
Kem dưỡng ẩm chống lão hóa 5 trong 1 của chúng tôi được chứng minh lâm sàng mang lại nhiều lợi ích
chống lão hóa chỉ trong một bước đơn giản.

Chống lão hóa và kiểm soát khuyết điểm, kem dưỡng ẩm này được điều chế cho người tiêu dùng sáng suốt
với mục đích phục hồi và cải thiện rõ rệt kết cấu da để có một làn da tươi sáng. Bạn có thể yên tâm với hiệu
quả sản phẩm bởi chúng tôi sẽ đảm bảo hoàn tiền nếu kết quả không như bạn mong muốn.

CÁCH SỬ DỤNG:

Thoa đều lên mặt và cổ sau khi rửa mặt sạch với Sữa rửa mặt tái tạo da, một đến hai lần mỗi ngày. Bôi dưới
lớp kem chống nắng.

LỜI KHUYÊN CỦA DƯỢC SĨ:

✔ Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên tẩy tế bào chết nhẹ nhàng một đến hai lần mỗi tuần
bằng bàn chải hoặc miếng rửa làm sạch mặt. Điều này sẽ giúp loại bỏ sự tích tụ của da khô và tế bào da
chết.
✔ Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng SPF50 + khi sử dụng sản phẩm này. Tia UV là nguyên nhân số một gây
ra lão hóa sớm và các đốm da chết, cũng như làm tăng nguy cơ ung thư da.
✔ Đối với những người sử dụng AHA lần đầu, bạn có thể bắt đầu với mỗi đêm ngày hôm sau trong 3-4 ngày
trước khi tiếp tục sử dụng hàng ngày. Điều này cho phép da xây dựng khả năng chống chịu với các thành
phần hoạt tính. Cảm giác ngứa ran nhẹ có thể xảy ra khi sử dụng lần đầu tiên và biến mất trong vòng 5-10
phút.

KHUYẾN CÁO:

✔ Bôi thử trước khi sử dụng. Chỉ bôi ngoài da.
✔ Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu tiếp xúc, rửa ngay bằng nước sạch.
✔ Da nhạy cảm có thể có cảm giác ngứa ran nhẹ. Nếu xảy ra phát ban hoặc kích ứng, ngừng sử dụng. Tránh
xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải, tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

CHỐNG LÃO HOÁ HOÀN HẢO

Đối tượng sử dụng:

✔ Da bình thường, khô 
✔ An toàn cho thai nhi
✔ 30 đến 60 tuổi
✔ Sản xuất tại úc
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