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DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA CHUYÊN NGHIỆP



4 LỢI ÍCH VƯỢT TRỘI CỦA SERUMSPA

FREE OF 15 TOXINS
Free of 15 Commonly Used Toxic Components

ZINC RICINOLEATE
Derived from the Ricinus Communis Plant

12 TO 14 NATURAL INGREDIENTS
Natural Proven Effective Ingredients for Skin Benefitting Results

SERUM BASED SPA PEDICURE SYSTEM
Premium Quality and Nutrient DenseChất lượng cao và giầu dinh dưỡng

SẢN PHẨM DỰA TRÊN HỆ THỐNG SPA CAO CẤP

Sản phẩm đã được chứng minh và đem lại hiệu quả cao
12 ĐẾN 14 THÀNH PHẦN TỪ THIÊN NHIÊN

15 thành phần độc tố chuyên dụng
BÀI TRỪ ĐỘC TỐ

Chiết xuất cây Thầu Dầu
ZINC RICINOLEATE



SerumSpa là dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp đầu tiên được đưa vào hệ thống Spa

Pedicure. SerumSpa được cấu tạo bởi các phân tử nhỏ hợp chất bổ sung dưỡng ẩm và

tái tạo cần thiết để giúp da mịn, săn chắc và ngăn ngừa lão hoá.

SẢN PHẨM DỰA TRÊN HỆ THỐNG SPA CAO CẤP
Chất lượng cao và giầu dinh dưỡng



1. Chiết xuất từ rễ cây húng chanh Ấn Độ (Forskolin)

2. Trái cây nhiệt đới (Bưởi chùm)

3. Chiết xuất từ hạt Vigna Radiata (đậu xanh)

4. Chiết xuất cây Mangifera Indica (Xoài)

5. Chiết xuất Melissa Officinalis (Cây tía tô đất)

6. Chiết xuất dâm bụt Esculentus trái cây (Đậu bắp)

7. Từ lá cây Morus Alba (Dâu tằm)

8. Chiết xuất cây Dương Đào (Kiwi)

9. Chiết xuất từ Lạc thần hoa (Hoa dâm bụt)

10. Chiết xuất từ cây Theobroma (Hạt Cacao)

11. Chiết xuất Chaenomeles Sinensis (Quả Mộc qua)

12. Chiết xuất hoa Barbadensis (Hoa Lô hội)

12 thành phần
LÀM DỊU & DƯỠNG ẲM

1. Chiết xuất từ rễ cây húng chanh Ấn Độ (Forskolin)

2. Chiết xuất từ lá Ilex Paraguariensis (Lá thảo dược Mate)

3. Lá Pu Erh (Trà phổ nhĩ)

4. Chiết xuất từ cây thực vật Camellia Sinensis (Trà xanh)

5. Từ lá cây Morus Alba (Lá dâu tằm)

6. Chiết xuất từ Lạc thần hoa (Hoa dâm bụt)

7. Chiết xuất cây Dương Đào (Kiwi)

8. Từ cây Tạo Phì Thảo (họ Cẩm chướng)

9. Chiết xuất từ cây Theobroma (Hạt Cacao)

10. Rễ cây Gypsophila Paniculata (Hoa chấm bi)

11. Chiết xuất Chaenomeles Sinensis (Quả Mộc qua)

12. Chiết xuất hoa Barbadensis (Hoa Lô hội)

12 thành phần
DETOX TINH KHIẾT

1. Chiết xuất từ rễ cây húng chanh Ấn Độ (Forskolin)

2. Trái cây nhiệt đới (Bưởi chùm)

3. Chiết xuất hạt Phaseolus Radiatus (Đậu xanh)

4. Chiết xuất cây Mangifera Indica (Xoài)

5. Chiết xuất Melissa Officinalis 

(Cây tía tô đất hoặc Bạc hà chanh)

6. Cây thảo mộc Garcinia Cambogia (Quả Bứa)

7. Chiết xuất từ lá Ilex Paraguariensis (Lá thảo dược Mate)

8. Hạt cà phê Arabica

9. Chiết xuất trái cây Paullinia Cupana

10. Chiết xuất từ cây thực vật Camellia Sinensis (Trà xanh)

11. Lá Pu Erh (Trà phổ nhĩ)

12. Từ lá cây Morus Alba (Lá dâu tằm)

13. Chiết xuất từ Lạc thần hoa (Hoa dâm bụt)

14. Chiết xuất từ cây Theobroma (Hạt Cacao)

14 thành phần
SLIM & FIRM

12 ĐẾN 14 THÀNH PHẦN TỪ THIÊN NHIÊN
Sản phẩm đã được chứng minh và đem lại hiệu quả cao



