UPDATE 2013/04/23

สงวนลิขสิทธิ์โดย VRGreen.COM หามนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง สวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไมไดรับอนุญาต

**** ขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน
กลุมเวชสำอางคลางหนา / เช็ดทำความสะอาดผิว หลังลางหนา
CODE

ชื่อสินคา

A01

Sulphur Cleansing Gel
เจลลางหนาสูตรสิว และผิวมัน

A02

tea tree Cleansing Gel
เจลลางหนาสูตรสิว และผิวมัน

A03

AHA/BHA Exfoliating Cleanser
เจลลางหนาสูตรสิว และผิวมัน

A04

รายละเอียด
เจลลางหนาสูตรพิเศษ
สำหรับผิวมันและมีสิวเพื่อควบคุมความมัน
ลดการเกิดสิว
เจลใสลางหนาสำหรับผิวมันและมีสิวเพื่อ
ควบคุมความมันลดการเกิดสิว

สวนประกอบ
triclosan,Allantoin,sulphur

Sample

ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
กรัม
กรัม
฿620

฿1,000

tea tree extract,Allantoin, sodium PCA

฿450

เจลใสลางหนาสำหรับผิวมันและมีสิวเพื่อ
ควบคุมความมันลดการเกิดสิว เพื่อหนาใส
กระชับรูขุมขน

Salicylic acid (BHA) ,Allantoin,sodium
PCA,AHA,urea,Sorbitol,amino acid

฿750

Mild Cleansing gel
เจลลางหนาสูตรออนโยน

เจลลางหนาสูตรพิเศษ ใชไดทุกสภาพผิว
แมผิวบอบบาง
ดวยสารสกัดธรรมชาติจากตะบองเพชร
สายพันธุพิเศษ ใหความชุมชื้นยาวนาน
ลดการระคายเคือง ไมแหงตึง

cactus extract, NaPCA, trehalose,
purasal moist, vit B5, Allantoin

฿550

A05

Basic Cleansing gel
เจลลางหนาสูตรปกติ

เจลใสลางหนา ใชไดทุกสภาพผิว ไมแหงตึง

NaPCA,trehalose,vit B5

฿400

A06

Liquid Foam for Oily Skin
โฟมลางหนาผิวมันสูตรน้ำ
(ตองบรรจุขวดปมเปนโฟม)

โฟมใสลางหนา ฟองนุม
สำหรับผิวมันและมีสิวเพื่อควบคุมความมัน
ลดการเกิดสิว ไมแหงตึงเหมือนการใชโฟมแบบเกา

triclosan,tea tree extract,Allantoin

฿550

A07

A08

Aloe vera Liquid Foam
โฟมลางหนาผิวธรรมดาสูตรน้ำ
(ตองบรรจุขวดปมเปนโฟม)
Kiwi plus Vitamin cleansing gel
beed เจลลางหนาวิตะมิน
ผสมเม็ดวิตะมิน

A09

Carviar Gold Cleansing gel

A10

Soft Cleansing Oil
ซอฟทคลีนซิ่งออยด

A11

Basic Cleansing cream
คลีนซิ่งน้ำนมสูตรธรรมดา

A12

Extra Mild Deep Cleansing Milk
คลีนซิ่งมิ้ลคสูตรพิเศษ

A13

Soft Cleansing Foam
โฟมลางหนาสูตรออนโยน
(เนื้อโฟมสีขาว)

โฟมใสลางหนา ใชไดทุกสภาพผิว แมผิวบอบบาง
Aloe vera extract,NaPCA,
ดวยสารสกัดธรรมชาติจากอโรเวรา ใหความชุมชื้น
trehalose,purasal moist, Allantoin
ลดการระคายเคือง ไมแหงตึง
เจลลางหนาผสมเม็ดวิตะมิน
Kiwi extract, sodium PCA, vit C,vit B3
ชวยทำความสะอาดพรอมบำรุงผิว
,trehalose,beed
ทำใหผิวเรียบเนียน (มีเม็ด beed ลอยอยู)
เจลลางหนาผสมทองคำ ชวยลดเลือนริ้วรอย
Gold ,Carviar extract,Vit
ทำใหผิวนุม
เรียบเนียน
B3,Panthenol,NaPCA
น้ำมันลางหนาเนื้อนุม
squalane, sunflower oil , Rice bran oil ,
เมื่อโดนน้ำจะกลายสภาพเปนน้ำนม
Lavender oil, avocado oil
ผิวนุมไมแหงตึง ลางเครื่องสำอางไดอยางหมดจด
ครีมน้ำนมสำหรับเช็ดทำความสะอาด
ผิวหนาและเครื่องสำอาง หรือกอนทำทรีทเมนต

Hydrolyzed Milk Protien,LArginine,Allantoin,Sweet Almond Oil

โลชั่นน้ำนมสำหรับเช็ดทำความสะอาด
ผิวหนาและเครื่องสำอางไดอยางหมดจด จริงๆ
Vitamin E,alpha bisabolol,oat milk
หรือกอนทำทรีทเมนต ออนโยนตอทุกสภาพผิว
extract
และรอบดวงตา (PEG free)
ลางทำความสะอาดผิวหนาโดยไมทำให ผิวแหงตึง
เหมือนการลางดวยโฟมทั่วไป
NaPCA,trehalose,vit B5,cactus extract
จึงเหมาะกับทุกสภาพผิว

฿550

฿900
฿900
฿800

฿1,300
฿450

฿550

฿750

A14

Facial Foam for oily skin
โฟมลางหนาสูตรสิว ผิวมัน
(เนื้อโฟมสีขาว)

ลางทำความสะอาดผิวหนาอยางหมดจด
สำหรับผิวมัน ดวยสารสกัดจากพืชมากมาย
หลายชนิด ที่ชวยครอบคลุม ในทุกปญหาของสิว

CALENDULA OFFICINALIS , HUMULUS
LUPULLUS, SALVIA OFFICINALIS ,ARCTIUM
LAPPA , LAMINARIA SACCHARINA
,SAPONARIA OFFICINALIS , CITRUS
LIMONUM , HYPERICUM PERFORATUM
EXTRACT

A15

Natural Toner (Alcohol free)
โทนเนอรสูตรธรรมดา

เช็ดทำความสะอาดผิว กระชับรูขุมขน
เหมาะกับทุกสภาพผิว
ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล

witch hazel,NaPCA,Allantoin,Aloe
vera,Chamomile extract

฿550

A16

Refreshing Toner (with Alcohol)
โทนเนอรสูตรผสมอัลกอฮอล

เช็ดทำความสะอาดผิว กระชับรูขุมขน
เหมาะกับทุกสภาพผิว มีสวนผสมของแอลกอฮอล

witch hazel,NaPCA,hydrolyzed Wheat
Protein,Glycine,Lysine,Fructose,
Glucose,AHA,urea,Sorbitol

฿600

฿700

A17

Balancing Toner
โทนเนอรปรับสภาพผิว

เช็ดทำความสะอาดผิว ชวยสมานผิว
กระชับรูขุมขน
และคืนความเนียนนุมชุมชื่นใหกับผิว
เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวที่บอบบาง
ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล และน้ำหอม

A18

Clarifying Oily skin toner
โทนเนอรสูตรผิวมัน และสิว

Niacinamide,rose water,witch
hazel,larysil,Chamomille,Aloe vera,LArginine,Dipotassium Glycyrrhizinate

฿700

เช็ดทำความสะอาดผิว ชวยสมานผิว
กระชับรูขุมขน เหมาะกับผิวเปนสิว ผิวมัน
ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล

red onion extract,zinc,witch hazel,Mush
room Extract, Hydrolyzed Yeast extract,
Pyridoxine, Allantoin , Biotin, Aloe
vera,Niacinamide

฿700

Lactic Renewal toner
กรดแลคติคโทนเนอร

หยดใสสำลี เช็ดหลังลางหนาทุกวัน
เพื่อเตรียมผิวกอนการบำรุงตัวอื่น
ชวยผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพ ใหผิวชุมชื้น ลดฝา
รอยดำ รอยสิว ริ้วรอย อยางไดผล ลดสิวและ
ชวยใหสารบำรุงตัวอื่น สามารถเขาผิวไดดียิ่งขึ้น

2%Lactic acid (from Plant), Allantoin,
Hydrovance, Aloe vera

฿700

A20

BHA Renewal toner
บีเอชเอโทนเนอร

หยดใสสำลีเช็ดหลังลางหนาทุกวัน
เพื่อเตรียมผิวกอนการบำรุงตัวอื่น
ชวยผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพ ใหผิวชุมชื้น ลดฝา
รอยดำ รอยสิว ริ้วรอย อยางไดผล ลดสิวและ
ชวยให สารบำรุงตัวอื่น สามารถเขาผิวไดดียิ่งขึ้น

0.5%Salicylic acid , Allantoin,
Dipotassium Glycyrrhizinate

฿700

A21

Pumpkin enzyme toner
โทนเนอรผสมเอนไซมจากฟกทอง

เช็ดทำความสะอาดผิว ชวยสมานผิว
กระชับรูขุมขน ชวยผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพ
ใหผิวชุมชื้น ลดฝา รอยดำ รอยสิว ริ้วรอย
เหมาะกับทุกสภาพผิว

pumpkin enzyme,Kiwi extract,witch
hazel,Aloe vera ,Allantoin,Lactobacillus

฿680

฿1,100

A22

Pomegranate enzyme toner
โทนเนอรผสมเอนไซมจากทับทิม

เช็ดทำความสะอาดผิว ชวยสมานผิว
กระชับรูขุมขน ชวยผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพ
ใหผิวชุมชื้น ลดฝา รอยดำ รอยสิว ริ้วรอย
เหมาะกับทุกสภาพผิว

Pomegranate enzyme ,witch
hazel,Mush room Extract,Aloe
vera,Niacinamide

฿680

฿1,100

A19

กลุมทรีทเมนตเจลสำหรับเครื่อง ไออนโต โฟโน หรือ meso no needle
(สามารถทาประจำวัน หรือใชกับเครื่องก็ได)
CODE

ชื่อสินคา

B01

วิตะมินซี 3% (SAP) เจล

B02

วิตะมินซี 5% (SAP) เจล

B03

วิตะมินซี 3% (PMG) เจล

B04

วิตะมินซี 5% (PMG) เจล

วิตะมินซี 2% (Ethyl Ascorbic Acid)
B05
เจล

วิตะมินซี 5% (Ethyl Ascorbic Acid)
B06
เจล

B07

20% nano arbutin เจล

B08

อารบูติน 5% เจล

รายละเอียด
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง และเสถียรใหผิวขาวใส และ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง และเสถียรใหผิวขาวใส และ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
อารบูตินอนุภาคนาโน
ชวยใหสามารถเขาผิวไดลึกกวา
เหมาะกับคนที่มีปญหา ฝา กระ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัด ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

3%Stay-C,Red algae,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

5%Stay-C,Red algae,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

3%Mg-ascorbyl phosphate,Red
algae,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

5%Mg-ascorbyl phosphate,Red
algae,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

2%Ethyl Ascorbic Acid,Red algae,LArginine

฿1,010

฿1,650

5%Ethyl Ascorbic Acid,Red algae,LArginine

฿600

฿1,760

฿2,900

20%nano arbutin,vit B3,L-Arginine

฿350

฿1,010

฿1,650

5%Arbutin,Forsythia suspensafruit
extract,L-Arginine

฿390

฿1,130

฿1,850

B09

อารบูติน 7% เจล

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัด ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

7%Arbutin,Forsythia suspensafruit
extract,L-Arginine

฿480

฿1,400

฿2,300

B10

อัลฟา อารบูติน 3% เจล

รูปแบบอัลฟา จะใหผลที่ดีกวา รูปปกติ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

3%Alpha Arbutin,vit B3,L-Arginine

฿620

฿1,820

฿3,000

B11

อัลฟา อารบูติน 5% เจล

รูปแบบอัลฟา จะใหผลที่ดีกวา รูปปกติ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

