
 
Thông tin 
Được rất nhiều spa uy tín lựa chọn, kem tẩy da chết và làm trắng da Relumins Advance White Glycolic 
Peeling Gel mang đến những tác dụng bất ngờ cho làn da tươi tắn và mịn màng như ý. Sự kết hợp giữa 
axit Glycolic với chiết xuất từ trái cây tự nhiên sẽ giúp làn da săn chắc, nhẹ nhàng loại bỏ những tế bào 
chết trên da, mang đến vẻ trẻ trung và tươi mới. 
 
 
Lợi ích 
 

– Chai 200ml  
– Chứa 5% Glycolic Acid, rất hiệu quả 
– Giúp lấy đi những tế bào da chết, làm sạch bụi bẩn trên da và giúp cho làn da trắng sáng tươi tắn 

tự nhiên. 
– Sau khi thoa lên da, kem sẽ mềm và tan nhanh giúp làm thoáng lỗ chân lông một cách nhẹ 

nhàng và an toàn nhất. 
– Cải thiện khả năng đàn hồi, dưỡng ẩm và phục hồi kết cấu da. 
– Ngăn ngừa mụn, làm se khít lỗ chân lông. 
– Trẻ hóa da bằng cách làm giảm nếp nhăn. 
– Thích hợp với mọi loại da, an toàn dịu nhẹ ngay cả với những làn da nhạy cảm. 

 
 
Thành phần 
Water, Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerine, Butylene Glycol, Sodium Acrylates/Beheneth-
25 Methacrylate Crosspolymer (And) Hydrogenated Polydecene (And) Lauryl Glucoside, Cetrimonium 
Chloride, Isostearyl Isostearate, Glycolic Acid, Alpinia Katsumadai Seed Extract, Citrus Lemon Extract, 
Vitamin A, C & E, Bearberry Extract, Tetrasodium Edta, Phenoxyethanol, Fragrance 
 
Cách sử dụng 
Lấy một lượng kem tẩy da chết vào lòng bàn tay, chấm lên mặt rồi nhẹ nhàng massage khoảng 2 phút. 
Rửa lại mặt thật sạch và lau khô. Cuối cùng dùng nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm cho da. Mỗi tuần 
thực hiện tẩy da chết 2-3 lần. Chú ý ngưng sử dụng sản phẩm nếu thấy da bị ửng đỏ hoặc dị ứng. 