1. Paraben (chất gây ung thư)

2. Benzophenone-3

3. Diazolidinyl Urea (gây viêm da)

4. DMDM Hydantoin (chất bảo quản)

5. Butyl Methoxydibenzoylmethane

6. BHA

7. BHT

8. Sodium Laureth Sulfate (chất tẩy)

9. Sorbic Acid

10. Isopropyl Alcohol (Dung môi)

11. Imidazolidinyl Urea (chất gây viêm da)

12. Triisopropanolamine (chất phụ gia)

13. Triclosan (chất sát khuẩn)

14. Thymol

15. Ethylhexyl Methoxycinnamate

BÀI TRỪ ĐỘC TỐ
15 thành phần độc tố chuyên dụng



ZINC RICINOLEATE

Được chiết xuất từ cây Thầu Dầu

Có tác dụng loại bỏ những mùi hôi khó chịu.

Kẽm Ricinoleate là 1 dạng hợp chất, có tính khử

mùi cao, dễ tan trong nước và có khả năng liên

kết các phân tử Nucleophilic bằng phương pháp

tái phức hợp,

Zinc ricinoleate được chiết xuất từ cây Thầu dầu, 

có khả năng bao vây, hấp thụ và cô lập các vi 

khuẩn gây mùi. tiêu diệt triệt để mùi khó chịu.



CHÌA KHÓA TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG
Dòng sản phẩm SERUMSPA

Most Advanced 
Spa Pedicure System

Loyal Repeating 
Clients

The Very Best 
Spa Experience

SkinCare 
Approach

Dễ tiếp cận
với Da

Là dòng sản phẩm tân
tiến nhất

Trải nghiệm thực tế
nhất

Khách hàng tin 
dùng



3 DÒNG SẢN PHẨM SERUMSPA

Nuôi dưỡng và 
dưỡng ẩm da

Bằng cách sừ dụng cơ chế 
tạo bọt để hỗ trợ làm sạch lỗ 

chân lông  và đồng thời 
cung cấp cấc dưỡng chất 

cần thiết tăng độ ẩm cho da

Kết hợp từ Đất sét và các 
thành phần tự hiên khác hỗ 
trợ hiệu quả trong việc khử 

trùng và làm sạch da.

Được chế biến từ những 
thành phần thiên nhiên giúp 

săn chắc cơ thể và ngăn 
chặn các tác nhân gây hại

Khừ mùi hôi, giải độc từ sâu
bên trong lỗ chân lông và

trên bề mặt da

Làm săn chắc, giảm chất béo
và tan mỡ

(DƯỠNG ẨM) (DETOX TINH KHIẾT)



1. Bath (Ngâm) Hydrating Bubble Bath
(Bọt biển)

Mineral Foot Bath
(Khoáng chất)

Slimming Salt Bath
(Muối)

2. Polish (Làm  bóng) Fresh-Skin Exfoliator
(Tẩy tế bào chết)

Refining Skin Polish
(Cân bằng, phục hồi)

Caffeine Cream Smoother
(Kem làm dịu da)

3. Mặt nạ Moisture Foam Mask
(Mặt nạ bọt giữ ẩm)

Clarifying Earth Mask
(Mặt nạ đất sét)

Tightening & Firming Mask
(Mặt nạ lột săn chắc da)

4. Massage Hydro Massage Gel
(Gel massage dưỡng ẩm)

Soothing Massage Cream
(Kem massage mềm da)

Sculpting Massage Gel
(Kem massage tan mõ)

5. Dưỡng chất Bounce Booster Serum
(Dưỡng chất tăng cường độ ẩm)

Pure Skin Serum
(Dưỡng chấtLàm sạch da)

Tone & Glow Serum
(Dưỡng chất làm sáng da)

6. Kem Sorbet Gel Cream
(Gel kem tuyết dưỡng da)

Skin Perfecting Cream
(Kem dưỡng ẩm)

Silky Collagen Cream
(Collagen làm mịn)

SERUMSPA 6 STEPS

MOISTURE SOOTHE
(DƯỠNG ẨM) (DETOX TINH KHIẾT)



CÁCH SỬ DỤNG

MOISTURE SOOTHE

1. Sủi bọt dưỡng ẩm - 20g
Trộn đều và mở xoáy nước.

2. Tẩy tế bào chết - 20g
Thoa đều kem từ bắp chân xuống bàn chân, sau 
đó rửa sạch bằng nước ấm.

3. Mặt nạ bọt - 25g
Trải mặt nạ lên bề mặt chân từ bắp xuống bàn 
chân. Và đợi cho tới khi mặt nạ sủi bọt để dưỡng 
chất có thể thấm vào da.