5%Alpha Arbutin,vit B3,L-Arginine

฿1,020

฿3,020

฿5,000

B12

เคอรคูมินเจล

สารสำคัญในขมิ้นชันชวยยับยั้งการทำงาน
ของเอนไซมไทโรซิเนส มีคุณสมบัติ
ในการเปนสารแอนตี้ออกซิแดนทที่ดีมาก
ปองกันการระคายเคืองและรังสี UV

0.5%Tetrahydrocurcumin,L-Arginine

฿800

฿1,300

B13

รีโซสินอล เจล

สารเพิ่มความขาวที่มีศักยภาพมาก
มีประสิทธิภาพดีกวา kojic acid 22 เทา
ชวยยับยังเอนไซมไทโรซิเนส ยับยั้งอนุมูลอิสระ

0.3%Phenylethyl Resorcinol,L-Arginine

฿800

฿1,300

B14

ทรานเอ็กซมิก 5% เจล

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

5%Tranexamic acid , 3% vit B3,LArginine

฿1,040

฿1,700

B15

ทรานเอ็กซมิก 8% เจล

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

8% Tranexamic acid , 3% vit B3,LArginine

฿1,160

฿1,900

B16

ลิโคริช 0.1% เจล

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัดจากแมคโนเลีย
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

Licorice PT40 ,Magnolia extract,LArginine

฿1,340

฿2,200

B17

อโลเวราเจล 100% เจล

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่นใหกับผิว
ลดการอักเสบ

฿470

฿750

B18

อโลเวราเจล เจล อัลตรา

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่นใหกับผิว
ลดการอักเสบ ผสมเม็ดวิตะมินสีเขียว

฿800

฿1,300

B19

โอลิโก ไฮยารูโรนิก 1% เจล

ไฮยาขนาดเล็กระดับนาโน ใหผิวอุมน้ำ ชุมชื้น
นุมนวล เตงตึง

1%Oligo Hyarulonic
acid,panthenol,nano moist,L-Arginine

฿1,940

฿3,200

B20

ไฮยารูโรนิก 1% เจล

ใหผิวอุมน้ำ ชุมชื้น นุมนวล เตงตึง

1%Hyarulonic
acid,chamomile,panthenol

฿1,220

฿2,000

B21

นาโนมอยส 1 % เจล

สารใหความชุมชื้นระดับนาโน ใหผิวเนียน นุมนวล
ชุมชื้น

nano moist ,L-Arginine

฿680

฿1,100

B22

วิตะมินอี 5%เจล ครีม

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่น ใหกับผิว
ตอตานอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย และรอยแผลเปน

5%Vit E,50% Aloe vera,L-Arginine

฿800

฿1,300

B23

มอลท โพลีฟนอลเจล

สารสกัดจากมอลท ซึ่งอุดมไปดวยโพลีฟนอล
ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการตานอนุมูลอิสระที่สูงมาก
และชวยใหผิวกระจางใส ลด age spot

5% Malt seed extract

฿680

฿1,100

B24

คอลลาเจน 3% เจล

ลดริ้วรอย ดวยสารที่ชวยกระตุน
และเติมเต็มคอลลาเจนใตผิว

3%Micro collagen,3%Hydrolyzed
collagen,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

B25

คอลลาเจน 5% เจล

ลดริ้วรอย ดวยสารที่ชวยกระตุน
และเติมเต็มคอลลาเจนใตผิว

5%Micro collagen,5%Hydrolyzed
collagen,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

B26

เบตากลูเคนเจล

ใหผิวยืดหยุน อุมน้ำ รูขุมขนเล็กลง สมานแผล
ลดริ้วรอย ชวยรักษาสิว ปองกันการเกิดใหมของสิว
ลดการทำลายผิวจากแสง UV

20% Beta Glucan
Solution,5%Niacinamide,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

B27

นาโน โคคิวเทน 5% เจล

ตอตานอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย

5%Nano-coenzyme Q10,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

B28

เฟรมมิ่งเจล (โบท็อกซไลค)

ชวยใหผิวตึงกระชับ รดริ้วรอย
ทดแทนการฉีดโบท็อกซ

5%Argireline ,3%Syn-Ake(dipeptide
diaminobutyroyl benzylamide
diacetate),nano moist,L-Arginine

฿3,620

฿6,000

สเต็มเซล เจล

สเต็มเซลจากตนอารแกน
เปนสารออกฤทธ์ิที่ใชในทาง
เครื่องสำอางชนิดแรก ที่สามารถชวย
ทั้งการปกปอง และยังเพิ่มพลังชีวิต
ใหกับเซลลตนกำเนิดในผิวชั้นหนังแท (Dermal
stem cell) ฟนคืนการทำงานของ
กระบวนการคืนความออนเยาวใหกับผิว

0.5%Argania Spinosa Sprout Cell
Extract,nano moist,L-Arginine

฿1,820

฿3,000

B29

100%Aloe vera ,Allantoin,chamomile,LArginine
100%Aloe vera
,Allantoin,chamomile,beed (vit
C&E),nano moist,L-Arginine

฿620

฿1,220

Triple action stemcell gel

ผสานคุณสมบัติของสเต็มเซล จากพืช 3 ชนิด ไดแก
ตนอารแกน แอปเปล และองุน
เพื่อชวยใน
การปกปอง และยังเพิ่มพลังชีวิต
ใหกับเซลลตนกำเนิด ในผิวชั้นหนังแท
และหนังกำพรา ฟนคืนการทำงาน ของกระบวนการ
คืนความออนเยาวใหกับผิว อยางเต็มประสิทธิภาพ

0.5%Argania Spinosa Sprout Cell
Extract ,Malus Domestica Fruit Cell
Culture Extract ,Vinifera Fruit Cell
Extract,L-Arginine

B31

Growth Factor Like Gel

ชวยกระตุนให keratinocytes
เกิดการหลั่งสารกระตุนการเจริญเติบโต (growth
factors) จึงมีผลใหเซลลไฟโบรบลาสต (fibroblast)
เกิดการสังเคราะหคอลลาเจนและอีลาสตินที่เพิ่มมา
กขึ้น ชวยลดริ้วรอยภายในเวลา 2 สัปดาห

B32

วิตะมินคอมเพล็กซเจล

ตอตานอนุมูลอิสระ ใหความชุมชื้น
ซอมแซมผิวที่เสื่อมสภาพ ลดการระคายเคือง
ปกปอง DNA ใหเซลทำงานไดเต็มที่

B30

B36

10%AZ gel

B37

นาโนซิลเวอรเจล

฿3,920

฿6,500

2%Crocus Extract,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

5% Vitamin compound(vit E,vit C,vit
B3,vit B5,Vit B6),L-Arginine

฿1,010

฿1,650

฿1,010

฿1,650

฿1,010

฿1,650

รักษาสิว คุมความมัน ยับยั้ง tyrosinase ใหผิวขาว
ลดรอยดำ ตอตานอนุมูลอิสระ พรอมสารอนุพันธ 10%Potassium Azeloyl Diglycinate
จากชะเอม ที่ลดการอักเสบและ
,Dipotassium Glycyrrhizinate,L-Arginine
ชวยลดการระคายเคือง
ชวยฆาเชื้อสิว พรอมสารอนุพันธจากชะเอม
Colloidal Silver,Dipotassium
ที่ลดการอักเสบและ ควบคุมน้ำมัน
Glycyrrhizinate,L-Arginine
ชวยลดการระคายเคือง

฿670

฿1,320

กลุมทรีทเมนตเซรั่ม หรือ โซลูชั่น สำหรับเครื่อง ไออนโต โฟโน meso no needle
(สามารถทาประจำวัน หรือใชกับเครื่องก็ได)
CODE

ชื่อสินคา

C01 วิตะมินซี 3% (SAP) โซลูชั่น /เซรั่ม

C02 วิตะมินซี 5% (SAP) โซลูชั่น /เซรั่ม

C03 วิตะมินซี 3% (PMG) โซลูชั่น /เซรั่ม

C04 วิตะมินซี 5% (PMG) โซลูชั่น /เซรั่ม

วิตะมินซี 2% (Ethyl Ascorbic Acid)
C05
โซลูชั่น / เซรั่ม

รายละเอียด
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ใหผิวขาวกระจางใส ตานอนุมูลอิสระ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง และเสถียรใหผิวขาวใส และ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูง และเสถียรใหผิวขาวใส และ
เสริมสรางคอลลาเจน
พรอมสารสกัดจากสาหรายสีแดง
ที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

3%Stay-C,Red algae,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

5%Stay-C,Red algae,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

3%Mg-ascorbyl phosphate, Red
algae,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

5%Mg-ascorbyl phosphate, Red
algae,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

2%Ethyl Ascorbic Acid, Red algae,
L-Arginine

฿1,010

฿1,650

5%Ethyl Ascorbic Acid, Red algae,
L-Arginine

฿1,760

฿2,900

C06

วิตะมินซี 5% (Ethyl Ascorbic Acid)
โซลูชั่น / เซรั่ม

C07

20% nano arbutin โซลูชั่น / เซรั่ม

อารบูตินอนุภาคนาโนชวยใหสามารถ
เขาผิวไดลึกกวา เหมาะกับคนที่มีปญหา ฝา กระ

20%nano arbutin,vit B3,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

C08

อารบูติน 5% โซลูชั่น /เซรั่ม

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัดที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

5%Arbutin,Forsythia suspensafruit
extract,L-Arginine

฿1,130

฿1,850

C09

อารบูติน 7% โซลูชั่น /เซรั่ม

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัดที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

7%Arbutin,Forsythia suspensafruit
extract,L-Arginine

฿1,400

฿2,300

C10

อัลฟา อารบูติน 3% โซลูชั่น /เซรั่ม

รูปแบบอัลฟา จะใหผลที่ดีกวา รูปปกติ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

3%Alpha Arbutin,vit B3,L-Arginine

C11

อัลฟา อารบูติน 5% โซลูชั่น /เซรั่ม

รูปแบบอัลฟา จะใหผลที่ดีกวา รูปปกติ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

5%Alpha Arbutin,vit B3,L-Arginine

C12

เคอรคูมินเซรั่ม

สารสำคัญในขมิ้นชันชวยยับยั้งการทำงาน
ของเอนไซมไทโรซิเนส มีคุณสมบัติในการเปน
สารแอนตี้ออกซิแดนทที่ดีมาก
ปองกันการระคายเคืองและรังสี UV

C13

รีโซสินอล เซรั่ม

สารเพิ่มความขาวที่มีศักยภาพมาก
มีประสิทธิภาพดีกวา kojic acid 22 เทา
ชวยยับยังเอนไซมไทโรซิเนส ยับยั้งอนุมูลอิสระ

C14

ทรานเอ็กซมิก 5% โซลูชั่น / เซรั่ม

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

C15

ทรานเอ็กซมิก 8% โซลูชั่น /เซรั่ม

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

C16

ลิโคริช 0.1% โซลูชั่น / เซรั่ม

ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง
พรอมสารสกัดจากแมคโนเลีย
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

