Ascorbyl tetraisopalmitate, Octocrylene, Titanium dioxide, Ethylhexyl-p-Methoxycinnamate, Benzophenone-3
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เรียบเนียน

ปองกันแดด

SMOOTHNESS AND FLAWLESS

PERFECT SUN PROTECTION

บางเบา ออนนุม

หนาไมลอย

LIGHTWEIGHT AND COMFORTABLE

เปนธรรมชาติ

UV FINE
FOUNDATION
CREAM

LOOK NATURAL

WON'T CHANGE COLOR

เลิกกลัววาจะ ตกรอง!!!
F I N E



FO r

N Ö

F E a R


ยูวี ไฟน์ ฟาวน์เดชั่น ครีม

FINE
for NO FEAR • เลิกกลัวว่าจะ ตกร่อง!!
ครีมกันแดดเนื้อใยไหม ไม่หนักหน้า เพราะเนื้อบางเบา เนียนนุ่ม และเข้ากับทุกสีผิว ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีเอ และยูวีบี

ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความหมองคลํ้า ฝ้า กระ
จุดด่างดำ� และริ้วรอย พร้อมทั้งช่วยปรับผิวหน้าให้แลดูเรียบเนียนสมํ่าเสมอ และผิวหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยสารสกัดจากดอกคาโมมายล์
Silky feel sunscreen foundation, it lightweight, comfortable and match with every skin tone. Protect your skin from the damaging effect of UVA and UVB
rays. It provides skin protection from harmful UV ray which cause skin darkening and brown spots. It also provides moisturized, smooth and soft to the
skin from Bisabolol extract.
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All in 1 Formula



เอจ ดีไฟอิ้ง โปร สกิน พลัส เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ (ซิลิโคน ฟรี)

เดย์ครีมนาํ้ ตานางฟ้า (Precious crystal tears) ครีมเพือ่ การบำ�รุง และป้องกันแสงแดด สูตร Silicone Free พร้อม
ส่วนผสมทีค่ ดั สรรมาเพือ่ การบำ�รุง ให้ผวิ หน้าดูกระชับเรียบเนียนขึน้ ริว้ รอยแลดูจางลง ผิวเนียนนุม่ ชุม่ ชืน้ และดูเปล่งปลัง่
สดใส พร้อมช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีเอ และยูวีบี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของผิวหมองคล้ำ� ด้วยค่า SPF 30 PA+++
Precious crystal tears nourishing day cream with sunscreen (Silicone free). All-In-One formulas for firming
and brighten your skin. Enriched with natural extracts that help fifirming, leaving your skin smooth and
moisturize. Protect your skin from the damaging effect of UVA and UVB rays with SPF 30 PA+++. It
provides skin protection from harmful UV ray which cause skin darkening, melasma and brown spots
สารสกัดนํ้าตานางฟ้า สกัดจากกัมธรรมชาติของพืชประจำ�เกาะกรีซ มีคุณสมบัติในการช่วยให้ริ้วรอยที่มาจากการ
แสดงออกของใบหน้าและริ้วรอยแห่งวัยดูจางลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pistacia Lentiscus Gum extracted from a resin which drops from the trunk of ancient trees into the shape
of tears from the island of Chios,Greece. It has a new technique of anti-aging properties to reduce the
appearance of wrinkles and radically improving skin firmness.
เปปไทด์จากจุลินทรีย์นํ้าพุร้อนบริสุทธ์ใต้ทะเลลึก จากจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการดำ�รงชีวิตภายใต้สภาวะที่
กดดันได้อย่างทนทาน เปปไทด์ที่สกัดได้จึงมีคุณสมบัติในการช่วยให้ผิวดูมีสุขภาพดี
Thermus Thermophilus Ferment is a peptide extracted from microbes that live in the environmental
tolerance helps to moisturize the skin softer, smoother and healthier-looking.
เปปไทด์จาก 7 อะมิโน คุณสมบัติของเปปไทด์ที่ผสานการทำ�งานร่วมกันเพื่อช่วยให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนลง ให้ผิวดู
เรียบเนียน และดูกระชับขึ้น
Double Peptide complex help significantly reduce the appearance of wrinkles, smooths skin texture, and
improves fifirmness.
ใบดอกกุหลาบจากเทือกเขาเอลป์ สารสกัดจากใบของ
ดอกกุหลาบแห่งเทือกเขาเอลป์ มีคุณสมบัติช่วยให้ริ้วรอยแลดู
ลดเลือน ให้ผิวดูนุ่ม ชุ่มชื่นอย่างมีสุขภาพดี
Rhododendron Ferrugineum Extract helps to prevent
fifine lines, wrinkles and other signs of aging.

All in 1
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ลูเซนท นารซิสซัส ซีรั่ม





ลูเซนท
นท นารซิสซัส ครี
ครรมี

นารรซิสซซัส เอนชานเทด ซันสกรีน เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++
นาร

 





NARCISSUS ENCHANTED
SUNSCREEN
SPF 40 PA+++

LUCENT NARCISSUS
CREAM

LUCENT NARCISSUS
SERUM

เผยผิวสวยดูกระจ่างใสที่แท้จริง ด้วยหยดสัมผัสนุ่มราวไหม
Silky touch of CGE 37 drop will reveal
the truly perfect of the skin.