4. Gel mát xa thủy lực - 20g
Thoa đều Gel từ bắp chân xuống bàn chân và 
mát xa tròn theo chiều đi lên.

5. Dưỡng chất phục hồi - 10g
Thoa dưỡng chất đều lên chân và vỗ nhẹ từ lên 
xuống để serum có thể hấp thụ hoàn toàn.

6. Kem Sorbet - 10g
Mát xa kem tuyết (Sorbet) toàn chân để cung 
cấp độ ẩm cho da.

1. Ngâm Khoáng - 20g

Trộn đều và mở xoáy nước.

2. Gói phục hồi - 20g

Thoa đều kem từ bắp chân xuống bàn chân, sau

đó rửa sạch bằng nước ấm.

3. Mặt nạ đất sét - 25g

Trải mặt nạ lên bề mặt da từ bắp xuống bàn chân, 

đợi mặt nạ khô lại để hút hết tạp chất trong da.

4. Kem mềm da - 20g

Thoa đều kem từ bắp chân xuống bàn chân và

mát xa tròn theo chiều đi lên.

5. Dưỡng chất làm sạch – 10g

Thoa huyết thanh đều lên chân và vỗ nhẹ từ trên

xuống dưới để serum có thể hấp thụ hoàn toàn.

6. Kem dưỡng ẩm - 10g

Mát xa kem toàn chân để cung cấp độ ẩm cho da.

1. Ngâm Muối - 20g
Trộn đều và mở xoáy nước.

2. Kem dịu da (Caffeine) - 20g
Thoa đều kem từ bắp chân xuống bàn chân , sau
đó rửa sạch bằng nước ấm.

3. Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da – 25g
Thoa lớp mỏng mặt nạ lên bàn chân và gót chân. 
Giữ khoảng vài phút cho mặt nạ khô lại, giúp da 
săn lại và khít lỗ chân lông. Sau đó rửa sạch bằng 
nước ấm.

4. Gel đánh tan mỡ - 20g
Thoa đều Gel từ bắp chân xuống bàn chân và mát
xa từ trên xuống dưới.

5. Dưỡng chất làm sáng da - 10g
Thoa huyết thanh đều lên chân và vỗ nhẹ từ trên
xuống dưới để serum có thể hấp thụ hoàn toàn.

6. Collagen làm mịn - 10g
Mát xa kem toàn chân để cung cấp độ ẩm cho da 
mịn màng hơn.

(DƯỠNG ẨM) (DETOX TINH KHIẾT)



12 thành phần từ thiên nhiên cung cấp các dưỡng chất cần thiết 

và phục hồi làn da từ sâu bên trong

4 Lợi ích của MOISTURE SOOTHE

Ngăn ngừa lão hóa

Ngăn chặn tổn thương da 

từ gốc

Dưỡng ẩm

Tái tạo tế bào da từ bên 

trong

Làm dịu

Thích hợp cho da nhạy 

cảm

Cung cấp 
dinh dưỡng

Nuôi dưỡng và cải thiện 

làn da mịn màng hơn



Cơ chế tạo bọt

Những bong bóng thấm sâu
vào lỗ chân lông

Loại bỏ chất bẩn,
tạo độ ẩm cho làn da

Sau khi thoa kem lên da, hổn hợp sẽ tạo thành bọt hay còn gọi là bong bóng mịn,

giúp làm sạch lỗ chân lông và giữ ẩm cho làn da



12 thành phần LÀM DỊU & DƯỠNG ẲM

1. Chiết xuất Hibiscus Esculentus (Đậu bắp)

2. Chiết xuất hạt Cacao

3. Chiết xuất quả Mộc qua

4. Chiết xuất từ Hoa Lô hội

Tăng cường và giữ ẩm cho da.

5. Chiết xuất Citrus Paradisi (Bưởi chùm)

6. Hạt Vigna (Đậu xanh)

7. Chiết xuất trái cây Mangifera Indica ( Xoài)

8. Chiết xuất trái cây Kiwi

Bổ sung Vitamins ngăn ngừa tổn
thương và tăng độ đàn hồi cho da.

9. Chiết xuất cây thảo dược Forskolin
10. Chiết xuất Melissa (Tía tô đất)
11. Chiết xuất lá Dâu tằm Morus Alba
12. Chiết xuất hoa Bụp giấm Hibiscus sabdariffa 

(hay còn gọi Hoa dâm bụt)

Se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa
lão hóa da.