C17

อโลเวราเจล 100% โซลูชั่น /เซรั่ม

C18

อโลเวราเจล เซรั่ม อัลตรา

C19 โอลิโก ไฮยารูโรนิก 1% โซลูชั่น /เซรั่ม

฿1,820

฿3,000

฿3,020

฿5,000

0.5%Tetrahydrocurcumin,L-Arginine

฿800

฿1,300

0.3%Phenylethyl Resorcinol,L-Arginine

฿800

฿1,300

฿1,040

฿1,700

฿1,160

฿1,900

Licorice PT40 ,Magnolia extract,LArginine

฿1,340

฿2,200

ชวยสมานผิว และใหความนุม ชุมชื่นใหกับผิว
ลดการอักเสบ

100%Aloe vera ,Allantoin,chamomile,LArginine

฿470

฿750

ชวยสมานผิวและใหความนุมชุมชื่นใหกับผิว
ลดการอักเสบ ผสมเม็ดวิตะมินสีเขียว

100%Aloe vera
,Allantoin,chamomile,beed (vit
C&E),nano moist,L-Arginine

฿800

฿1,300

ไฮยาขนาดเล็กระดับนาโน ใหผิวอุมน้ำ ชุมชื้น
นุมนวล เตงตึง

1%Oligo Hyarulonic
acid,panthenol,nano moist,L-Arginine

฿1,940

฿3,200

฿1,020

5%Tranexamic acid , 3% vit B3,LArginine
8%Tranexamic acid , 3% vit B3,LArginine

C20

ไฮยารูโรนิก 1% โซลูชั่น /เซรั่ม

ใหผิวอุมน้ำ ชุมชื้น นุมนวล เตงตึง

1%Hyarulonic
acid,chamomile,panthenol

฿1,220

฿2,000

C21

นาโนมอยส 1 % โซลูชั่น /เซรั่ม

สารใหความชุมชื้นระดับนาโน ใหผิวเนียน นุมนวล
ชุมชื้น

nano moist ,L-Arginine

฿680

฿1,100

C22

วิตะมินอี 5%เซรั่ม

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่น ใหกับผิว
ตอตานอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย และรอยแผลเปน

5%Vit E,50% Aloe vera,L-Arginine

฿800

฿1,300

C23

มอลท โพลีฟนอล โซลูชั่น /เซรั่ม

สารสกัดจากมอลท ซึ่งอุดมไปดวยโพลีฟนอล
ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการตานอนุมูลอิสระที่สูงมาก
และชวยใหผิวกระจางใส ลดage spot

5% Malt seed extract

฿680

฿1,100

C24

คอลลาเจน 3% เจล โซลูชั่น /เซรั่ม

ลดริ้วรอย ดวยสารที่ชวยกระตุน
และเติมเต็มคอลลาเจนใตผิว

3%Micro collagen,3%Hydrolyzed
collagen,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

C25

คอลลาเจน 5% โซลูชั่น /เซรั่ม

ลดริ้วรอย ดวยสารที่ชวยกระตุน
และเติมเต็มคอลลาเจนใตผิว

5%Micro collagen,5%Hydrolyzed
collagen,L-Arginine

฿1,340

฿2,200

C26

เบตากลูเคน โซลูชั่น /เซรั่ม

ใหผิวยืดหยุน อุมน้ำ รูขุมขนเล็กลง สมานแผล
ลดริ้วรอย ชวยรักษาสิว ปองกันการเกิดใหมของสิว
ลดการทำลายผิวจากแสง UV

20% Beta Glucan
Solution,5%Niacinamide,L-Arginine

฿1,010

฿1,650

C27

นาโน โคคิวเทน 5% เซรั่ม

ตอตานอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย

5%Nano-coenzyme Q10,L-Arginine

฿3,320

฿5,500

ชวยใหผิวตึงกระชับ รดริ้วรอย
ทดแทนการฉีดโบท็อกซ

5%Argireline ,3%Syn-Ake(dipeptide
diaminobutyroyl benzylamide
diacetate),nano moist,L-Arginine

฿3,620

฿6,000

สเต็มเซลจากตนอารแกน
เปนสารออกฤทธ์ิที่ใชในทาง
เครื่องสำอางชนิดแรก ที่สามารถชวย
ทั้งการปกปอง และยังเพิ่มพลังชีวิต
ใหกับเซลลตนกำเนิด ในผิวชั้นหนังแท” (Dermal
stem cell) ฟนคืนการทำงาน
ของกระบวนการคืนความออนเยาวใหกับผิว

1%Argania Spinosa Sprout Cell
Extract,nano moist,L-Arginine

฿1,820

฿3,000

C28 เฟรมมิ่ง (โบท็อกซไลค) โซลูชั่น /เซรั่ม

C29

สเต็มเซล โซลูชั่น /เซรั่ม

฿620

฿1,220

ผสานคุณสมบัติของสเต็มเซลจากพืช 3 ชนิด ไดแก
ตนอารแกน แอปเปล และองุน
เพื่อชวยใน
C30 Triple action stemcell โซลูชั่น /เซรั่ม
การปกปอง และยังเพิ่มพลังชีวิต
ใหกับเซลลตนกำเนิดในผิวชั้นหนังแท
และหนังกำพรา ฟนคืนการทำงาน ของกระบวนการ
คืนความออนเยาว ใหกับผิว อยางเต็มประสิทธิภาพ

C31

C32

0.5%Argania Spinosa Sprout Cell
Extract ,Malus Domestica Fruit Cell
Culture Extract ,Vinifera Fruit Cell
Extract,L-Arginine

฿670

฿1,320

ชวยกระตุนให keratinocytes
เกิดการหลั่งสารกระตุนการเจริญเติบโต (growth
Growth Factor Like โซลูชั่น /เซรั่ม factors) จึงมีผลใหเซลลไฟโบรบลาสต (fibroblast)
2%Crocus Extract,L-Arginine
เกิดการสังเคราะหคอลลาเจนและอีลาสตินที่เพิ่มมา
กขึ้น ชวยลดริ้วรอยภายในเวลา 2 สัปดาห
ตอตานอนุมูลอิสระ ใหความชุมชื้น
5% Vitamin compound(vit E,vit C,vit
วิตะมินคอมเพล็กซ เซรั่ม
ซอมแซมผิวที่เสื่อมสภาพ ลดการระคายเคือง
B3,vit B5,Vit B6),L-Arginine
ปกปอง DNA ใหเซลทำงานไดเต็มที่

C36

10%AZ โซลูชั่น /เซรั่ม

C37

นาโนซิลเวอร โซลูชั่น /เซรั่ม

รักษาสิว ควบคุมควมมันยับยั้ง tyrosinase
ใหผิวขาว ลดรอยดำ ตอตานอนุมูลอิสระ
10%Potassium Azeloyl Diglycinate
พรอมสารอนุพันธ จากชะเอม ที่ลดการอักเสบและ ,Dipotassium Glycyrrhizinate,L-Arginine
ชวยลดการระคายเคือง
ชวยฆาเชื้อสิว พรอมสารอนุพันธจากชะเอม
Colloidal Silver,Dipotassium
ที่ลดการอักเสบและ ควบคุมน้ำมัน
Glycyrrhizinate,L-Arginine
ชวยลดการระคายเคือง

฿3,920

฿6,500

฿1,340

฿2,200

฿1,010

฿1,650

฿1,010

฿1,650

฿1,010

฿1,650

กลุมบำรุงผิว ลดริ้วรอย และใหความชุมชื้น
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

D01

ครีมหยดน้ำวานหางจรเข
(Aloe vera water drop)

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่น ใหกับผิว
ลดการอักเสบ ทาแลวเปนหยดน้ำที่ผิว ซึมไว
ไมเหนอะหนะ ใหความรูสึกสดชื่น

Aloe vera 100%,Hyarulonic acid,rose
water

฿1,010

฿1,650

D02

ครีมวานหางจรเข

ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่น ใหกับผิว
ลดการอักเสบ

Aloe vera 100%,Hyarulonic acid, vit E
,Hydromoist plus,Nanomoist

฿1,010

฿1,650

D03

เซรั่มอโลเวราผสมไฮยารูรอน

Aloe vera 100%,Hyarulonic
acid,methylsilanol mannuronate

฿1,010

฿1,650

D04

อโลเจลโกลด

Aloe vera 100%,Hyarulonic
acid,Gold,Cucumber

฿1,670

฿2,750

฿1,010

฿1,650

฿2,000

฿3,300

ดวยสวนผสมของไฮยารูโลนิก
และวานหางจรเขเขมขน ชวยใหผิวอุมน้ำ
เปลงปลั่ง สดใส
ชวยสมานผิว และใหความนุมชุมชื่น ใหกับผิว
ลดการอักเสบ ลดริ้วรอย

Opuntia Ficus-Indica Stem
Extract,chamomile, DPanthenol,Nanomoist
tiliroside , Coco-Glucoside , Acetyl
ชวยลดการแพ และระคายเคือง
Tetrapeptide-15, Opuntia Ficus-Indica
D06 ครีมบำรุงสำหรับผิวแพงาย บอบบาง อยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองใช สารสเตียรอยด
Stem Extract, chamomile, Alpha
สามารถใชตอเนื่อง ไดเรื่อยๆ ใหผิวนุมนวล
bisaborol, Allantoin, ceramide, Defensil
D05

มอยซเจอรวอเตอรดรอป

ชวยใหผิวรูสึกสบาย ชุมชื้น และลดการระคายเคือง

฿680

D07

มอยสเจอรเซิรจ

เจลมอยสเจอร ปกปองผิว และใหความชุมชื้น
ตอเนื่องยาวนานตลอดวัน เห็นผลรวดเร็ว
ลดการระคายเคือง

Moist 24,,Sodium PCA,Opuntia FicusIndica Stem Extract,Ceramide
Complex,Hyarulonic acid

฿1,340

฿2,200

D08

เซราไมดครีมพลัสโอเมกาออยด

เกราะปกปองผิวจากสิ่งแวดลอม
และเก็บความชุมชื้น ใหผิวแข็งแรง

ceramide,Hyarulonic acid,vit
B5,moringa oil ,omega oil

฿1,340

฿2,200

D09

เรตินอลพลัสวิตซีครีม

อนุพันธของวิตะมิน A ชวยลดริ้วรอย รวมกับวิตะมิน
C และวิตะมิน E

retinol,vit C ,vitE,Hyarulonic
acid,Proteolea

฿1,340

฿2,200

฿1,340

฿2,200

฿1,340

฿2,200

฿2,660

฿4,400

฿1,340

฿2,200

D10

ครีมกวาวเครือขาวยกกระชับ

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย

Pueraria Mirifica Extract, Hydrolysed
Elastin,Firmiderm, methylsilanol
hydroxyproline aspartate,
Hyarulonic acid

D11

ครีมรกผสมแอปเปลยกกระชับผิว

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย

10% Placenta ,Pyrus Malus (Apple)
Fruit Extract,Hyarulonic acid,Proteolea

D12

เซรั่มรกผสมยีสตเขมขน

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย

Placenta20%,Sodium Carboxymethyl
betaglucan,Hyarulonic acid

D13

ครีมคอลลาเจนผสมอีลาสติน

เสริมสรางคอลลาเจน และ อีลาสติน ชวยลดริ้วรอย

5 %Micro collagen,Hydrolysed
Elastin,Hyarulonic acid

฿900

D14 เจลคอลลาเจน-อีลาสติน ผสมทองคำ เสริมสรางคอลลาเจน และ อีลาสติน ชวยลดริ้วรอย
D15 ครีมคอลลาเจนผสมไลโปโซมคิวเทน

เสริมสรางคอลลาเจน ชวยตอตานอนุมูลอิสระ
ลดริ้วรอย

5 %Micro collagen,Hydrolysed
Elastin,Hyarulonic acid

฿680

5% Micro collagen,liposome
Q10,Hyarulonic acid

฿2,000

฿3,300

฿1,340

฿2,200

฿1,670

฿2,750

฿2,660

฿4,400

D16

คิวเทนพลัสครีม

Q10 ,Hyarulonic acid, vit E ,-Ethyl
ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ลดริ้วรอย และรอยแผลเปน Ascorbic acid ,Centella Asiatica Extract
,panthenol

D17

เซรั่มสเตมเซลลแอปเปลพลัส

เซรั่มบำรุงเขมขน ดวยสารสกัดจากเซลลตนกำเนิด Malus Domestica Fruit Cell Culture
จากแอปเปลสวิสเซอรแลนด ดวยนาโนเทคโนโลยี Extract 5%,liposome anti age , Microชวยฟน บำรุง ผิวใหออนวัยเสมือนผิวเด็ก
Collagen, Hyaluronic Acid

