
 
Thông tin 
Làm mới vùng da dưới mắt với sự pha trộn của các loại thảo mộc Brazil, aloe vera và chiết xuất tảo! 
Những thành phần đã được chứng minh lâm sàng này sẽ khiến bạn trông tươi tắn bằng cách giảm quầng 
thâm mắt 
 
Brazil Botanical Blend trong công thức với nhân sâm Brazil, Muira puama (Ptychopetalum olacoides) và 
chiết xuất Madonna Lily đã được nghiên cứu lâm sàng và trong ống nghiệm tại Đại học Campinas tại 
Brazil. Phẫu thuật lâm sàng của nghiên cứu này đã làm giảm đáng kể các quầng thâm sau 28 ngày sử 
dụng serum hai lần mỗi ngày. Ngoài ra, nghiên cứu in vitro cho thấy tính chất chống oxy hoá cũng như 
khả năng ức chế sự giải phóng các chất trung gian gây viêm. 
 
Bọng mắt và quầng thâm dưới mắt là hậu quả của tắc nghẽn động mạch mãn tính, một quá trình trong 
đó tình trạng viêm ức chế sự lưu thông dưới mắt gây ra tình trạng ứ đọng máu. Điều này dẫn đến sự tích 
tụ chất lỏng và nhiễm sắc thể hemoglobin gây ra màu sẫm và sưng phồng. Bằng cách ức chế các chất 
trung gian gây viêm và thúc đẩy tuần hoàn, các loại thảo mộc này có thể ngăn quá trình này xảy ra và 
thực sự thúc đẩy việc khuếch tán các chất này ra ngoài vùng mắt dưới mắt. 
 
Làm mờ sẹo dưới mí và quầng thâm dưới mắt bằng cách ức chế PIH (tăng nồng hậu sau viêm). Chất 
chống oxy hoá mạnh mẽ cũng hỗ trợ chu kỳ glutathione và sản xuất melanin chậm. 
 
Làm mới và làm dịu vùng da dưới mắt Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera) làm ẩm da, làm giảm các 
phản ứng viêm và cung cấp vitamin chống lão hóa và chống oxy hóa. Porphyridium Cruentum Extract 
được lấy từ tảo đỏ và chứa axit béo omega-3 và polysaccharides giúp bảo vệ và cải thiện làn da. 
 
 
 
Lợi ích 
– Làm sáng quầng thâm bởi sự ứ đọng máu trong 28 ngày 
– Pha chế thảo dược làm tăng mật độ các tế bào máu trong vùng mắt dưới mắt bằng cách cải thiện vi 
tuần hoàn và giảm các chất gây oxy hóa và các yếu tố gây viêm làm hạn chế thoát nước 
– Nhẹ nhàng làm dịu và phục hồi da với tinh chất lô hội và chiết xuất tảo 
– Thâm nhập sâu vào bề mặt da để đạt được kết quả tối đa 
– làm sáng mí mắt tối màu và dưới mắt bằng cách ức chế PIH 
 
 
 
 
 



Thành phần 
Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Ptychopetalum Olacoides Bark/Stem 
Extract, Pfaffia Paniculata Root Extract, Lillium Candidum Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Hydroxypropyl Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl 
Acrylate Crosspolymer, Xanthan Gum, DMDM Hydantoin, Fragrance 

 
 
Cách sử dụng 
Xoa đều serum lên dưới mắt 
 
 