เซรั่มนาร์ซิสซัส ด้วยหยดสีขาวละมุน สัมผัสบางเบา เรียบลื่นและซึมซาบเร็ว
ช่วยให้ผิวหน้าที่มีความหมองคลํ้า จุดด่างดำ�แลดูจางลง ผิวหน้าดูกระจ่างใส
ผิวแลดูเรียบเนียนขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ผิวดูมีสุขภาพดี ด้วย
สารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด ได้แก่ สารสกัดจากดอกนาร์ซสิ ซัส, สารสกัด
จากดอกเดซี่, สารสกัดจากใบดอกกุหลาบเทือกเขาแอลป์, Melissa Officinalis
Extract และสารสกัดจากดอกบัว
Nourishing lucent serum enriched with natural ingredients from
Narcissus Extract, Nymphaea Alba Flower Extract, Daisy Flower Extract,
Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract and Melissa
Officinalis Extract that help diminishing the appearance of blemish, dark
spots and brighten skin. Also includes Water lily ofl wer that helps the skin
more brighten and calm down the skin into more comfortable feeling.
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สัมผัสความรู้สึกหลงใหล..ในผิวที่ดูกระจ่างใส..อย่างที่ใครๆต้องอิจฉา

A perfect skin brightening that everybody desires.

แม้แสงแดดจะแรงแค่ไหน ผิวก็มีปราการด่านป้องกันที่เข้มแข็ง
Strongest barrier to protect the skin from the sun ray

ครีมนาร์ซิสซัส ด้วยเนื้อครีมเข้มข้นซึ่งประกอบด้วยสารที่มีประสิทธิภาพต่อ
การบำ�รุงผิว ช่วยให้ผิวหน้าที่มีความหมองคลํ้า ฝ้า และจุดด่างดำ�แลดูจางลง
ริ้วรอยบนผิวดูจางลง แลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมช่วยให้ผิวหน้า
ดูกระจ่างใส ด้วยสารสกัดจากดอกนาร์ซิสซัส, สารสกัดจากดอกบัว, สารสกัด
จากใบดอกกุหลาบเทือกเขาแอลป์ และสารสกัดจากดอกเดซี่

ครีมกันแดดนาร์ซิสซัส ด้วยคุณสมบัติของส่วนผสมในเนื้อครีมจากสารสกัด
จากธรรมชาตินานาชนิด ได้แก่ สารสกัดจากดอกนาร์ซิสซัส, สารสกัดจาก
ดอกบัว, สารสกัดจากดอกเดซี่, สารสกัดจากใบดอกกุหลาบเทือกเขาแอลป์
และ Melissa Officinalis Extract ช่วยให้ผิวหน้าแลดูเรียบเนียน ผิวดู
กระจ่างใสขึ้น และผิวหน้าชุ่มชื้นเนียนนุ่ม พร้อมช่วยป้องกันแสงแดดทั้งรังสียูวีเอ
และยูวีบี ด้วยค่า SPF 40 PA+++

This intensive nourishing lucent cream contains Narcissus Extract,
Nymphaea Alba Flower Extract, Rhododendron Ferrugineum Leaf
Call Culture Extract and Daisy Flower Extract that helps reduce the
appearance of skin darkening, melasma, and wrinkles. It helps to make
your skin brighten and youthful appearance.

Lucent sunscreen cream, naturally blend ingredients which derived
from Narcissus Extract, Nymphaea Alba Flower Extract, Daisy Flower
Extract, Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract and
Melissa Officinalis Extract that helps smoothen skin, brighten and
moisturize. Protect your skin from the damaging effect of UVA and
UVB rays with SPF 40 PA+++.





ลูเซนท นารซิสซัส อาย เจล





ลูเซนท นารซิสซัส เฟเชียล ครีม โซฟ

ลูเซนท นารซิสซัส สครับ มาสค

 


The SHINING legend of NARCISSUS collection
ความกระจ่างใส…จะดูเปล่งประกาย…ทุกความงาม
ทุกความงามที่เจิดจรัส…จะสะกด…ทุกสายตา
ทุกสายตา…จะจับจ้อง…ในตัวคุณ
(The myth of a dangerous beauty)
สารสกัดจากดอกนาร์ซิสซัส
LUCENT NARCISSUS
FACIAL CREAM SOAP

LUCENT NARCISSUS
EYE GEL

นาร์ซสิ ซัส เป็นดอกไม้แห่งเทพนิยายถิน่ ยุโรป ทีม่ คี ณุ สมบัตชิ ว่ ยให้ผวิ แลดูกระจ่าง
ใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Narcissus Poeticus Callus Extract in the form of liposome technology
which is more stable and penetrated. Provides the effective lighten
skin and helps to improve overall skin texture, tone and radiance.

LUCENT NARCISSUS SCRUB MASK

รวมประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว
ดูแล 3 ปัญหาหลักของผิวรอบดวงตา

The effective eye gel to eliminate 3 most problems about eyes area.
• รอยหมองคลํ้า (Dark circles) • ถุงใต้ตา (Eyes bags)
• ความเหี่ยวย่น (Wrinkles)
อายเจลนาร์ซสิ ซัส อายเจลสำ�หรับการบำ�รุงผิวรอบดวงตา ด้วยประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากดอกนาร์ซิสซัส, สารสกัดจากดอกเดซี่, สารสกัดจากดอกบัว,
สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า และสารสกัดจากใบดอกกุหลาบเทือกเขาแอลป์
และการทำ�งานร่วมกันของเปปไทด์ ช่วยให้ความหมองคลํ้า และริ้วรอย
รอบดวงตาแลดูลดเลือนลง ผิวรอบดวงตาดูกระจ่างใส แลดูกระชับเรียบเนียนขึน้
This highly effective lucent gel to nourish the eyes area. With powerful
ingredients from Narcissus Extract, Nymphaea Alba Flower Extract,
Spirulina Extract and Rhododendron Ferrugineum Leaf Call Culture
Extract in conjunction with Peptide that helps reduce appearance of
skin darkening and wrinkles.