สารสกัดจากเมือกหอยทากเซรั่ม

ประกอบดวยสาร ที่มีคุณสมบัติหลากหลายประการ
ชวยสังเคราะห คอลลาเจน อีลาสติน
ไกลโคอมิโนไกลแคน ตอตานอนุมูลอิสระ
snail secretion filtrate ,Hyarulonic acid
ผลัดเซลผิว ลดการระคายเคือง
ปรับปรุงความยืดหยุนของผิว

฿1,670

฿2,750

ประกอบดวยสาร ที่มีคุณสมบัติหลากหลายประการ
ชวยสังเคราะห คอลลาเจน อีลาสติน
ไกลโคอมิโนไกลแคน ตอตานอนุมูลอิสระ
ผลัดเซลผิว ลดการระคายเคือง
ปรับปรุงความยืดหยุนของผิว รูสึกสบาย ชุมชื้น

snail secretion filtrate

฿1,670

฿2,750

Caviar extract ,methylsilanol
mannuronate,Hyarulonic acid

฿1,340

฿2,200

D18

D19

ครีมหอยทากวอเตอรดรอป

D20

ไขปลาคารเวียรเซรั่ม

D21

เซรั่มเลียนแบบพิษงูหนาเดง

D22

ใหสารอาหาร พลังงาน กับเซลผิว ใหผิวฟนฟู
และมีสุขภาพดี
เปน peptide เฉพาะ ที่เลียนแบบโครงสราง
และการทำงานของพิษงู
ในการชวยลดการทำงานของกลามเนื้อ ฤทธิ์คลาย
Botox

Syn-ake, Avena sativa (Oat) Kernel
Extract,Artemia Extract,Hyarulonic
acid,Porphyridium Cruentum Extract

฿900

฿570

฿1,120

฿3,320

฿5,500

โพรท็อกเซรั่ม

เปน peptide ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดริ้วรอย Argireline, Avena sativa (Oat) Kernel
โดยชวยลดการทำงานของกลามเนื้อ ฤทธิ์คลาย Extract,Hydrolyzed Yeast,Porphyridium ฿625
Botox
Cruentum Extract

฿1,230

฿3,650

฿6,050

D23

โพรท็อกครีม

เปน peptide ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดริ้วรอย Argireline, Avena sativa (Oat) Kernel
โดยชวยลดการทำงานของกลามเนื้อ ฤทธิ์คลาย Extract,Hydrolyzed Yeast,Porphyridium ฿625
Botox
Cruentum Extract,Proteolea

฿1,230

฿3,650

฿6,050

D24

นาโนมัลติวิตะมินพลัสยีสตเซรั่ม

ดวยอนุภาคนาโน สามารถซึมเขาเซลลผิวไดลึก
เปนพิเศษ ชวยใหผิวเนียน นุม ชุมชื้น

Sodium Carboxymethyl betaglucan
,Nano Multivitamin

฿1,340

฿2,200

D25

นาโนมัลติวิตะมินพลัสยีสตครีม

ดวยอนุภาคนาโน สามารถซึมเขาเซลลผิวไดลึก
เปนพิเศษ ชวยใหผิวเนียน นุม ชุมชื้น

Sodium Carboxymethyl betaglucan
,Nano Multivitamin,Proteolea

฿1,670

฿2,750

D26

ไดมอนดเปปไตดเซรั่ม

สารบำรุงผิวจากเพชรแทอนุภาคนาโน
ปกปองผิวจากมลภาวะ แสงแดด ความเครียดตางๆ
ทำใหเซลลมีอายุยืนยาว ลดริ้วรอย

Diamond Acetyl Pentapeptide
,Matrixyl3000

฿790

฿2,330

฿3,850

D27

โกลดลิฟติ้งเซรั่ม

เซรั่มทองคำบริสุทธิ์
บำรุงผิวอยางล้ำลึกชวยใหผิวกระชับ แตงตึง สดใส
ไรริ้วรอย

Gold , Phytocelltec Argan, Liftonin Xpress,Crocus Extract,growth
factor,oligo hyaluronic acid

฿570

฿1,120

฿3,320

฿5,500

Syn-ake, syn-coll, syn-tacks , syn
hycan

฿900

฿1,780

฿5,300

฿8,800

Syn-ake, Argireline, Sinorhizobium
Meliloti Ferment,Retinol Cyclosystem,
syn-coll,syn-tacks,syn hycan,Hexanoyl
Dipeptide-3 Norleucine Acetate ,Malus
฿1,670
Domestica Fruit Cell Culture
Extract,essenskin,magnesium
gluconate , algae ,cichorium intybus
root extract

฿3,320

฿9,920

฿16,500

D28

D29

เปปไตดประสิทธิภาพสูง เสริมประสิทธิภาพ
ซูปเปอรเปปไตตคอมเพล็กซเซรั่ม ใหผิวฟนฟู ยกกระชับ ลดริ้วรอย ชวยใหหนาเรียว Vshape

เอ็กซตรีม แอนตี้เอจจิ้ง เซรั่ม

เปนการผสมผสาน
ระหวางสารบำรุงประสิทธิภาพสูง
ในการลดริ้วรอย เพื่อใหไดผลสูงสุด

กลุมบำรุงผิวรอบดวงตา
CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

E1

E2

เพอรเฟคอายเจล

เฟรมมิ่งอายครีม

เจลเนื้อนุมชวยลดริ้วรอย และรอยดำ
ความหมองคล้ำรอบดวงตา

Hydrolyzed Rice Bran Protein ,
SoybeanProtein , Oxido
Reductases,pseudoalteromonas ferment
extract, N-Hydroxysuccinimide ,Chrysin
,Palmitoyl Oligopeptide , Palmitoyl
Tetrapeptide-7,Acetyl Tetrapeptide-5,Glucosyl
Hesperidin

฿1,320

฿3,920

฿6,500

ครีมกระชับผิวบริเวณรอบดวงตา
ชวยลดถุงใตตา ตาบวม

pseudoalteromonas ferment
extract,Hesperidin Methyl Chalcone ,
Dipeptide-2 ,Palmitoyl Tetrapeptide7,Hydrolyzed Rice Bran Protein ,
SoybeanProtein , Oxido Reductases,Acetyl
Tetrapeptide-5, Nelumbo nucifera leaf Extract

฿1,320

฿3,920

฿6,500

฿670

฿1,320

฿3,920

฿6,500

฿870

฿1,720

฿5,120

฿8,500

฿3,020

฿9,020

฿15,000

E3

แอนตี้ริงเคิลอายครีม

ครีมบำรุงใหความชุมชื้น ลดริ้วรอยรอบดวงตา

Sepilift DPHP,pseudoalteromonas
ferment extract,Proteolea,liposome
centella,timecode,Medicago sativa
(Alfalfa) Extract,liposome
retinol,liposome Q10

E4

Muti-peptide for eye wrinkle
treatment cream gel

สารเปปไตดเขมขน
ชวยกระตุนการสรางการสรางคอลลาเจน
อีลาสติน ไฮยารูโลนิก ไฟโบรบลาสต
สำหรับบำรุงเพื่อลดริ้วรอยอยางเต็มที่

Argireline,Acetyl Tetrapeptide-5,SynColl,Syn-tacks, Palmitoyl Oligopeptide
,Palmitoyl Tetrapeptide-7

E5

เจลเนื้อนุมพรอมสารบำรุงเขมขนสูงสุด
ชวยลดริ้วรอย อยางไดผล

อินเทนสีฟอายเจล

pseudoalteromonas ferment extract,SynAke,Argireline,matrixyl3000,Phytocelltec
Argan, Artemia Extract,Hydrolyzed Rice Bran
Protein , SoybeanProtein , Oxido Reductases,
N-Hydroxysuccinimide ,Chrysin ,Palmitoyl ฿1,520
Oligopeptide ,Acetyl Tetrapeptide-5 Palmitoyl
Tetrapeptide-7,Hesperidin Methyl Chalcone ,
Dipeptide-2 ,Palmitoyl Tetrapeptide-7

กลุมบำรุงผิวขาว (Whitening)
CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

F01

ครีมปรับสภาพผิว

ชวยใหผิวเนียน นุม ชุมชื้น ขาว ใส

F02

โลชั่นน้ำนมปรับสภาพผิว

ชวยใหผิวเนียน นุม ชุมชื้น ขาว ใส

F03

Resorcinol Cream

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ผลดีกวา kojic 22
เทา และชวยยับยั้งอนุมูลอิสระ

F04

Kojic cream plus
Tetrahydrocurcumin
ครีมโคจิกผสมสารสกัดขมิ้นชัน

F05

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

Tocopheryl Acetate, Ethyl Ascorbic
acid ,Centella Asiatica Extract
,Hyaluronic ,chamomile,panthenol
Tocopheryl Acetate, Ethyl Ascorbic
acid , Centella Asiatica Extract ,
Hyaluronic , chamomile,panthenol

฿1,340

฿2,200

฿1,340

฿2,200

Phenylethyl Resorcinol,Dermawhite

฿1,340

฿2,200

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส
พรอมปองกันการระคายเคืองและรังสี UV

5%Kojic dipalmitate,
Tetrahydrocurcumin

฿1,340

฿2,200

ครีมอัลฟาอารบูติน

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

2% Alpha arbutin, ODA white, vit B3

฿1,520

฿2,500

F06

ครีมลิโคริช

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

0.2% Licorice PT40 , Sepiwhite ,vit B3

฿1,340

฿2,200

F07

ครีมทรานเอ็กซามิก

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

5% Tranexamic,Sodium Palmitoyl
Proline , Water Lily Extract white ,vit B3

฿1,340

฿2,200

F08

Tetrahydrocurcumin cream plus
ครีมขมิ้นชันพลัส

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส
พรอมปองกันการระคายเคืองและรังสี UV

Tetrahydrocurcumin,vit C,Chromabright

฿3,320

฿5,500

F09

ไวทเทนนิ่งวอเตอรดรอปครีม

ชวยใหผิวขาว กระจาง ทาแลวเปนหยดน้ำที่ผิว
ซึมไว ไมเหนอะหนะ ใหความรูสึกสดชื่น

Arbutinsome,Neurolight,sulflorawhite,A
chromaxyl,Algowhite

฿900

฿2,660

฿4,400

ไวทเทนนิ่ง รูปแบบนาโนโซม ผสมผสานกัน
เพื่อผิวขาวอยางแทจริง สามารถแทรกตัวเขาผิวไดดี

nano arbutin ,nano vit C,nano
gluta,nanowhite

฿1,120

฿3,320

฿5,500

฿1,780

฿5,300

฿8,800

฿1,120

฿3,320

฿5,500

F10 Nano whitening complex essence
F11

Anti Dark Spot cream

ชวยลดฝา กระ
เฉพาะบริเวณไดอยางมีประสิทธิภาพ

F12

LKAT whitening cream

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส อยางรวดเร็ว

฿570

Delentigo , Undecylenoyl phenylalanine
,resocinol , alpha arbutin ,Resveratrol, ฿900
hentowhite,Perfection peptide
5%Kojic dipalmitate,2%Alpha
arbutin,0.2%Licorice PT40,5%
฿570
Tranexamic

Hydrolyzed Yeast ,vit B3 ,
Kombucka, vit C

F13

เซรั่มยีสตหนาใส

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

F14

เซรั่มชะเอมใบหมอนหนาใส

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

F15

เซรั่มกระเจี๊ยบผสมมัลเบอรี่หนาใส

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

F16

เซรั่มอัลฟาอารบูติน ผสมกีวี

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

F17

เซรั่มมะหาดเขมขน
ผสมอัลฟาอารบูติน

จากคุณสมบัติเฉพาะตัวของมะหาด
ผนวกความสามารถของอารบูติน
จะชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส
ขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน

