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DÒNG MỸ PHẨM

Giải pháp chất lượng cho
những vấn đề đặc trưng của làn da

Những vấn đề

NHẠY CẢM
thì cần phải được
chăm sóc một cách

TINH TẾ






DỊ ỨNG
RỐI LOẠN SẮC TỐ DA
TRỨNG CÁ
DA ỬNG ĐỎ
BỊ VIÊM

giải pháp chất lượng
cho những vấn đề đặc
trưng của làn da
đến từ Công ty

1.

THÀNH PHẦN HOÀN TOÀN TỪ THIÊN NHIÊN VÀ TUYỆT ĐỐI
AN TOÀN (thành phần hoạt tính trên nền tảng các loài thảo
dược, thực vật và các loại quả mọng hoang dã của vùng
Siberi, núi Altai và hồ Baikal, với hoạt tính sinh học cao)

2.

TÍNH NĂNG CỦA CÁC SẢN PHẨM ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH
BẰNG KIỂM NGHIỆM LÂM SÀNG
(tất cả sản phẩm đều thành công vượt qua các thử nghiệm
lâm sàng xác nhận tính năng hiệu quả đã công bố)

3.

GIẢI PHÁP TỔNG HỢP và ĐÚNG MỤC TIÊU DÀNH CHO CÁC
VẤN ĐỀ ĐẶNG TRƯNG của làn da (các hoạt chất trong thành
phần sản phẩm tác dụng như một tổ hợp với khả năng giải
quyết các vấn đề của da và bảo vệ da khỏi sự xuất hiện trở lại
của các vấn đề sau này)

Rối loạn sắc tố da ghĩa là gì?
Sắc tố quyết định
MÀU DA CỦA
CHÚNG TA

Melanin –
Hắc tố

Sắc tố đảm bảo
BẢO VỆ da
chống lại TIA CỰC
TÍM

Những biểu hiện của sự thiếu hụt và dư thừa hắc tố
(melanin):
 tàn nhang
 những đốm trắng «lang trắng»
 những vết nám
 những vết bớt và nốt ruồi
 màu da sậm ở cư dân «các nước phương Nam»

Tập đoàn «Siberian Health» đã tìm ra câu trả lời!
A-XÍT KOJIC và NẤM NHẬT BẢN MATSUTAKE

Tính ưu việt:




Khác với những công nghệ làm trắng da truyền thống (sử
dụng hydroquinone) CÁC CHẤT NÊU TRÊN PHONG TOẢ SỰ
TỔNG HỢP CỦA MELANIN NHƯNG KHÔNG LÀM TỔN HẠI
ĐẾN DA trong các giai đoạn khác nhau của quá trình hình
thành melanin, nhưng đồng thời cũng không làm giảm chức
năng bảo vệ của melanin.
HIỆU ỨNG LÀM TRẮNG DA KÉO DÀI RẤT LÂU thậm chí cả sau
khi sử dụng mỹ phẩm.

4 GIAI ĐOẠN
tác động đa
dạng có định
hướng và an
toàn
của mỹ phẩm
hỗ trợ làm
trắng da
Phytomedica:

DIOXIT SILIC làm sáng da
bằng cách «lôi» hắc tố
(melanin) thừa ra.
CÁC CHIẾT XUẤT THẢO DƯỢC
và NẤM CÂY THÔNG làm giảm
sự sản sinh sắc tố ở những lớp
sâu của da.
CÂY HOÀNG CẦM VÙNG
BAIKAL và những hạt mỡ có
chứa A-XÍT KOJIC có tác dụng
làm giảm hoạt tính của các hạt
hắc tố (melanin) và sự biểu
hiện màu của sắc tố.

CÁC A-XÍT TRÁI CÂY kích
thích tái tạo da, đồng thời
chúng cũng loại trừ các tế
bào «già nua» sẫm màu ra
khỏi bề mặt da.

Giai đoạn 1.
Kem hỗ trợ làm trắng
da ban ngày
Phytomedica SPF 30
Bảo vệ da trong thời gian
tác dụng làm trắng, khi
da rất nhạy cảm với tia
cực tím.

ПРИРОДНЫЙ
СОСТАВ

Giai đoạn 2. Kem hỗ
trợ làm trắng da ban
đêm Phytomedica

КЛИНИЧЕСКИ
ПРОВЕРЕННО

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УХОД

Da được làm trắng nhờ
việc giảm sự sản sinh ra
hắc tố (melanin) và loại
bỏ hắc tố hiện có mà
không làm hại da.

HAI SẢN PHẨM CẦN ĐƯỢC SỬ DỤNG KẾT HỢP CÙNG NHAU

Kem hỗ trợ làm
trắng da ban
ngày
Phytomedica
SPF 30
Mô tả tác dụng:
• SPF 30 – là sự bảo vệ hiệu quả

•

chống lại các tia mặt trời và
chống lại lượng hắc tố dư thừa
(melanin)
Làm trắng da và loại bỏ sắc
tố đã hình thành trong da

Chiết xuất cây
mộc lan

Dầu cây hương thảo

Chiết xuất cúc vàng

• Sự chăm sóc lý tưởng vào
ban ngày - dưỡng ẩm sâu,
bảo vệ hàng rào lipid của da và
bảo vệ chống ô-xy hoá
Chiết xuất cúc dại

Kem hỗ trợ
làm trắng da
ban đêm
Phytomedica

Chiết xuất cây
hoàng cầm Baikal

Dầu cây tầm xuân

Mô tả tác dụng:
• Làm trắng da an toàn
không gây kích ứng da
• Làm sáng các vết thẫm
màu trên da rõ rệt

Chiết xuất nấm
matsutake vùng Viễn
Đông

• Cân bằng sắc da
Dầu cây hương thảo

Kết quả sử dụng
các sản phẩm mỹ phẩm
Phytomedica





Sắc da sáng đều
Sắc mặt tươi trẻ khoẻ mạnh
Làn da được dưỡng ẩm
Bảo vệ chống nắng

Các sản phẩm mỹ phẩm không chứa sulphat, paraben,
phtalate, dầu khoáng, chất tạo mùi nhân tạo!
Sản phẩm không thử nghiệm trên động vật!
Tính năng của sản phẩm được chứng minh BẰNG KIỂM
NGHIỆM LÂM SÀNG!

Cảm ơn các Bạn đã chú ý theo dõi!