เพราะการล้างหน้าคือจุดเริ่มต้นของผิวดูเปล่งประกาย
Washing for glowing skin to begin with.
ครีมโซฟนาร์ซิสซัส ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสีนํ้านมสำ�หรับล้างหน้า ปราศจากสาร
SLS ช่วยทำ�ความสะอาดสิ่งสกปรกบนใบหน้า พร้อมบำ�รุงผิวหน้าด้วยสารสกัด
จากดอกนาร์ซิสซัส วิตามินซี วิตามินอี โปรวิตามินบีห้า และนํ้ามันโจโจ้บา ที่มี
คุณสมบัติช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนขึ้น ความหมองคลํ้าบนใบหน้าแลดูจางลง
ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น
Lucent liquid cream soap for cleansing face, SLS free, helps to eliminate
impurities of all kinds. Nourishing skin with Narcissus Poeticus Callus
Extract, Vitamin C, Vitamin E, D-panthenol, and Jojoba oil helps to reduce
appearance of skin darkening, brighten, soften and smoothen skin.

เนรมิตความงามสู่ผิวดูกระจ่างใส
ด้วย 2 ขั้นตอนการบำ�รุงในหนึ่งเดียวกัน

2 steps in a perfect skin

มาส์คสครับนาร์ซิสซัส เพื่อการบำ�รุงผิวอย่างมีประสิทธิภาพ อุดมด้วยสาร
สกัดจากธรรมชาตินานาชนิด ได้แก่ สารสกัดจากดอกนาร์ซสิ ซัส, สารสกัดจาก
ดอกบัว, สารสกัดจากดอกเดซี่, สารสกัดจากใบดอกกุหลาบเทือกเขาแอลป์ และ
Melissa Officinalis Extract ช่วยให้ผิวหน้าที่มีความหมองคลํ้าแลดูจางลง ผิวดู
กระจ่างใส แลดูเรียบเนียนขึ้น พร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ผิวจึงดูเปล่งปลั่ง
สดใสอย่างเป็นธรรมชาติ
Lucent scrub mask for nourishing skin, naturally blend ingredients
from Narcissus Extract, Nymphaea Alba Flower Extract, Daisy Flower
Extract, Rhododendron Ferrugineum Leaf Cell Culture Extract and
Melissa Officinalis Extract that helps reduce appearance of skin darkening,
toning the skin and brighten skin. Also provides smooth looking
moisture and shine skin.

21

22


OASIS TIME
FREEZE SERUM

CGE
36
OASIS TIME

FREEZE SERUM
โอเอซิส ไทม ฟรีซ ซีรั่ม

“สู้กับเวลาเพื่อคว้าความสวย 5 ประการ”
Fight the time to get the 5 things of beauty

• ริ้วรอยดูลดเลือน (Reduce wrinkles naturally)
• ผิวดูกระชับ สัมผัสได้ (Skin firming)
• ผิวดูเรียบเนียน เปล่งปลั่ง (Smooth and shine bright)
• ผิวชุ่มชื้น เอิบอิ่ม (Moisture up)
• ผิวดูฟู ดูเต่งตึง (Tightening)
เซรั่มโอเอซิส จัดการกับปัญหาริ้วรอยจากผิวขาดนํ้าอย่างอยู่หมัด ด้วยส่วนผสมหลักอย่างดับเบิ้ลเปปไทด์
ไฮยารูโรนิค แอซิด และรากพืชทะเลทราย
Oasis serum helps significantly reduces the appearance of wrinkles and skin texture from the
dehydrated condition with powerful actives like Acetyl hexapeptide-8, Palmitoyl pentapeptide-4,
Sodium Hyaluronate and Imperata cylindrica root extract.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
อะซีติล เฮกซะเปปไทด์ 8 (Acetyl hexapeptide-8),พาลมิโตอิล เพนตะเปปไทด์ 4 (Palmitoyl pentapepide-4),
โซเดียม ไฮยารูโรเนต (Sodium Hyaluronate),สารสกัดจากรากพืชทะเลทราย (Imperata extract)





CKP 42

OASIS WAKE UP
MOIST HYDRA GEL

โอเอซิส เวค อัพ มอยส ไฮดรา เจล

ผิวรู้สึกอิ่มนํ้าเป็นอย่างไร หาคำ�ตอบได้ใน…
If you looking for Re-hydrated skin product? The answer is…

ผลิตภัณฑ์ไฮดราเจลโอเอซิส ที่ช่วยปลุกผิวให้ตื่นจากความแห้งกร้านสู่ความรู้สึกชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า ทำ�ให้
ผิวดูเปล่งปลั่ง เนียนนุ่มและแลดูอ่อนเยาว์อย่างมีชีวิตชีวา ด้วยสารสกัดจากรากพืชทะเลทราย สาหร่ายทะเล
สีแดง และดับเบิ้ลเปปไทด์
Wake you’re moist of the skin up with intensely rich and profoundly nourishing Oasis hydra gel
from Imperata cylindrica, Chondrus Crispus and double Peptides helps moisturize skin to feel
soft, healthy looking, reduce wrinkles and youthful appearance.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
สารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดง (Chondrus Crispus),สารสกัดจากรากพืชทะเลทราย (Imperata cylindrica
root extract), อะซีติล เฮกซะเปปไทด์ 8 (Acetyl hexapeptide-8),พาลมิโตอิล เพนตะเปปไทด์ 4 (Palmitoyl
pentapeptide-4)
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CAG 06