Alpha arbutin2%, Mahad extract, vit B3

F18

วิตซีเซรั่มเขมขนพิเศษ

วิตะมินซีสำหรับชวยเรื่องขาว ที่ประสิทธิภาพสูง
และเสถียรที่สุดในขณะนี้
ใหผิวขาวใสอยางรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย ไดผล

7% Ethyl Ascorbic Acid, Radianskin

F19

นาโนวิตซีครีมพลัส

F20

กลูตานาโนไวทครีม

ดวยอนุภาคนาโนชวยใหแอคทีฟ
สามารถเขาผิวไดลึกกวา เหมาะกับคนที่มีปญหา ฝา
กระ ที่ตองการใหผิวขาวกระจางใสไดเฉพาะจุด
อยางรวดเร็ว และดูเปนธรรมชาติ
ดวยอนุภาคนาโนของกลูตาไธโอน
ที่สรางขึ้นมาแบบพิเศษ ชวยใหแอคทีฟ
สามารถเขาผิวไดลึกกวา เหมาะกับคนที่มีปญหา ฝา
กระ ที่ตองการใหผิวขาวกระจางใสไดเฉพาะจุด
อยางรวดเร็ว และดูเปนธรรมชาติ

฿1,340

฿2,200

฿1,340

฿2,200

฿1,670

฿2,750

฿1,940

฿3,200

฿1,670

฿2,750

฿1,010

฿2,990

฿4,950

nano vitamin C,alpha
arbutin,Octadecenedioic Acid

฿680

฿2,000

฿3,300

Glutathione,Linolenic Acid ,Linoleic
Acid , vit C,vit E
,sulforawhite,hentowhite

฿790

฿2,330

฿3,850

Glutathione,Linolenic Acid ,Linoleic
Acid , vit C,vit E
,sulforawhite,hentowhite

฿790

฿2,330

฿3,850

3m3,Melaclear2,alpha
arbutin,dermawhite,Neurolight

฿790

฿2,330

฿3,850

฿680

฿2,000

฿3,300

฿680

฿2,000

฿3,300

฿900

฿2,660

฿4,400

฿1,120

฿3,320

฿5,500

฿1,010

฿2,000

฿5,960

฿9,900

Chromabright,kojic dipalmitate,Licorice
PT40,Octadecenedioic Acid,Hexanoyl
Dipeptide-3 Norleucine
฿1,010
Acetate,retinol,Lepidium Sativum
Sprout Extract ,tranexamic acid

฿2,000

฿5,960

฿9,900

Scutellaria Root Extract , Licorice
Extract , Mulberry Root Extract ,
Burnet Extract
Hibiscus Sabdariffa Flower
Extract,Morus Alba Bark,Cucumis
Sativus
Alpha arbutin2%,Kiwi
extract,KAPPAPHYCUS ALVAREZII
EXTRACT

F21

กลูตานาโนไวทมิลคกี้เซรั่ม

ดวยอนุภาคนาโนของกลูตาไธโอน
ที่สรางขึ้นมาแบบพิเศษ ชวยใหแอคทีฟ
สามารถเขาผิวไดลึกกวา เหมาะกับคนที่มีปญหา ฝา
กระ ที่ตองการใหผิวขาวกระจางใสไดเฉพาะจุด
อยางรวดเร็ว และดูเปนธรรมชาติ ในรูปแบบเซรั่ม

F22

ไวทเทนนิ่งเซรั่ม

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส ขึ้นเปนลำดับ

F23

ไบรทเทนนิ่งครีม

F24

ไบรทเทนนิ่งเซรั่ม

ดวยความสามารถเฉพาะของ AHA
ผสมผสานกับไวทเทนนิ่งแอคทีฟ
ชวยใหหนาขาวใสอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

F25

เอ็กตราไวทครีม

ดวยแอคทีฟเขมขนพิเศษ จะชวยใหผิวหนาขาว
กระจาง ใส เปลงปลั่ง ขึ้นเปนลำดับ

F26

ไวทเทนนิ่งครีมเขมขน

ชวยใหผิวหนาขาว กระจาง ใส อยางรวดเร็ว

แอนตี้เมลาสมาเซรั่ม

เซรั่มทาฝา กระ
หรือผูที่ตองการใหผิวขาวอยางปลอดภัย
สูตรเขมขน ไมใสสารตองหาม

F28

แอนตี้เมลาสมาครีม

ครีมทาฝาสูตรพิเศษ เขมขน
เขมขนดวยแอคทีฟชั้นเลิศหลายชนิด
ใหผิวขาวอยางปลอดภัย ไมใสสารตองหาม

F29

ฟูเลอรีนเซรั่ม fullerenes serum
(radical spong , C60)

แอคทีฟแอนตี้อ็อกซิแดนซ สำหรับบำรุงหนาขาว
คุณภาพดีที่สุด ลดการสรางเมลานิน ลดริ้วรอย
หนาใส มีน้ำมีนวล ในรูปแบบเซรั่ม

2% fullerene, glucosyl
hesperidin,Algowhite

฿1,420

฿2,820

฿8,420

฿14,000

F30

ฟูเลอรีนครีมพลัส fullerenes cream
plus (radical spong , C60)

แอคทีฟแอนตี้อ็อกซิแดนซ สำหรับบำรุงหนาขาว
คุณภาพดีที่สุด ลดการสรางเมลานิน ลดริ้วรอย
หนาใส มีน้ำมีนวล ในรูปแบบครีม

2% fullerene,Alpha arbutin 5%,
Brassica napus
extract,Dermapep,,hentowhite

฿1,920

฿3,820

฿11,420

฿19,000

F27

BHA รูปแบบพิเศษ พรอมสารสกัดจากดอกไม และ
Encapsulate BHA
ไวทเทนนิ่งใหหนาใส อมชมพู
,Exfolactive,RADIANSKIN,Vit B3,AHA
AHA ,Dermawhite,Triticum aestivum
extract,Willow Bark Extract,PCA
CARNITINE
Brassica napus extract, Kojic
dipalmitate, Ascorbyl Tetraisopalmitate,
alpha arbutin, vit B3
Sepiwhite,vamawhite,Hydrolyzed
Opuntia Ficus indica Flower
฿570
Extract,Alfalfa Extract,vit C
WHITE WILLOW BARK
EXTRACT,tranexamic,Alpha
arbutin,radianskin,3m3,Undecylenoyl amino
Ester, Alfalfa Extract,Dermawhite NF,Sodium
Palmitoyl Proline ,Water Lily Extract

กลุมผลัดเซลลผิว
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

G01

พี เอช เอ 10%โซลูชั่น
สูตรลดการระคายเคือง

ผลัดเซลที่เสื่อมสภาพ เหมาะ กับผูมีผิวบอบบาง
แพงาย

PHA,Allantoin

G02

พี เอช เอ 15%โซลูชั่น
สูตรลดการระคายเคือง

ผลัดเซลที่เสื่อมสภาพ เหมาะ กับผูมีผิวบอบบาง
แพงาย

PHA,Allantoin

฿800

฿1,300

G03

พี เอช เอ 30%เขมขน
สูตรลดการระคายเคือง

สำหรับทำทรีทเมนต 15-30 นาที แลวเช็ดออก

PHA,Allantoin

฿1,220

฿2,000

G04

เอ เอช เอ 8% เจล
สูตรลดการระคายเคือง

ทาทั่วหนา ใหผิวกระจางใส

AHA (Glycolic),Allantoin

G05

เอ เอช เอ 30%
สูตรลดการระคายเคือง

สำหรับทำทรีทเมนต 10-15 นาที แลวเช็ดออก

AHA (Glycolic),Allantoin

฿980

฿1,600

G06

เอ เอช เอ 50%
สูตรลดการระคายเคือง

สำหรับทำทรีทเมนต 10-15 นาที แลวเช็ดออก

AHA (Glycolic),Allantoin

฿1,460

฿2,400

G07

บี เอช เอ โซลูชั่น 1%

Salicylic acid ทาทั่วหนาและลำตัว
หรือเฉพาะบริเวณที่เปนสิว

1% BHA,Allantoin

฿500

G08

บี เอช เอ โซลูชั่น 2%

Salicylic acid ทาทั่วหนาและลำตัว
หรือเฉพาะบริเวณที่เปนสิว

2% BHA,Allantoin

฿800

กรดผลไมรวม

G10

บอดี้พีลลิ่ง สูตรลดการระคายเคือง

ผลัดเซลผิวกายที่เสื่อมสภาพ ใหผิวขาว ใส
กลิ่นหอมสดชื่น

G11

บอดี้พีลลิ่งพลัสไวทเทนนิ่ง

G12
G13

G15

฿850

ทาทั่วหนา ใหผิวกระจางใส
Vaccinium myrtillus (Bilberry)
จากผลไมหลากหลายชนิดรวมกัน ซึ่งจะมีกรด AHA Extract & Saccharum officinarum
ที่หลากหลายไดแก กรด
(Sugar Cane)Extract & Acer saccharum
Malic,Citric,Glycolic,Lactic,Tartaric
(Sugar Maple) Extract & Citrus
ซึ่งชวยบำรุงผิวตางกันเชน ใหความชุมชื้น ผิวกระชับ aurantium dulcis (Orange) Fruit Extract
กระตุนคอลลาเจน ผลัดเซลผิวเกา ลดหนามัน
& Citrus medica limonum (Lemon)
และสิว
Extract

G09

G14

฿900

฿1,220

฿2,000

Lactic acid 8%,PHA8%,Allantoin

฿620

฿1,000

ผลัดเซลผิวกายที่เสื่อมสภาพ ใหผิวขาว ใส
พรอมไวทเทนนิ่ง ใหผิวขาว ใส อยางรวดเร็ว
กลิ่นหอมสดชื่น

PHA,Lactic acid ,Triticum aestivum
extract , vit C (Ethyl Ascorbic
Acid),Allantoin

฿920

฿1,500

เอ เอช เอ 8% ครีม
สูตรลดการระคายเคือง

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพ ใหผิวขาว ใส ลดริ้วรอย
และรอยสิว

AHA ,Allantoin,Defensil

฿620

฿1,000

pumpkin enzyme
เอนไซมเขนขนจากฟกทอง

สำหรับทำทรีทเมนต 15-30 นาที แลวเช็ดออก

pumpkin enzyme
,Allantoin,Lactobacilus

฿720

฿2,120

฿3,500

สำหรับทำทรีทเมนต 15-30 นาที แลวเช็ดออก

Pomegranate enzyme,Allantoin

฿720

฿2,120

฿3,500

สำหรับทำทรีทเมนต 15-30 นาที แลวเช็ดออก

Papaya enzyme,Allantoin

฿720

฿2,120

฿3,500

Pomegranate enzyme
เอนไซมเขนขนจากทับทิม
Papaya enzyme
เอนไซมเขนขนจากมะละกอ

กลุมชวยรักษา สิว หนามัน รูขุมขนกวาง
CODE

ชื่อสินคา

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

รายละเอียด

สวนประกอบ

ชวยผลัดเซลลผิวเกา ขจัดแบคทีเรีย
และควบคุมการเกิดสิวใหม

Beta-hydroxy
acid,AHA,sulphur,triclosan,alantoin,Dip
otassium Glycyrrhizinate

฿1,010

฿1,650

H02 Acne complex serum เซรั่มแตมสิว

ชวยทำใหสิวยุบ และลดปญหาสิวอักเสบ
และสิวประเภทอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

Zinc PCA, Triclosan,Salix Alba (Willow) Bark
Extract, TaraktogenosKurzii Seed Oil, Nigella
Sativa Seed Oil, Leptospermum Scoparium
Branch/Leaf Oil, Potassium Lauroyl Wheat
Amino Acids, Magnolia Grandiflora Bark
Extract,Quaternium-73

฿1,340

฿2,200

H03

ชวยทำใหสิวยุบ และลดปญหาสิวอักเสบ
และสิวประเภทอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

