Siberian SPA Collection
Tan chảy trong sự hòa hợp cùng thiên nhiên!

Dòng sản phẩm Siberian SPA được sáng
tạo dành riêng cho chăm sóc da mặt và cơ
thể, khi Bạn cần phục hồi sự cân bằng sinh
lực và sức khỏe, khi Bạn mong muốn tạo
sự khác biệt bằng vẻ đẹp tự nhiên và gây
ấn tượng của riêng mình.

• Tổ hợp các MÙI HƯƠNG TỰ NHIÊN với hoạt
tính sinh học
• Hiệu ứng từ liệu pháp hương thơm của các
loại tinh dầu TỰ NHIÊN
• Các hoạt chất 100% có nguồn gốc TỰ NHIÊN

Kem chăm sóc da 3 trong 1
“Sâm Siberi”
năng lượng của thiên nhiên!
•
•
•
•
•

Phục hồi sự trẻ trung và năng lượng của làn da.
Tăng sự đàn hồi và chức năng bảo vệ của da.
Giúp chống lại những ảnh hưởng tác hại của môi
trường bên ngoài.
Cải thiện sự trao đổi chất trong tế bào, kích
thích quá trình tái tạo.
Không chứa sulphate, paraben, phthalate, dầu
khoáng, các chất tạo màu tạo mùi nhân tạo.
Không thử nghiệm trên động vật.

CHĂM SÓC DA MẶT. LÀM SẠCH

“SÂM SIBERI”
CHĂM SÓC DA MẶT 3 TRONG 1
LÀM SẠCH + TẨY TẾ BÀO CHẾT + MẶT NẠ
GINSENG FACE CARE 3 IN 1 CLEANSER + SCRUB + MASK
ới sâm Siberi, chiết xuất cây Bách xù và vỏ cây Sồi,
chiết xuất Cỏ xạ hương và cây Khoản đông hoa

Mỹ phẩm 3 trong 1 liên kết cùng lúc ba giai đoạn cơ
bản của quá trình chăm sóc da: làm sạch, tẩy tế bào
chết và làm sạch tăng cường. Sản phẩm giúp tẩy
trang nhẹ nhàng, loại bỏ chất bẩn hiệu quả và mang
lại cho làn da cảm giác thoải mái, dễ chịu. Các loại
chiết xuất thảo mộc giúp tăng cường làm sạch da,
thúc đẩy quá trình phục hồi của da sau khi bị các vết
thương nhỏ và bảo vệ da chống lại các tác động tiêu
cực của môi trường. Làn da lý tưởng, sạch sẽ, mịn
màng và mềm mại của Bạn đang mang hít thở không
khí của tự do!

Dành
cho tất
cả các
loại da

CHĂM SÓC DA MẶT. LÀM SẠCH

3 TRONG 1: LÀM SẠCH + TẨY TẾ BÀO CHẾT + MẶT NẠ
"SÂM SIBERI"
SỬ DỤNG
Một sản phẩm nhưng có thể sử dụng với những cách khác nhau:

Sử dụng hàng
ngày - làm sạch
da mặt.

Cách một ngày chuyên
sâu hơn - để tẩy tế bào da
chết và mát-xa.

Nếu Bạn xoa và để trong
vòng 15 phút – đó sẽ là
mặt nạ làm sạch đúng
nghĩa.

Dành
cho tất
cả các
loại da

GEL TẮM DƯỠNG THỂ
“SÂM SIBERI”
TONIFYING SHOWER GEL "SIBERIAN GINSENG"
với chiết xuất rễ Sâm Siberi, tinh dầu Bách Xù, tinh dầu Cam
ngọt, cam Bergamot, Bạch chỉ, Gừng
Gel tắm với hương thơm thơm mát từ rễ Sâm Siberi
cùng tinh dầu Bách xù mang lại cảm giác sảng khoái
và cung cấp vitamin và các vi chất cho làn da trong
thời gian cả ngày. Công thức đặc biệt của gel với các
thành phần giúp dưỡng ẩm, làm mềm và mịn da,
mang lại cho làn da vẻ mịn màng và độ căng.

CHĂM SÓC TAY

KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG TAY
“SÂM SIBERI”
SIBERIAN GINSENG HAND AND NAIL CREAM
với chiết xuất rễ Sâm Siberi, tinh dầu Bách xù, tinh dầu Cam
ngọt, cam Bergamot, cây Bạch chỉ, rễ Gừng
Nhờ cấu trúc nhẹ nên kem được hấp thu vào da
nhanh chóng và không để lại cảm giác dính. Công
thức dưỡng chất được làm giàu với chiết xuất từ sâm
Siberi và các tinh dầu quý của cây Bách xù, Bạch chỉ
và Gừng giúp tăng cường dưỡng ẩm và làm mềm da,
còn keratin có trong thành phần kem giúp củng cố
móng tay.