AGE DEFENCE SUPER SERUM
เอจ ดีเฟนซ ซุปเปอร ซีรั่ม

ไดรูป...ดูโดดเดน
Get the perfect
attractive face by yourself
AGE DEFENCE
SUPERSERUM

ซุปเปอร์ซีรั่ม บำ�รุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของเปปไทด์

มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวแลดูกระชับขึ้น ริ้วรอยแลดูจางลง โดยเฉพาะบริเวณที่มีริ้วรอย
เช่น หน้าผาก หางตาและร่องแก้ม ทำ�ให้ผิวหน้าแลดูเรียบเนียนขึ้น พร้อมสารสกัดจาก
ธรรมชาติช่วยในการบำ�รุงผิว และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ทำ�ให้ผิวแลดูมีสุขภาพดี
Super serum, with ingredients from a double peptide that helps fifirming skin,
reduce appearance of fine lines, wrinkles and leaving your skin smooth.
It combines with natural extracts help nourished skin, moisturized and
healthier-looking skin.
Acetyl hexapeptide-8 เปปไทด์ที่พัฒนาคุณสมบัติมาโดยเฉพาะ ช่วยทำ�ให้ผิวดู
เรียบเนียนอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่สะสมจากการแสดง
อารมณ์ระหว่างวัน
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A unique developed peptide that helps to reduce the appearance of fifine-lines
or wrinkles from everyday facial expression. Skin appears more smooth,
plumped and radiant.
Palmitoyl Pentapeptide-4 หรือเรียกว่า Micro-collagen เป็นเปปไทด์ทชี่ ว่ ยให้รวิ้ รอย
แลดูลดเลือน ผิวดูเรียบเนียน แลดูอ่อนเยาว์
Micro-collagen is a derivative of peptide that helps to correct wrinkles, fine-lines
and skin texture. Skin feels smoother, younger and softer.
Firming active complex ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า ซอยไอโซฟลาโวน
คาเฟอีน และคาร์นิทีน ที่อุดมไปด้วยสาร Antioxidant โปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ ช่วยทำ�ให้
ผิวดูนุ่มชุ่มชื้น ผิวดูเรียบเนียน กระชับ อย่างเป็นธรรมชาติ
The complex of spirulina extract, soy isoflavone, caffeine and carnitine that
help to firming, moisturize and smoothen skin.
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เพื่อผิวรอบดวงตาดูกระจ่างใสขึ้น ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิด
ได้แก่ สารสกัดจากใบของดอกกุหลาบแห่งเทือกเขาเอลป์, สารสกัดจากดอกเดซี่, สารสกัดจาก
เมล็ดกาแฟ และสารสกัดจากเมล็ดถัว่ เหลือง พร้อมช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ และทำ�ให้รวิ้ รอยดูลดเลือน
ลง ในขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยให้รอยหมองคลํ้ารอบดวงตาแลดูจางลงอีกด้วย
Nourishing masque serum for eyes area packed with Natural Extracts, Rhododendron
Ferrugineum Extract, Daisy Flower Extract, Coffee Seed Extract and Soybean Extract
that helps moisturizer and fifirming around the eyes area. Also reduce the appearance
of fifine lines, wrinkles and dark circles.
• สารสกัดจากใบของดอกกุหลาบแห่งเทือกเขาเอลป์ มีคุณสมบัติในการช่วยให้ริ้วรอยแลดู
ลดเลือน ผิวดูเนียนนุ่ม ชุ่มชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
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• ซีรั่มมาส์คผิวบริเวณรอบดวงตา •
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CEP 12

START OVER EYE MASQUE SERUM
สตารท โอเวอร อาย มาสค ซีรั่ม
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POWER PLANT EYE
MASQUE SERUM

Rhododendron Ferrugineum Extract helps to prevent fifine lines, wrinkles and other
signs of aging. Give the moisturizer to the skin.
• สารสกัดจากดอกเดซี่ มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส รอยหมองคลํ้ารอบดวงตา
แลดูจางลง
Daisy Flower Extract gives the brighten skin and reduce the appearance of dark circles.
• โซเดียม ไฮยารูโรเนต ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
Sodium Hyaluronate provides intense moisture to the skin
• สารสกัดจากถั่วเหลือง ให้ริ้วรอยรอบดวงตาแลดูลดเลือน
Soybean Extract helps to reduce the appearance of fine lines and wrinkles around
the eyes area.