Acnet,Seboreductil,sebostop,Pionin,Se
baryl,Burdock, Hops, Lemon, Marigold,
Sage,St. john's wort, Soapwort

฿1,520

฿2,500

H01 Exfoliating Acne treatment โซลูชั่น

Acne complex gel เจลแตมสิว

H04

ชวยลดรอย แดง ดำ จากการแกะ และกดสิว
ใหหายไวยิ่งขึ้น,พรอมปองกันการเกิดสิวใหม

ครีมเจลลดรอยดำ รอยแดงจากสิว

liposome retinol ,arbutin,vital ET,Aloe
Barbadensis Leaf Extract,vit
C,Propylene glycol, Cetraria islandica
Extract , Ribes nigrum Extract

Enantia Chlorantha (Bark) Extract (and)
Oleanolic Acid,Seboreductil,witch
Pore refining serum
ชวยแกปญหาหนามัน รูขุมขนกวาง ทั้งแบบทันที
H05
hazel,Fomes Officinalis (Mushroom)
เซรั่มลดความมัน และรูขุมขนกวาง
และระยะยาว
Extract, Lens esculenta (Lentil) Seed
extract
BHA และ tea tree oil รูปแบบพิเศษชวยลด รอยดำ Encapsulated BHA ,10%Encapsulated
ผงน้ำแตมสิว (ไมมีสวนผสมของแปง
H06
รอยสิว ใหสิวยุบตัวไว ลดสิวอุดตัน
tea tree oil,4% lactic acid,Potassium
แตลักษณะคลายแปงน้ำ)
ลดน้ำมันบนใบหนา(เขยากอนใช)
Azeloyl Diglycinate,Allantoin

H07

Daily Acne protection cream

ครีมเนื้อบางเบา oil free,fragrance free
เหมาะพิเศษสำหรับผิวเปนสิว แตตองการการบำรุง
ออนโยน ไมระคายเคือง ชวยควบคุมการเกิดสิว
ลดริ้วรอย
ตอตานอนุมูลอิสระใหความชุมชื้นเพื่อปรับสมดุล
แตไมมัน และไมอุดตัน

H08

Scar eraser cream gel

ครีมชวยลดรอยแผลเปน หลุมสิว รอยแตกลาย
เรงการสรางเซลผิวใหม อยางไดผล

Liposome centella,Dipotassium
Glycyrrhizinate,Aloe
vera,Chamomile,malt
extract,Nano_Copper Peptide,Nano
Silver,beta glucan
Nano_Copper Peptide,Argan
Stemcell,Growth Factor Like,vit E,
hydrolyzed Ceratonia siliqua seed

฿680

฿1,340

฿2,200

฿1,670

฿2,750

฿1,010

฿1,650

฿2,000

฿3,300

฿2,000

฿3,300

กลุมเวชสำอางเขมขน แบงบรรจุ
(สำหรับผสมขณะทรีทเมนตหรือผสมพอกหนาหรือผสมตอนทาครีมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด)
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

I02

100% Alpha Arbutin pure

รูปแบบอัลฟา จะใหผลที่ดีกวา รูปปกติ
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

Alpha Arbutin

฿8,800

I03

100% Ethyl Ascorbic Acid pure

ผงวิตะมินซีบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพสูง
และเสถียรใหผิวขาวใส และ เสริมสรางคอลลาเจน

Ethyl Ascorbic Acid

฿4,400

I04

Pure Micro Collagen Solution

กระตุนการสรางคอลลาเจน ลดริ้วรอย

Micro Collagen

฿2,200

I05

100%Vit C Ascorbyl
Tetraisopalmitate

วิตะมินซีรูปน้ำมัน ประสิทธิภาพสูง
ยับยั้งกระบวนการสรางเม็ดสี ใหผิวขาว กระจาง

Ascorbyl Tetraisopalmitate

฿4,400

I06

5% Licorice Soluble

ลิโคริชเขมขน เพื่อผิวขาว กระจาง

Licorice PT40

฿4,400

I07

Pure Beta glucan solution

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย

Beta glucan

฿1,100

I08

Pure Placenta Solution

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย

Placenta

฿1,100

I09

Pure Swiss Apple stemcells

ใหผิวกระชับ เตงตึง ลดริ้วรอย
(การผสมตองไมนอยกวา 1:10)

Malus Domestica Fruit cell culture

฿4,400

I10

100% fullerenes
(radical spong , C60)

Powerful Anti
Oxidant,ลดการสรางเมลานิน,ลดริ้วรอย

fullerene

฿5,500

กลุมปกปองผิวจากแสงแดด
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

J02

ครีมกันแดด SPF-60

ครีมกันแดดปกปองผิวจากรังสี UVA และ UVB
พรอมสารบำรุง ที่ชวยปกปองผิวจากการทำลาย
ของแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
Dioxide,Stem-C-Guard

฿1,340

฿2,200

J03

ครีมกันแดด SPF-50 ผสมรองพื้น

ครีมกันแดด ผสมรองพื้น SPF-50 เนื้อเบา
ไมเหนียว เหนอะหนะ ไมมันเยิ้ม พรอมสารบำรุง
ที่ชวยปกปองผิวจากการทำลาย ของแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
Dioxide,Stem-C-Guard

฿1,220

฿2,000

J04

ครีมกันแดด SPF-50

ครีมกันแดดปกปองผิวจากรังสี UVA และ UVB
พรอมสารบำรุง ที่ชวยปกปองผิวจากการทำลาย
ของแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
Dioxide,Stem-C-Guard

฿1,220

฿2,000

J05

J06

J07

J08

J09

โลชั่นกันแดด เนื่อเบา SPF-50 ซึมไว
Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
สำหรับผูที่ชอบแบบเบาๆ พรอมสารบำรุง
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
ที่ชวยปกปองผิว จากการทำลายของแสงแดด
Dioxide,Stem-C-Guard
กันแดดแบบใสขวดสเปรยพนได SPF-50
ปกปองผิวจากรังสี UVA และ UVB
Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Sun spray SPF-50
สามารถสเปรยได
Dioxide,Stem-C-Guard,,Zinc oxide
พรอมสารบำรุงที่ชวยปกปองผิวจากการทำลายของ
แสงแดด
กันแดดปกปองผิวจากรังสี UVA และ UVB
กันแดดแบบเขยาขวดกอนใช SPFEthyl Methoxycinnamate, Titanium
พรอมสารบำรุง ที่ชวยปกปองผิว
50 (shake well before use)
Dioxide,Stem-C-Guard,,Zinc oxide
จากการทำลายของแสงแดด เนื้อเบา ไมเหนอะหนะ
Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
ครีมกันแดด SPF-40 เนื้อเบา สบาย ไมเหนียว
ครีมกันแดด SPF-40
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
เหนอะหนะ ไมมันเยิ้ม
Dioxide,Stem-C-Guard
Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
ครีมกันแดด SPF-30 เนื้อเบา ไมเหนียว
ครีมกันแดด SPF-30
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
เหนอะหนะ ไมมันเยิ้ม
Dioxide,Stem-C-Guard
โลชั่นกันแดด SPF-50

฿1,220

฿2,000

฿1,340

฿2,200

฿2,000

฿3,300

฿1,220

฿2,000

฿980

฿1,600

J10

ครีมกันแดด SPF-30 ผสมรองพื้น

ครีมกันแดด ผสมรองพื้น SPF-30 เนื้อเบา
ไมเหนียว เหนอะหนะ ไมมันเยิ้ม พรอมสารบำรุง
ที่ชวยปกปองผิว จากการทำลายของแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
Dioxide,Stem-C-Guard

฿980

฿1,600

J12

Sunscreen Mousse (white)
ครีมกันแดดเนื้อมูส SPF-50

ครีมกันแดดเนื้อนุม เนียน บางเบา SPF-50 กันน้ำ

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Zinc oxide,Vit E

฿3,320

฿5,500

J13

Sunscreen Mousse (foundation)
ครีมกันแดดเนื้อนุม เนียน บางเบา ผสมรองพื้น SPF- Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
ครีมกันแดดเนื้อมูส
50 กันน้ำ
Dioxide,Zinc oxide,Vit E
สีรองพื้น SPF-50

฿3,320

฿5,500

J14

Sunscreen Mousse
( Pink Color )
ครีมกันแดดเนื้อมูสสีชมพู SPF-50

ครีมกันแดดเนื้อนุม เนียน บางเบา สีชมพู SPF-50
กันน้ำ

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Zinc oxide,Vit E

฿3,320

฿5,500

J15

Sunscreen Mousse
( Violet Color )
ครีมกันแดดเนื้อมูสสีมวง SPF-50

ครีมกันแดดเนื้อนุม เนียน บางเบา
สีมวง SPF-50 กันน้ำ

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Zinc oxide,Vit E

฿3,320

฿5,500

J16

Silky BB cream SPF-60

บีบีครีมกันแดดผสมรองพื้นเนื้อซิลิโคน เกลี่ยงาย
เนียนนุม พรอมสารบำรุง

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Zinc oxide,Echium Plantagineum
Seed Oil, Cardiospermum Halicacabum
Extract, Helianthus Annuus Seed Oil

฿3,620

฿6,000

J17

Make up Base (Green Color) SPF
15

เมคอัพเบสเนื้อเนียนสีเขียว
ใชทากอนแตงหนาใหผิวหนากระจางใส
พรอมสารกันแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Aloe vera

฿1,820

฿3,000

J18

Make up Base (violet Color)
SPF15

เมคอัพเบสเนื้อเนียนสีมวง
ใชทากอนแตงหนาใหผิวหนากระจางใส
พรอมสารกันแสงแดด

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Aloe vera

฿1,820

฿3,000

J19

Cooling Body Sunscreen spf 40

฿860

฿1,400

J20

Body Sunscreen spf 40 สีเนื้อ

฿920

฿1,500

Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
Dioxide,vitamin B3
Ethyl Methoxycinnamate, Butyl
ครีมกันแดดทาที่ผิวกาย ชวยใหผิวแลดูขาวผองขึ้น
Methoxydibenzoyl Methane, Titanium
และปกปองผิวจากแสงแดด ผสมวิตะมินบี3
Dioxide,vitamin B3
กันแดดสำหรับผิวกายสีขาว ผสมวิตะมินบี3
เมื่อทาแลวจะใหความรูสึกเย็นผิว

กลุมผลิตภัณฑสำหรับแตงหนา
CODE
K01

รายละเอียด

สวนประกอบ

แปงฝุน

แปงทรีทจากญี่ปุน เนื้อแปง เนียน นุม เบาบาง
เกลี่ยงาย พรอมสารบำรุงผิว

vegetable Squalane ,silicone,Milk
Peptide Complex

฿3,850

vegetable Squalane ,silicone,Milk
Peptide Complex

฿4,400

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Aloe vera

฿3,300

K02
แปงฝุน+ประกาย
K03

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

ชื่อสินคา

Make up Base (Green Color) SPF
15

แปงทรีทจากญี่ปุน เนื้อแปง เนียน นุม เบาบาง
เกลี่ยงาย พรอมประกาย ใหหนาแลดูใสขึ้น
พรอมสารบำรุงผิว
เมคอัพเบสเนื้อเนียนสีเขียว
ใชทากอนแตงหนาใหผิวหนากระจางใส
พรอมสารกันแสงแดด

K04

K05

K06

Make up Base (violet Color)
SPF15
โลชันรองพื้น สี C1
(สำหรับผิวขาว)
โลชันรองพื้น สี C2
(สำหรับผิวเขม)

เมคอัพเบสเนื้อเนียนสีมวง
ใชทากอนแตงหนาใหผิวหนากระจางใส
พรอมสารกันแสงแดด
รองพื้นกันน้ำ เนื้อเนียนสีเนื้อออน
ใชทากอนแตงหนาใหผิวหนา ปกปดริ้วรอย
และจุดดางดำ เนื้อเนียน เกลี่ยงาย
รองพื้นกันน้ำ
เนื้อเนียนสีเนื้อใชทากอนแตงหนาใหผิวหนา
ปกปดริ้วรอย และจุดดางดำ เนื้อเนียน เกลี่ยงาย