HOT

TRÁI NHAM LÊ SIBERI:
bảo vệ chống oxy hóa!
•

•
•
•
•

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm
chậm quá trình lão hóa tế bào da.
Cung cấp dưỡng chất và chăm sóc da.
Giúp tái tạo tế bào.
Trong thành phần - sự cân bằng độc đáo
của các a-xít béo: omega-3, omega-6 và
omega-9.
Không chứa sulphate, paraben, phthalate,
dầu khoáng, các chất tạo màu tạo mùi
nhân tạo. Không thử nghiệm trên động vật.

CHĂM SÓC CƠ THỂ. LÀM SẠCH

GEL TẮM GIÀU VITAMIN
“TRÁI NHAM LÊ BẮC CỰC”
VITAMIN-RICH SHOWER GEL "ARCTIC CRANBERRY"
với chiết xuất trái Nham lê Siberi, tinh dầu Bách xù,
tinh dầu Cam ngọt, tinh dầu Bưởi chùm

Gel tắm giàu vitamin “Trái Nham lê Bắc cực” mang lại
cảm giác sảng khoái và năng lượng cho làn da của
Bạn trong suốt cả ngày, da trở nên đàn hồi tốt hơn và
tươi mát. Chiết xuất trái Nham lê giàu vitamin cung
cấp năng lượng cho da, dưỡng ẩm hiệu quả cho da.

CHĂM SÓC TAY

KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG TAY
“TRÁI NHAM LÊ BẮC CỰC”
HAND AND NAIL CREAM "ARCTIC CRANBERRY"
với chiết xuất trái Nham lê Siberi, tinh dầu Bách xù,
Cam ngọt và tinh dầu Bưởi chùm

Kem giúp da tay trở nên mềm mại, củng cố móng
và hương thơm dịu nhẹ của các loại quả mọng
rừng. Nhờ cấu trúc nhẹ nhàng nên kem hấp thu rất
tốt vào da, không tạo cảm giác tạo màng trên da.

HOT

DÂU TÂY và BẠC HÀ RỪNG:
lợi ích thơm ngon!
•
•
•

•

DÂU TÂY RỪNG giúp giữ ẩm, cung cấp
dưỡng chất, bổ sung các vitamin và làm sắc
da trở nên tươi sáng.
BẠC HÀ RỪNG làm mát, làm hẹp lỗ chân
lông, làm giảm hoạt tính các tuyến bã
nhờn, hỗ trợ khi bị dị ứng.
BẠC HÀ RỪNG hỗ trợ làm mềm và và phục
hồi độ đàn hồi của da.
Không chứa sulphate, paraben, phthalate,
dầu khoáng, các chất tạo màu tạo mùi
nhân tạo. Không thử nghiệm trên động vật.

CHĂM SÓC CƠ THỂ. LÀM SẠCH

GEL TẮM TUƠI MÁT
“DÂU TÂY VÀ BẠC HÀ RỪNG”
REFRESHING SHOWER GEL
"WILD STRAWBERRY AND MINT"
với chiết xuất quả Dâu tây và Bạc hà rừng, tinh dầu
Cam ngọt, tinh dầu Bưởi chùm

Hương thơm quyến rũ đặc biệt của trái Dâu tây và
Bạc hà rừng Siberi trao tặng cho Bạn tâm trạng tuyệt
vời và tràn đầy năng lượng trong suốt ngày dài. Chiết
xuất Bạc hà với tính năng dưỡng ẩm và bổ dưỡng
tuyệt vời giúp tăng cường tính đàn hồi của da, còn
chiết xuất Dâu tây rất giàu vitamin cung cấp dinh
dưỡng và thúc đẩy quá trình phục hồi của da.

CHĂM SÓC TAY

KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG TAY
“DÂU TÂY VÀ BẠC HÀ RỪNG”
HAND AND NAIL CREAM "WILD STRAWBERRY AND MINT"
với trái Dâu tây và Bạc hà rừng Siberi, tinh dầu Cam
ngọt, tinh dầu Bưởi chùm

Kem được làm giàu với các chiết xuất từ Dâu tây và
Bạc hà rừng giúp làm mềm và cung cấp dưỡng chất
cho da tay, chăm sóc, củng cố móng và ngăn ngừa
móng bị giòn. Nhờ cấu trúc nhẹ kem được hấp thu
nhanh vào da và không để lại cảm giác dính.

HOT

СẢM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA CÁC BẠN!

