
 
Thông tin 
Kem dưỡng trắng da và chống oxy hóa Herbal của Relumins – chai 500ml được sản xuất dành cho thấm 
sâu vào da để sửa chữa và giúp cho đều màu da. Đồng thời loại kem này có thể bảo vệ và giữ ẩm cho da.  
 
Relumins được dành riêng để mang lại cho bạn những sản phẩm an toàn và hiệu quả để giúp bạn đạt 
được kết quả làm đẹp tốt nhất với các giải pháp tiên tiến từ thiên nhiên. 
 
Công dụng 

• Chai 500ml  

• Công thức chuyên nghiệp của Relumins 

• Giúp dữ ẩm, bổ sung và sửa chữa cho da 

• Bảo vệ da khỏi bị hư hại do ánh nắng mặt trời, và cung cấp độ ẩm lâu dài 

• Điều trị tàn nhang và vết thăm trên da 

• Tocophyryl Acetate là chất chống oxy hóa, chống lão hóa, chất giữ ẩm được biết đến với các đặc 
tính tăng cường SPF 

• Giúp sản xuất Collagen và duy trì làn cho làn da khỏe mạnh 

• Với các đặc tính tẩy tế bào chết và cải thiện tông màu và kết cấu của da 

• Ức chế sự hình thành melanin và tạo ra hiệu ứng làm trắng da hiệu quả nhất 
 
Thành phần 
Aqua, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffiin, C9-11 Pareth-6, Mineral oil, Octyl Methoxycinnamate, 
Glycerin, Cyclomethicone, Niacinamide, Isopropyl Palmitate, Phenoxyethanol, Butylene Glycol, Sodium 
Hyaluronate, Caprylic/Capric Triglyceride, Phytosterols, Arbutin, Lecithin, Xanthan Gum, Tocopheryl 
Acetate, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Ubiquinone, Resveratrol, Rutin, Ascorbyl Palmitate, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Propylene Glycol, Carica Papaya Fruit Extract, Morus Alba Leaf Extract, 
Titanium Dioxide (Lenolite TO), Parfum, Imidazolidinyl Urea, Kojic Acid Dipalmitate, Lactid Acid, 
Tetrasodium EDTA. 
 
 
Cách sử dụng 
Thoa đều khắp cơ thể sau khi tắm. Để đạt được hiệu quả cao hơn tốt nhất sử dụng xà phòng stem cell 
của Relumins.  
 
AN TOÀN: Hãy sử dụng thử trước ở da để xem có bị dị ứng hay không. Nếu có thì không nên dùng.  
LƯU Ý: Tất cả các sản phẩm làm trắng phải sử dụng chung với kem chống nắng.  