Ethyl Methoxycinnamate, Titanium
Dioxide,Aloe vera

฿3,300

silicone ,Witch Hazel Extract

฿3,850

silicone ,Witch Hazel Extract

฿3,850

กลุมมาสกหนาแบบหนากากออน (Soft Mask)-แบบผงผสมน้ำ
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

L01

มาสกทองคำ ชนิดลอกออก
(สีทอง)

ผงมาสกหนาทองคำ ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อบำรุงใหผิวขาว ลดริ้วรอย

Gold flake,radience skin complex

฿1,500

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อบำรุงใหผิวขาว ใส
พรอมผลัดเซลผิวอยางออนโยน

Pineapple extract ,Carrot ,Vit B3

฿1,500

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อบำรุงใหผิวขาว ใส

vit C ,Pearl powder

฿1,500

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
อุดมดวยวิตะมินซี เพื่อบำรุงใหผิวขาว
ตานอนุมูลอิศระ
ชวยสงเสริมการสังเคราะหคอลลาเจน

Acerola Cherry,Yoghurt powder

฿1,500

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อบำรุงใหผิวลดริ้วรอย ใหหนาตึงกระชับ

collagen ,Lola Implexa algae

฿1,500

มาสกไบรเทนนิ่ง
L02 และเอ็กโฟลิเอทติ้ง ชนิดลอกออก
(สีเหลือง)
L03

มาสกไขมุก ผสม วิตะมินซี
ชนิดลอกออก (สีเหลือง)

มาสกอาเซโรลาเชอรี่ ผสมโยเกิรต
L04
ชนิดลอกออก (สีชมพู)
L05

มาสกโบท็อกไลค คอลลาเจน
ชนิดลอกออก (สีฟา)

L06

มาสกลดสิว ชนิดลอกออก
(สีน้ำตาล)

L07

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง เพื่อบรรเทา
การอักเสบของสิว ลดรอยดำ
tree tea oil,Willow Leaf extract, Marine
รอยแผลจากสิวโดยสาร Natural salicylic
Silt , Zinc,Green Tea
และลดการหลั่งของน้ำมันสวนเกิน

฿1,500

มาสกผิวแพงาย
ชนิดลอกออก (สีเขียว)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง สำหรับผิว
แพงาย บอบบาง ใหความชุมชื้น

Aloe vera,alantoin,apple
extract,Dipotassium Glycyrrhizinate

฿1,500

L08

มาสกไฮยา ผิวชุมชื้น
ชนิดลอกออก (สีขาว)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
สำหรับผิวแหง ขาดความชุมชื้น สดใส

Hyarulonic acid,nano moist

฿1,500

L09

มาสกริ้วรอย รีจูวิเนท
ชนิดลอกออก (สีชมพู)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อกระชับรูขุมขน หนาเนียน ลดริ้วรอย

beta glucan ,arbumin,collagen

฿1,500

L10

มาสกสเต็มเซล รีจูวิเนท
ชนิดลอกออก (สีชมพูอมน้ำตาล)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อกระชับรูขุมขน หนาเนียน ลดริ้วรอย

Argania Spinosa Sprout Cell Extract

฿1,500

L11

มาสกGrowth factor
ชนิดลอกออก (สีขาว)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อกระชับรูขุมขน หนาเนียน ลดริ้วรอย

Crocus Extract

฿1,500

L12

มาสกสาหราย ชนิดลอกออก
(สีเขียวเขม)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อเพิ่มแรธาตุใหผิว พื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพ

Spirulina,aloe vera

฿1,500

L13

มาสกชารโคล
ชนิดลอกออก (สีดำ)

ผงมาสก ผสมน้ำ แลวเปนหนากากยาง
เพื่อดูดซับสิ่งสกปรก ลดความมัน ชวยดีท็อกซผิว

Bamboo Charcoal,Allantoin

฿1,500

กลุมมาสกหนาแบบเช็ดออก (Cream & Clay Mask)
CODE

ชื่อสินคา

All Night Repair Mask (whitening &
M01
Moisture )

รายละเอียด

สวนประกอบ

ครีมมาสกหนา บำรุงผิวโดยทิ้งไวทั้งคืน
ไมตองลางออก ใหผิวขาว ใส นุมนวล ชุมชื้น
ปกปองผิวจากเครื่องปรับอากาศ
(ใชไดบอยเทาที่ตองการ)

Alpha arbutin,liposome
Arbutin,Undecylenoyl
phenylalanine,nano hya,nano vit
C,Natural BHA,butyresorcinol

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม
฿2,330

฿3,850

M02

All Night Repair Mask (Anti
ageing & Moisture )

,2%Crocus Extract,liposome
ครีมมาสกหนา บำรุงผิวโดยทิ้งไวทั้งคืน
Arbutin,nano hya,nonomoist,dipalmitoyl
ไมตองลางออก ลดริ้วรอย ใหผิวขาว ใส นุมนวล
hydroxyproline, Levan, Decyl
ชุมชื้น ปกปองผิวจากเครื่องปรับอากาศ
Glucoside, Olea Europaea Leaf Extract,
(ใชไดบอยเทาที่ตองการ)
Zizyphus Jujuba Fruit Extract,liposome
retinol,liposome Alpha Lipoic acid

฿2,330

฿3,850

฿2,330

฿3,850

฿860

฿1,400

฿860

฿1,400

฿860

฿1,400

Quaternium-73,liposome Arbutin,nano

ครีมมาสกหนาสำหรับผิวเปนสิว เนื้อครีมเบาบาง hya,Cinnamomum cassia extract , Zingiber
officinale extract , Poterium officinale
บำรุงผิวโดยทิ้งไวทั้งคืน ไมตองลางออก ชวยลดสิว
All Night Repair Mask (Anti Acne
extract,triclosan,Taraktogenos Kurzii Oil,
M03
ควบคุมความมัน กระชับรูขุมขน ผิวขาวใส
Nigella Sativa Oil, Leptospermum Scoparium
& Moisture )
ใหผิวชุมชื้น ปกปองผิวจากเครื่องปรับอากาศ
Oil, Magnolia Grandiflora Bark
(ใชไดบอยเทาที่ตองการ)
Extract,Colloidal Silver,Dipotassium
Glycyrrhizinate

M04

Whitening Clay Mask

M05

Anti Acne Clay Mask

M06

Anti aging Clay Mask

ครีมโคลนมารค ผลัดเซลผิว และบำรุงผิวใหขาวใส

Kolin,vit B3,Alpha arbutin,AHA
Clay,vit B3,AHA, BHA,Sulphur,Colloidal
ครีมโคลนมารค ผลัดเซลผิว และบำรุงผิวใหขาวใส
Silver,Red onion
ครีมโคลนมารค ผลัดเซลผิว และบำรุงผิวใหขาวใส

Clay,Liposome Retinol,Liposome
ACE,Hydroxy Prolisilane,Liposome Q10

กลุมนวดผิวหนา และนวดทรีทเมนทกระชับผิวกาย
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

N01

เจล ไอ พี แอล

ใชกับเครื่อง IPL Laser หรือ RF

Propylene glycol,Glycerine

฿250

N02

เจลนวดหนาเบสิก

นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต

฿450

N03

ครีม RF

ใชกับเครื่อง RF

1,3-Propanediol,Glycerine,L-Arginine
1,3-Propanediol,Glycerine,vit E,
Sunflower oil

N04

เจลนวดหนาอโลเวรา

นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต
พรอมสารสกัดจากวานหางจรเข

Aloe vera

฿550

N05

เจลนวดหนาแตงกวา

นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต
พรอมสารสกัดจากแตงกวา

Cucumber extract

฿550

N06

ครีมนวดหนาทองคำ

นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต
พรอมทองคำบริสุทธิ์

Gold,Hyarulonic acid

฿1,350

N07
N08
N09
N10

N11

sunflower oil,Aloe vera oil,vit E,Shea
butter
Ginseng,sunflower oil,Aloe vera oil,vit
ครีมนวดหนาผสมโสม
นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต ลดริ้วรอย
E,Shea butter
นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต
ครีมนวดหนาคอลลาเจนผสมทองคำ
Gold ,Micro collagen,Vit E
ใหผิวขาว นุม ลดริ้วรอย
นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
Nelumbo nucifera leaf
เจลนวดตัวผสมสลิมมิ่ง
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
Extract,Acefylline Methylsilanol
(สามารถใชกับเครื่อง RFได)
Mannuronate
นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
Nelumbo nucifera leaf Extract,Euglena
เจลนวดตัวผสมสลิมมิ่ง (สูตรรอน)
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
Gracilis Extract-Water-Caffeine(สามารถใชกับเครื่อง RFได)
Glaucium Flavum Leaf Extract
ครีมนวดหนาเบสิก

นวดผิวหนา กระตุนการไหลเวียนโลหิต
ใหผิวเปลงปลั่ง

เจลนวดตัวผสมสลิมมิ่ง (สูตรเย็น)

นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
(สามารถใชกับเครื่อง RFได)

Nelumbo nucifera leaf
Extract,Acefylline Methylsilanol
Mannuronate

N13

ครีมนวดตัวผสมสลิมมิ่ง

นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
(สามารถใชกับเครื่อง RFได)

N14

ครีมนวดตัวผสมสลิมมิ่ง (สูตรรอน)

นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
(สามารถใชกับเครื่อง RFได)

N15

ครีมนวดตัวผสมสลิมมิ่ง (สูตรเย็น)

นวดผิวกาย ใหผิวกระชับ ลดเซลลูไลท
กระตุนการไหลเวียนโลหิต ใหผิว นุม
(สามารถใชกับเครื่อง RFได)

Threonine, Caffeine, Theophylline,Fucus
vesiculosus Extract, Laminaria digitata
Extract, Equisetum arvense Extract, Hedera
helix (IVI) Extract
Threonine, Caffeine, Theophylline,Fucus
vesiculosus Extract, Laminaria digitata
Extract, Equisetum arvense Extract, Hedera
helix (IVI) Extract, Nelumbo nucifera leaf
Extract
Threonine, Caffeine, Theophylline,Fucus
vesiculosus Extract, Laminaria digitata
Extract, Equisetum arvense Extract, Hedera
helix (IVI) Extract

N12

฿650

฿550
฿750
฿1,650
฿1,100

฿1,650

฿1,650

฿1,100

฿1,650

฿1,650

กลุมผลิตภัณฑสำหรับผิวกาย
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

O01

กลูตาผสมทับทิม
ไวทเทนนิ่งบอดี้โลชั่น

บำรุงผิวพรรณใหขาว เนียน เปลงปลั่ง สดใส

L-Glutathione,Pomegranate enzyme,vit
B3,Malt extract,Dictyopteris
membranacea Extract

฿1,300

O02

อารบูตินผสมมะหาด
ไวทเทนนิ่งบอดี้โลชั่น

บำรุงผิวพรรณใหขาว เนียน เปลงปลั่ง สดใส

Arbutin , Mahad extract ,vit B3

฿850

O03

วิตตะมิน บอดี่โลชั่น

บำรุงผิวพรรณใหขาว เนียน เปลงปลั่ง สดใส

vit C,Vit B,Vit E,vit F

฿750

O04

บัตเตอรบอดี้มอยซเจอรโลชั่น

บำรุงผิวพรรณใหผิวนุม ชุมชื้น
ปกปองผิวจากมลภาวะ

Shea butter,cocoa butter,avocado
butter,vit E, Pentavitin

฿750

O05

ยูเรีย 10% ครีม

บำรุงผิวพรรณใหผิวนุม ชุมชื้น อยางเต็มที่

10% Urea , Pentavitin ,Allantoin,vitE

฿750

O06

ครีมบำรุงและกระชับหนาอก
Breast Cream

ชวยใหหนาอกเตงตึง อวบอิ่ม ขยายขึ้น
จากสารบำรุงที่ชวยในการเพิ่มการกักเก็บไขมัน
ที่เซลไขมันบริเวณหนาอก และ
เสริมประสิทธิภาพดวนphytoestrogenจากสาร
กวาวเครือขาวและสารสกัดอื่นๆ