รำแพน ไมตองพึ่งมาสคารา

(No need MASCARA anymore)
FILL UP LASHES & BROWS
TREATMENT GEL

CEP15 : FILL UP LASHES & BROWS TREATMENT GEL
ฟิลล์ อัพ ลาส & บราวส์ ทรีทเม้นท์ เจล

เพราะขนคิว้ คือมงกุฎของใบหน้า และขนตาคือหน้าต่างของหัวใจ ให้เจลรำ�แพน ดูแลสิง่ สำ�คัญบนใบหน้าของคุณ
ด้วยเจลบำ�รุงสำ�หรับขนตาและขนคิ้ว จาก Volumizer Hair Complex ผสานการทำ�งานกับสารสกัดจากธรรมชาติ
อย่างสารสกัดจากใบฝรั่ง และสารสกัดจากรากหม่อน ช่วยให้ขนตาและขนคิ้วดูหนาขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดสาเหตุหนึ่ง
ของการหลุดร่วงของขนตาและขนคิ้ว
The combination of Volumizer Hair Complex, Guava Leaf Extract and Morus Alba Root Extract in CEP 15
FILL UP LASHES & BROWS TREATMENT GEL enhances the volume of lashes and brows to healthier
looking. It helps to reduce the cause of lashes and brows loss as well.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Voluminzer Hair Complex จากเปปไทด์สังเคราะห์ ผสานกับสารสกัดจากผลส้มและมะกอก ที่ช่วยลดสาเหตุหนึ่ง
ของการหลุดร่วงของขนตาและขนคิ้ว
The complex of Biotinyl Tripeptide-1, Apigenin and Oleanolic Acid helps to reduce the cause of lashes
and brows loss.
(พร้อมด้วยสารสกัดจากใบฝรั่งและรากหม่อน Also with Guava Leaf Extract และ Moros Alba Root Extract.)
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มาส์คเจลสูตรเข้มข้น ที่รวมรวบสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณค่า

ได้แก่ รากโสมสกัด, สารสกัดจากผลไม้มงคลทับทิม, ผงไข่มุก และสารสกัดจาก
รังนก ช่วยให้ผิวหน้าแลดูเรียบเนียน ริ้วรอยดูลดเลือนลง ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์
และดูกระชับขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ความหมองคล้ำ� ฝ้า กระแลดูจางลง ผิวหน้าดู
กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
Concentrated gel mask that contains many precious botanical active
ingredients like Panax Ginseng Root Extract, Punica Granatum Extract,
Pearl Powder and Swiftlet Nest Extract helps moisturize skin to feel
soft, healthy looking, reduce wrinkles and makes youthful appearance.

เอเซี่ยน เรเดียนท์ มิกซ์ มาส์ค

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
สารสกัดจากรังนก ถูกขนานนามว่า “ทองคำ�ขาวแห่งท้องทะเล” ด้วยองค์
ประกอบของโปรตีนและวิตามินในสารสกัดช่วยให้ผิวดูเรียบเนียน แลดูอ่อนเยาว์
Swiftlet Nest Extract named as a ‘Platinum of the ocean’, it helps the
skin to smooth and youthful.
ไข่มุก “อัญมณีแห่งสายนํ้า” ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสดุจเปลือกอันแวววาว
ของไข่มุก
Pearl powder, the jewel of the river, helps to promote brightening of
the skin like a shining of the pearl.
ผสานกับสารสกัดรากโสม และ สารสกัดจากทับทิม
(Also with Panax Ginseng Root Extract and Punica Granatum Extract)

CSP 68

ไฟโต เอ็นเนอจี เฟเชียล มาส์ค

PHYTO ENERGY FACIAL MASK

ครีมมาส์คใบบัวบก ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่สารสกัดจากใบบัวบก ผสานการทำ�งานร่วมกับคอลลาเจน
วิตามินซี และวิตามินอี ช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่ง ริ้วรอยดูลดเลือนลง ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์และดูมีสุขภาพดี พร้อมทั้งช่วยให้
ผิวชุ่มชื้น และผิวดูกระจ่างใส
This intensely rich and profoundly nourishing mask from Centella Asiatica Extract, Collagen, Vitamin C and Vitamin E
complex helps moisturize skin to feel soft, bright and healthy looking. Also reduce wrinkles and reveal youthful
appearance.
สารสกัดจากใบบัวบก Centella Asiatica Extract มีคุณสมบัติเป็น Antioxidant ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้รอยหมองคลํ้า ฝ้า กระ
จุดด่างดำ� แลดูจางลง
It has antioxidant and wound-healing properties to tackle existing dark spots and other skin discolorations.
คอลลาเจน Collagen ช่วยให้ผิวดูกระชับเรียบเนียน ผิวหน้าแลดูอ่อนเยาว์ มีสุขภาพดี
It helps to promote skin fifirmness, smoothness and youthful appearance.
อนุพันธ์ของวิตามินซี Sodium Ascorbyl Phosphate ด้วยคุณสมบัติในการเป็น Antioxidant ช่วยให้ริ้วรอยดูลดเลือน พร้อมให้
ผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
A highly effective and stable antioxidant. Its powerful ability to improve the appearance of skin aging. Reveal brighter
and healthier-looking skin.
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CAP 12

DERMA CLEAR ACNE GEL
เดอมา เคลียร แอคเน เจล

จู่โจมอย่างตรงจุด ลดปัญหาอย่างตรงใจ • Targeted to the cause of Acne
ผลิตภัณฑ์เจลบำ�รุงผิวสำ�หรับผู้มีปัญหาเรื่องสิวโดยเฉพาะ ด้วยส่วนผสมของ Salicylic Acid และ Zinc Sulfate
ที่ช่วยลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว พร้อมด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิด ได้แก่ Snail Secretion Filtrate,
สารสกัดจากเปลือกมังคุด และ Tephrosia Purpurea Seed Extract ปรับผิวให้แลดูเรียบเนียนสมํ่าเสมอ ผิวหน้าดู
กระจ่างใส และชุ่มชื้นขึ้น
The targeted anti-acne gel with the combination of ingredients from Salicylic Acid and Zinc Sulfate, it
helps to reduce the cause of acne. Also includes natural extracts from Snail Secretion Filtrate, Garcinia
Mangostana Extract and Tephrosia Purpurea Seed Extract to promotes smoothen and brighten skin.