Chiết xuất từ 12 thành phần từ thiên nhiên, giúp giải độc tố,

Hạn chế mùi hôi và làm se khít lỗ chân lông

4 Lợi ích của DETOX PURE

Chống Oxy hóa

Ngăn ngừa tổn thương 

trong các tế bào da và 

chống lão hóa

Giữ ẩm

Tăng độ đàn hồi cho làn 

da và giữ ẩm 

Thải độc tố

Làm sạch và đánh tan bụi 

bẩn ẩn sâu trong da

Tái tạo da

Đẩy nhanh sự phục hồi 

cho làn da



Các đặc tính của đất sét

Đất sét là 1 dạng khoáng chất có tính chất dẻo và giữ 

ẩm khi gặp nước, đồng thời hấp thụ và thải các bã nhờn 

Giữ ẩm cho da và đem lại 1 làn da luôn sạch sẽ, thoáng mát

Cơ chế đất sét
Hấp thụ
Đất sét giúp điều chế, thải các
chất bẩn và bã nhờn trên bề
mặt da.

Tấn công
Tấn công và đào thải các tạp
chất làm cho da sạch và sáng .

Cung cấp
Cung cấp cấc chất giàu 
dinh dưỡng cho da đẹp hơn.

Sebum

Sebum

Impurities Impurities



12 thành phần DETOX TINH KHIẾT

1. Chiết xuất lá Ilex Paraguariensis (Lá Mate)
2. Chiết xuất hoa Bụp giấm Hibiscus sabdariffa 

(hay còn gọi Hoa dâm bụt)
3. Chiết từ hạt cacao nguyên chất

4. Rễ cây Gypsophila Paniculata (Hoa chấm bi)

Giảm thải các chất bẩn trong da và
chống viêm.

5. Chiết xuất rễ cây Coleus Forskohlii (Cây thảo dược)
6. Chiết xuất lá Pu Erh (Trà phổ nhĩ)
7. Lá Camellia Senensis (Trà xanh)
8. Chiết xuất lá cây Dâu tằm
9. Chiết xuất Hoa Lô hội

Ngăn chặn sự mất nước và ngăn ngừa
các tác nhân gây tổn thương tế bào da,
giúp điều hoa tiết tố và giữ ẩm da.

10. Chiết xuất từ trái cây (Kiwi)

11. Chiết xuất Saponaria (Xà phòng)

12. Chiết xuất từ trái mộc qua

Là chất khử trùng tự nhiên và kháng
khuẩn trên bề mặt da.



14 Chiết xuất từ các loài thực vật thiên nhiên giúp đánh tan mỡ hiệu quả ,

thúc đẩy độ đàn hồi và tăng sức sống cho làn da

4 Lợi ích của SLIM & FIRM

Tạo đàn hồi

Làm tăng độ đàn hồi bằng

cách giữ chặt các phân tử

da với nhau

Làm mịn

Cấu tạo lại làn da,

cho da mịn màng hơn

Thủy hóa

Giữ ẩm và tạo sự dẻo dai 

cho làn da

Chống Oxy hóa

Ngăn ngừa oxy hóa và

chống lại sự phá hủy tế

bào da



Cơ chế làm da thon gọn

Cung cấp dinh dưỡng cho da Tăng tính đàn hồi của da
và đánh tan mỡ hiệu quả

Giữ ẩm và bổ sung dưỡng
chất cần thiết cho da



14 thành phần SLIM & FIRM

1. Chiết xuất rễ cây thảo dược Forskolin
2. Chiết xuất hoa Bụp giấm Hibiscus sabdariffa 

(hay còn gọi Hoa dâm bụt)
3. Chiết xuất từ hạt Cacao

Đánh tan các mô mỡ, dưỡng da và giữ da

luôn tươi khỏe.

4. Chiết xuất từ lá thảo dược Mate

5. Chiết xuất hạt Cà phê Coffea Arabica

6. Chiết xuất hạt Guarana

Giảm viêm và loại bỏ chất bẩn từ sâu bên

trong da.

7. Chiết xuất Citrus Paradisi (Bưởi chùm)
8. Hạt Vigna (Đậu xanh)
9. Chiết xuất Melissa (Tía tô đất)
10. Lá Camellia Senensis (Trà xanh)

Vitamin C’s và các chất dinh dưỡng khác

làm săn chắc và mềm mịn da.

11. Chiết xuất trái cây Mangifera Indica ( Xoài)
12. Chiết xuất từ quả bứa (Garcinia Cambogia)
13. Chiết xuất lá Pu Erh (Trà phổ nhĩ)
14. Chiết xuất lá cây Dâu tằm

Chống oxy hóa, cân bằng và collagen tái

tạo da, cho da khỏe đẹp.
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