Macadamia Ternifolia Seed Oil,
Macelignan, Tocopherol,Pueraria
Mirifica,Date, Ginseng, Hops,
Liquorice, Willow extract

฿2,200

O07

ครีมเจลสลายไขมัน
และกระชับสัดสวน (สูตรรอน)

ชวยลดการสะสมไขมัน เรงการเผาผลาญไขมัน
และชวยการหมุนเวียนโลหิต ใหผิวกระชับ
ลดผิวเปลือกสม

O08

ครีมเจลสลายไขมัน
และกระชับสัดสวน (สูตรเย็น)

ชวยลดการสะสมไขมัน เรงการเผาผลาญไขมัน
และชวยการหมุนเวียนโลหิต ใหผิวกระชับ
ลดผิวเปลือกสม

O09

ครีมลดการแตกลาย Anti Stretch
Mark cream

ชวยลดการแตกลายขณะตั้งครรภ
โดยทำงานไดลึกถึงระดับชั้น dermis

O10

น้ำมันอุนนวดตัว (Hot Oil)

ใชนวดตัว ชวยหมุนเวียนโลหิต และ
คลายกลามเนื้อ ใหความรูสึกอุนๆ

Methyl Salicylate ,Eucarlyptus
Oil,sufflower oil,Olive oil

฿750

Milk bath oil

น้ำมันใสอางอาบน้ำ
เมื่อโดนน้ำจะกลายสภาพเปนน้ำนม
เพื่อใชแชตัวใหผิวนุมเนียนสดใส
(อาบน้ำแร แชน้ำนม)

Olive oil ,Lavender oil,Avocado Oil

฿750

O11

X-Melt,Artichoke extract,Levan,Euglena
Gracilis Extract,Caffeine,Glaucium
Flavum Leaf Extract
X-Melt,Artichoke extract,Levan,
Threonine, Caffeine,
Theophylline,Fucus vesiculosus
Extract, Laminaria digitata Extract,
Equisetum arvense Extract, Hedera
helix (IVI) Extract
Argania Spinosa Sprout Cell
Extract,Copper Tripeptide-1,liposome
centella,vit E,Dipotassium
Glycyrrhizinate,allantoin,Tetrapeptide

฿2,000

฿2,000

฿2,750

กลุมมาสกผิวกาย
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

P01

มาสกเจลชาเขียว ผสมโสม

ชวยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ตานอนุมูลอิศระ
ชะลอวัย

green tea ,ginseng

฿700

P02

มาสกเจลมัลเบอรี่ ผสมกีวี

ชวยบำรุงผิวขาว สดใส ใส เปลงปลั่ง

mulberry ,spirulina

฿700

P03

มาสกเจลแตงกวาพลัสอโลเวรา

ชวยความชุมชื้น ใหผิวนุมชุมชื้น
พรอมลดการระคายเคือง ลดการอักเสบ

Cucumber , Aloe vera

฿700

ชวยผลัดเซล พรอมคุณคา วิตะมิน จากนม
และโยเกิรต ใหผิวขาว นุม สดใส

yoghurt Extract ,Milk protien

฿750

ชวยผลัดเซล พรอมบำรุงผิวขาว ใส เปลงปลั่ง

Papaya extract ,AHA,vit C

฿750

ชวยผลัดเซล พรอมบำรุงผิวขาว ใส เปลงปลั่ง

pumpkin enzyme,AHA,vit B3

฿750

P04 มาสกครีมโยเกิรต ผสมมิลคโปรตีน
P05

มาสกครีมมะละกอ ผิวขาว

P06 มาสกครีมเอนไซมฟกทอง ผิวขาว
P07

มาสกโคลนเขียว

ชวยบำรุงผิวขาว ใส เปลงปลั่ง

green clay

฿750

P08

มาสกผงอะเซโรรา
เชอรี่พอกผิวขาว (สีชมพู)

มารคผง ผสมน้ำ พอกผิว แลวใชฟองนาเช็ดออก
ใหผิวขาว เนียน

Acerola cherry,vit C,vit B3

฿900

P09

มาสกผงสาหราย (สีเขียว)

มารคผง ผสมน้ำ พอกผิว แลวใชฟองนาเช็ดออก
ใหผิวขาว เนียน

spirulina extract

฿700

P10

มาสกผงชาเขียว

มารคผง ผสมน้ำ พอกผิว แลวใชฟองนาเช็ดออก
ใหผิวขาว เนียน

Green tea extract

฿700

P11

มาสกผงทองคำ

มารคผง ผสมน้ำ พอกผิว แลวใชฟองนาเช็ดออก
ใหผิวขาว เนียน

Gold ,vit C,B3

฿1,100

กลุมสครัปผิวหนาและผิวกาย
CODE

ชื่อสินคา

Q01

เจลสครัปขี้ไคลคอลลาเจนทองคำ
(ไมมีเม็ดสครัป)

Q02

เจลสครัปขี้ไคลแตงกวา
(ไมมีเม็ดสครัป)

Q03 เจลสครัปขี้ไคลกีวี (ไมมีเม็ดสครัป)

รายละเอียด
เจลใสๆ เมื่อถูวนเวียนบริเวณที่ตองการ
จะผลัดเซลออกมาเปนขี้ไคล ทิ้งผิวขาวนุมไว
เมื่อลางออก
เจลใสๆ เมื่อถูวนเวียนบริเวณที่ตองการ
จะผลัดเซลออกมาเปนขี้ไคล ทิ้งผิวขาวนุมไว
เมื่อลางออก

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

gold,micro collagen

฿1,400

cucumber extract

฿950

เจลใสๆ เมื่อถูวนเวียนบริเวณที่ตองการ
จะผลัดเซลออกมาเปนขี้ไคล ทิ้งผิวขาวนุมไว
เมื่อลางออก

kiwi extract

฿950

Q04

เจลสครัปขี้ไคลแอปเปล
(ไมมีเม็ดสครัป)

เจลใสๆ เมื่อถูวนเวียนบริเวณที่ตองการ
จะผลัดเซลออกมาเปนขี้ไคล ทิ้งผิวขาวนุมไว
เมื่อลางออก

Apple extract

฿950

Q05

ครีมสครัปผิวหนาผสมอัญมณี

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Corindon Beads,vit E,olive
oil,Squlane,chamomile

฿750

Q06

เจลสครัปผิวหนาผสมอัญมณี

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
Corindon Beads,Cucumber,chamomile
สดใส แข็งแรง

Q07

เจลทับทิมสครัปผิวหนาผสมเม็ดบี ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
ด
สดใส แข็งแรง

฿750

Pomegranate,aloe vera,Beads

฿850

Q08

เจลมะละกอสครัปผิวหนา
ผสมเม็ดบีด

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Papaya extract,allantoin,Beads

฿850

Q09

เจลสตอเบอรี่สครัปผิวหนา

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Strawberry Scrub,Strawberry extract

฿850

Q10

ครีมสครัปผิวหนาเมล็ดองุน

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Grape seed Scrub,vit E,grape seed
extract

฿850

Q11

ครีมสครัปผิวหนาแอปปริคอท
ผสมชาเขียว

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Apricot Scrub,vit E,sweet almond
oil,green tea

฿850

เจลสครัปผิวกายผสมโสม
(ใหความรูสึกอุน)
เจลสครัปน้ำตาลสำหรับผิวกาย
(ใหความรูสึกอุน)
เจลสครัปผิวกายแตงกวา
ผสมเม็ดบีด

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง หมุนเวียนโลหิต
ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง หมุนเวียนโลหิต
ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Ginseng extract ,Beeds

฿850

Sugar Scrub

฿850

cucumber extract ,Beeds

฿700

Q15

ครีมสครัปผิวกายผสมไมโครบีด

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

PE Beads,vit E,sweet almond
oil,safflower oil,sunflower oil

฿700

Q16

ครีมสครัปผิวกายแอปปริคอท

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Apricot Scrub,vit E,sweet almond
oil,safflower oil,sunflower oil

฿700

Q17

ครีมสครัปผิวกายอัลมอนด

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Almond scrub,vit E,sweet almond
oil,safflower oil,sunflower oil

฿850

Q18

ครีมสครัปผิวกายแครนเบอรี่

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Cranberry Scrub,vit E,sweet almond
oil,safflower oil,sunflower oil

฿850

Q19

ครีมสครัปผิวกายผสมทองคำ

ผลัดเซลผิวที่เสื่อมสภาพออก ใหสรางเซลผิวใหมที่
สดใส แข็งแรง

Gold, Scrub,vit E,sweet almond
oil,safflower oil,sunflower oil

฿1,300

Q12
Q13
Q14

กลุมน้ำมันนวดตัวอโรมา (ตองการกลิ่นอื่นโปรดระบุ ขั้นต่ำ 5 กิโลคะ)

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

R02

น้ำมันนวดตัวกลิ่น Lemongrass

นวดตัว ใหผิวนุม เพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

R03

น้ำมันนวดตัวกลิ่น Lime

นวดตัว ใหผิวนุม เพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

R04

น้ำมันนวดตัวกลิ่น Orange

นวดตัว ใหผิวนุม เพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

R05

น้ำมันนวดตัวกลิ่น Lavender

นวดตัว ใหผิวนุม เพิ่มการหมุนเวียนโลหิต

สวนประกอบ

Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

vit E ,Sweet almond oil,sunflower
oil,aroma oil
vit E ,Sweet almond oil,sunflower
oil,aroma oil
vit E ,Sweet almond oil,sunflower
oil,aroma oil
vit E ,Sweet almond oil,sunflower
oil,aroma oil

฿550
฿550
฿550
฿550

กลุมบอดี้โลชั่น (ตองการกลิ่นอื่นหรือใสสีโปรดระบุ ขั้นต่ำ 10 กิโลคะ)
Sample ราคา 100 ราคา 500
ราคา 1 กิโลกรัม
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

S02

บอดี้โลชั่นกลิ่นแคนตาลูป

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S03

บอดี้โลชั่นกลิ่นสม

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S04

บอดี้โลชั่นกลิ่นพีช

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S05

บอดี้โลชั่นกลิ่นองุน

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S06

บอดี้โลชั่นกลิ่นสตอรเบอรี่

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S07

บอดี้โลชั่นกลิ่นมะลิ

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S08

บอดี้โลชั่นกลิ่นกุหลาบ

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S09

บอดี้โลชั่นกลิ่นกรีนที

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

S10

บอดี้โลชั่นกลิ่นลาเวนเดอร

ไมเหนอะหนะ ใหผิวขาว นุม

rice barn extract,vit C,vit E,vit B3

฿400

เจลอาบน้ำ/ลางมือ (ตองการกลิ่นอื่นหรือใสสีโปรดระบุ ขั้นต่ำ 10 กิโลคะ)
Sample ราคา 100 ราคา 500
20 กรัม กรัม
กรัม

CODE

ชื่อสินคา

รายละเอียด

สวนประกอบ

5 กิโลกรัม

T01

เจลอาบน้ำกลิ่นแคนตาลูป

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T02

เจลอาบน้ำกลิ่นสม

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T03

เจลอาบน้ำกลิ่นพีช

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T04

เจลอาบน้ำกลิ่นองุน

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T05

เจลอาบน้ำกลิ่นสตอรเบอรี่

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T06

เจลอาบน้ำกลิ่นกุหลาบ

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T07

เจลอาบน้ำกลิ่นกรีนที

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

T08

เจลอาบน้ำกลิ่นลาเวนเดอร

อาบสะอาด ฟองนุม หอม สดชื่น

vit B5 ,trehalose,allantoin

฿1,350