DERMA CLEAR
ACNE GEL

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
สารสกัดจากเมือกหอยทาก มีองค์ประกอบของ Glycosaminoglycan, Collagen, Elastin, Glycolic
Acid และ Allantoin จึงช่วยให้ผิวแลดูกระชับยืดหยุ่น และ ดูเรียบเนียนสมํ่าเสมอ
The complex of Glycosaminoglycan, Collagen, Elastin, Glycolic Acid and Allantoin in Snail
Secretion Filtrate helps to improve elasticity of the skin and feels smoother and softer.
สารสกัดจากเปลือกมังคุด ด้วยคุณสมบัตขิ อง Tannin จึงช่วยในการลดสาเหตุหนึง่ ของการเกิดสิว
Garcinia Mangostana Extract has Tannin that helps to reduce the cause of acne.
Tephrosia Purpurea Seed Extract ช่วยบำ�รุงให้ผิวดูมีสุขภาพดี
The extract of Tephrosia Purpurea helps to reveal healthier-looking skin.
Tranexamic Acid มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวที่มีฝ้า กระ จุดด่างดำ� ดูจางลง ให้ผิวดูกระจ่างใส
อย่างเป็นธรรมชาติ
Tranexamic Acid helps to reduce dark spots, even out skin tone and naturally brighten skin.
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Glycolic Acid and Salicylic Acid ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างอ่อนโยน และช่วยลดสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดสิว
AHA and BHA helps to reveal brighter and to clarify the skin with reducing the cause
of acne.
Zinc Sulfate แร่ธาตุสำ�คัญที่มีส่วนช่วยควบคุมความมันของผิว ลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว
Zinc Sulfate is an important mineral that has oil control properties to reduce the
cause of acne.
Copper Tripeptide-1 ช่วยให้ผิวแลดูกระชับ ให้ริ้วรอยแลดูจางลงอย่างมีประสิทธิภาพ
Copper Tripeptide-1 helps to improve skin rfi mness and diminish the appearance of wrinkles.
ทีทรีออย มีส่วนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil or Tea tree oil helps to reduce the cause of acne.

CWP 02

ACNE CONTROL LIQUID SOAP
(แอคเน คอนโทรล ลิควิด โซพ)

ACNE CONTROL
LIQUID SOAP

รู้สึกดีกับผิว ตั้งแต่สัมผัสแรกของการล้างหน้า • Love at first touch with purifies skin

สบู่เหลวที่มีประสิทธิภาพ ในการทำ�ความสะอาดผิวหน้าได้อย่างสะอาด ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึง เหมาะสำ�หรับผิวเป็นสิว
A highly effective liquid soap cleanser for smoother and softer skin especially for acne skin. It helps to protect the skin from acne. Leaves skin clean and
refreshed without over–drying.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Lauryl Glucoside เป็นสารทำ�ความสะอาดที่มีความอ่อนโยนต่อผิว ทำ�ความสะอาดสิ่งสกปรกบนผิวหน้าได้อย่างสะอาด โดยไม่ทำ�ให้ผิวหน้าแห้งตึง
Mild surfactant, it gently lifts away impurities, dirt, and oil without stripping skin.
Triclosan ด้วยคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดสิว
Anti-acne active, it has an anti-microbial activity that helps to prevent a cause of acne.
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ผม
ผมแหง แตกปลาย
Dry hair Hair Breakage
ปลาย
ผมเสี
ย
Damaged hair
ผมช็อต
Extremely hair breakage
ผมชีฟ
้ ู
Fluffy hair





ผมขาด
การดู
แล 
Careless hair
ผมไร
ผมไมมี
ชีวDull
ติ ชีhair
วา
น้
ำ
หนั
ก
ผมหยาบ
Volume less
hair ผมทำ กระดาง
เคมีบอ ย Roughly hair
Very damaged
hair

แฮร์ เทอราพี ซิลค์ แอนด์ สมูธ
เซรั่มอาหารผมแบบไม่ต้องล้างออก เนื้อ
บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ ช่วยให้เส้นผม
นุ่มลื่น เงางาม ดูมีชีวิตชีวา และผมดูมี
สุขภาพดี ด้วยสารสกัดจากนํ้ามันมะพร้าว
และโจโจ้บาออย เหมาะสำ�หรับผู้ที่มีปัญหา
ผมแห้ง แตกปลาย
Intensive nourishing hair oil formula
with essential nutrients from Caprylic/
Capric Triglyceride and Jojoba Oil for
moisturizes your hair to prevent dry
hair. Make your hair silky soft, shiny
and healthier-looking hair.

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
สารสกัดจากน้�ำ มันมะพร้าว ด้วยกรรมวิธี
การสกัดที่ทำ�ให้ไม่มีกลิ่น ช่วยให้เส้นผมนุ่ม
สลวยและคงความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผม โดย
ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ
Caprylic/Capric Triglyceride, extracted
from coconut oil, it odorless due to
special technique of extraction.
Provides silky and shiny hair.
น้�ำ มันจากเมล็ดโจโจ้บาร์ มีสว่ นช่วยบำ�รุง
และให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผม
Oil from jojoba seed is a botanical oil.
Nourishing hair to silky soft, shiny and
healthier-looking.
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ผลิตภัณฑสำหรับผูมีปญหาผมรวง

CHC 05 ANTI HAIR LOSS LOTION
CHC 06 ANTI HAIR LOSS CONDITIONER
CHC 07 ANTI HAIR LOSS SHAMPOO

• Seal your weak point
• Opportunity come to your life
• Satisfy yourself
CHC 05 ANTI HAIR LOSS LOTION
(แอนตี้ แฮร์ ลอส โลชั่น)
SOS. Hair lotion
(สำ�หรับผู้มีปัญหาผมร่วง)
ผลิตภัณฑ์โลชั่นใสบำ�รุงผมแบบไม่ต้องล้างออก
ช่วยให้เส้นผมดูหนาและดูมีสุขภาพดีขึ้น ด้วยสาร
สกัดจากใบฝรั่งและสารสกัดจากรากหม่อน ช่วย
ลดสาเหตุหนึ่งของการหลุดร่วงของเส้นผม
This nourishing leave on hair clear lotion
contains natural extracts from Psidium
Guajava Leaf Extract and Morus Alba Root
Extract that helps to reduce the cause of
hair loss, invigorate the scalp for thicker and
healthier-looking hair.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
สารสกัดจากใบฝรั่ง,สารสกัดจากรากหม่อน,
วิตามินบี 3 (Psidium Guajava Leaf Extract,
Morus Alba Root Extract and Niacinamide)
CHC 06 Anti hair loss conditioner
(แอนตี้ แฮร์ ลอส คอนดิชั่นเนอร์)
SOS. Hair Conditioner
(สำ�หรับผู้มีปัญหาผมร่วง)
ผลิตภัณฑ์ครีมบำ�รุงผม นวดทิ้งไว้เพียง 5-10
นาที จะช่วยให้ผมนุม่ ลืน่ และดูมสี ขุ ภาพดีขนึ้ พร้อม
สารสกัดแอนตี้แฮร์ลอสคอมเพล็กซ์ ใบฝรั่ง
รากหม่อน และนํา้ มันมะพร้าว มีสว่ นช่วยลดสาเหตุหนึง่
ของการหลุดร่วงของเส้นผม
This nourishing hair conditioner contains
natural extracts from Psidium Guajava Leaf
Extract, Morus Alba Root Extract, Caprylic/
Capric Triglyceride also with Anti-hair loss
complex that helps to reduce the cause
of hair loss, gives the silky and healthier
looking hair.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
Anti-hair loss complex, สารสกัดจากใบฝรั่ง,
สารสกัดจากรากหม่อน, สารสกัดจากนํ้ามัน
มะพร้าว
(The complex of Biotinyl Tripeptide-1,

ANTTI HAIR LOSS
ANTI
LOS
SHAMPOO
SSHAMP
AMPOO

ANTI HAIR LO
LOSS
OSS
O
CONDITIONER
CONDITIONE
ER
R

ANTI HAIR
HA
AIR LOSS
LOTION
LOTIO
ON

Apigenin and Oleanolic acid Psidium Guajava
Leaf Extract and Morus Alba Root Extract
and Caprylic/Capric Triglyceride)
CHC 07 Anti hair loss shampoo
(แอนตี้ แฮร์ ลอส แชมพู)
SOS. Hair Shampoo
(สำ�หรับผู้มีปัญหาผมร่วง)
ผลิตภัณฑ์ชำ�ระล้างเส้นผม ช่วยให้ผมนุ่มลื่น และ

ดูมีสุขภาพดีขึ้น พร้อมสารสกัดแอนตี้แฮร์ลอส
คอมเพล็กซ์ ใบฝรั่ง และรากหม่อน มีส่วนช่วยลด
สาเหตุหนึ่งของการหลุดร่วงของเส้นผม
This nourishing hair shampoo contains
natural extracts from Psidium Guajava Leaf
Extract, Morus Alba Root Extract also with
Anti-hair loss complex that helps to reduce
the cause of hair loss, gives smooth yet
free flowing hair.

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingredients)
Anti-hair loss complex, สารสกัดจากใบฝรั่ง,
สารสกัดจากรากหม่อน
(The complex of Biotinyl Tripeptide-1,
Apigenin and Oleanolic acid Psidium Guajava
Leaf Extract and Morus Alba Root Extract)
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CGE 33

ALL IN 1 AQUA EE SERUM (MEN)

ออล อิน วัน อควา อีอี ซีรั่ม (เมน)
• ซีรั่มบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชาย •

ALL IN 1 AQUA EE
SERUM [ MEN ]

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Instant Lift effect: Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate
Duo advance whitening: Alpha Arbutin and Vitamin C
Oil control and anti-acne: Zinc Sulfate, Hydrolyzed Algin, Witch Hazel
Extract and Onion Extract
Anti-aging and moisture: Micro-collagen, Pueraria Mirifica Root, Soybean,
Vitamin E and Sodium Hyaluronate

EE

Instant Lift
Effect

CGE 34

ALL IN 1 AQUA EE CREAM (MEN)

ออล อิน วัน อควา อีอี ครีม (เมน)
• ครีมบำ�รุงผิวหน้าสำ�หรับผู้ชาย •

EE
CREAM GEL

ด้วยเนื้อครีมบางเบา ซึมง่าย ไม่เหนอะหนะ พร้อมสารบำ�รุงผิวจากธรรมชาติประสานการทำ�งานร่วมกับ
เปปไทด์ ช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียน นุ่มชุ่มชื้น ผิวดูกระจ่างใส ริ้วรอยดูจางลง ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์
ดูกระชับเต่งตึงขึ้น อีกทั้งช่วยลดสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว
Nourishing gel cream for men with light texture and absorbs quickly into the skin (non-sticky).
Packed natural extract combines with Peptide that helps promote firming skin. It provides
smoothness and brighten your skin also reduces the cause of acne.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Duo advance whitening: Alpha Arbutin and Vitamin C
Oil control and anti-acne: Zinc Sulfate, Hydrolyzed Algin, Witch Hazel Extract and Onion Extract
Anti-aging and moisture: Micro-collagen, Pueraria Mirifica Root Extract, Soybean, Vitamin E
and Sodium Hyaluronate
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เนือ้ บางเบา ซึมง่าย ไม่เหนอะหนะ พร้อมสารสกัดจากธรรมชาติทปี่ ระสานการทำ�งาน
ร่วมกับเปปไทด์ ช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียน นุ่มชุ่มชื่น ผิวดูกระจ่างใส ริ้วรอยดูจาง
ลง ผิวหน้าดูออ่ นเยาว์ ดูกระชับเต่งตึงขึน้ อีกทัง้ ช่วยลดสาเหตุหนึง่ ของการเกิดสิว
Nourishing serum for men with light texture and absorbs quickly into
the skin (non-sticky). Packed natural extract combines with Peptide that
helps promote firming skin. It provides smoothness and brighten your
skin also reduces the cause of acne.

ALL IN 1 AQUA EE
CREAM [MEN]

CWP 40

EE

ALL IN 1 AQUA EE SOAP CREAM (MEN)

SOAP CREAM

ออล อิน วัน อควา อีอี โซฟ ครีม (เมน)
• ครีมล้างหน้าสำ�หรับผู้ชาย •

ช่วยทำ�ความสะอาดสิ่งสกปรกบนใบหน้า พร้อมทั้งช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใส ความหมองคลํ้า
ฝ้า กระ และจุดด่างดำ�แลดูจางลง และด้วยคุณสมบัติของสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้ผิว
ดูเรียบเนียนขึ้น รูขุมขนแลดูกระชับ ริ้วรอยแลดูจางลง ผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ และช่วยเพิ่มความ
ชุ่มชื้นให้กับผิว
Cleansing product for men, it help to eliminates impurities all kinds. Diminishing
the appearance of blemish and dark spots and leaving skin radiant. It combines
natural ingredients that provides smoothness and moisturizer. Reduce appearance
of fine lines & wrinkles and younger looking skin.

ALL IN 1 AQUA EE
SOAP CREAM [MEN]

ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Duo advance whitening: Alpha Arbutin and Vitamin C
Oil control and anti-acne: Zinc Sulfate, Hydrolyzed Algin, Witch Hazel Extract
and Onion Extract
Anti-aging and moisture: Soybean, Jojoba oil and D-panthenol.

CUV 48

AQUA ALL IN 1 EE SUNSCREEN SPF 50 PA+++ (MEN)

อควา ออล อิน วัน อีอี ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50 พีเอ+++ (เมน)
• ครีมป้องกันแสงแดดทีร่ วมครบคุณสมบัตใิ นหนึง่ เดียว •

AQUA ALL IN 1 EE
SUNSCREEN
SPF 50 PA+++
[ MEN ]

EE
UVA and UVB block

พร้อมสารป้องกันแสงแดดที่ช่วยป้องกันรังสี UVA และ UVB ด้วยค่า SPF 50 PA +++
เพื่อผิวที่ดูกระชับและดูกระจ่างใส ด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้ผิวหน้าดู
กระชับขึน้ ผิวดูเต่งตึง และผิวหน้าดูเรียบเนียนสมํา่ เสมอ อีกทัง้ ช่วยให้ความหมองคลํา้ ฝ้า กระ
บนใบหน้าแลดูจางลง และมีความชุ่มชื้นขึ้น
All-In-One sunscreen cream protects your skin from the damaging effect of UVA
and UVB rays with SPF 50 PA+++ to firming and brighten your skin. Enriched with
natural extracts helps fifirming, leaving you skin smooth and moisturize.Diminishing
the appearance of blemish and dark spots, toning the skin and brighten your skin.
ส่วนประกอบสำ�คัญ (Active ingradients)
Duo advance whitening: Alpha Arbutin and Vitamin C
Oil control and anti-acne: Zinc Sulfate, Hydrolyzed Algin and Witch Hazel Extract
Anti-aging and moisture: Pueraria Mirifica Root, Soybean, Vitamin E and Sodium
Hyaluronate
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IMPORTED
PACKAGE
(MOQ 5,000-10,000 pcs.)
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IMPORTED
PACKAGE
(MOQ 5,000-10,000 pcs.)
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โทรศัพท์: 0-2886-3957 ถึง 59 แฟกซ์: 0-2883-8959

CONTACT US
PREMA CARE INTERNATIONAL CO., LTD.
111/888 M.5 Watchalaw, Bangkruay,
Nonthaburi 11130 Thailand

Tel. +66(0)2-886-3957 to 59 Fax. +66(0)2-883-8959
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