
บิ้วตี้ ซิสเท็ม

ผลกระทบต่อผิวอย่างเห็นได้ชัด
ที่เกิดจากความตึงเครียดออกซิเดชั่น

บรรเทา

ให้แก่เกราะป้องกัน
ตามธรรมชาติของผิว 

สร้างความแข็งแกร่ง

การปกป้องจาก
สภาพแวดล้อมที่ทำลายผิว

ส่งเสริม

ให้กับผลเสีย
ที่เกิดจากแสงแดด

คงความสมดุลย์

คุณประโยชน์

ผลลัพธ์

*จากผลการวิจัยทางการแพทย์ 

โดยอาสาสมัครได้ตอบแบบสำรวจโดยการประเมินตนเอง 

จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ทรูไซเอินซ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ผลลัพธ์ท่ีได้อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

คุณมีผิวที่แพ้ง่ายหรือไม่?
ทดสอบผลิตภัณฑ์ท่ีจะนำมาใช้กับใบหน้าลงบนแขน

ด้วยปริมาณคลีนเซอร์เพียงเล็กน้อยบริเวณข้อพับของแ

ขนด้านใน

หลังจากผ่านไปสองถึงสามนาที 

หากปราศจากอาการผิดปกติใด  ๆ

ก็สามารถนำมาใช้ได้กับผิวหน้าตามปกติ 

คำเตือน: หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับดวงตา หากเน้ือโฟมเข้าตา

ล้างเบาๆ จนกว่าจะออกหมด หยุดใช้หากเกิดอาการระคายเคือง 

ในกรณีท่ีอาการยังไม่ดีข้ึนให้รีบเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชา

ญ

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่วนใหญ่ขาดสิ่งเหล่านี้ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำงานเฉพาะบริเวณผิวด้านนอก 
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยทำความสะอาด 
แต่ผลิตภัณฑ์พวกนั้นไม่ได้กำจัดที่ต้นตอของสาเหตุแห่งการเสื่อมวัย 
และเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนั้นไม่สามารถมอบสิ่งนี้ให้แก่คุณได้ 
ลองพบกับกระบวนการดูแลผิวที่สร้างขึ้นจากสูตรต้นตำรับทางวิทยาศ
าสตร์ ด้วยเทคโนโลยีเอ็นอาร์เอฟทู ที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ 
แลดูเปล่งประกายยิ่งขึ้นให้แก่ผิวคุณ

ผิวพรรณ์แลดูสดใส
เปล่งประกายยิ่งขึ้น*

88%

ผิวพรรณ
แลดูอ่อนเยาว์ขึ้น*

87%

ผิวรู้สึกนุ่มนวลขึ้น*

94%

เพิ่มความชุ่มชื้น
ผิวแลดูมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้น*

95%
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คำส่ังขจัดฝุ่นผง คาวมมัน และ เมคอัพบางๆ ได้ในแบบท่ีคุณคาดหวังจากคลีนเซอร์ระดับ ไฮ-เอน 
โดยการไม่นำสารท่ีเป็นต้นเหตุของการระคายเคืองมาใช้ซ่ึงเป็นตัวการให้ความมันและความชุ่มช้ืนท่ีจำเป็นต่อผิวหน้าของคุณ 
ถูกชะล้างออกไป รวมถึงปราศจาก การนำสบู่, ซัลเฟต, และพาราเบน มาใช้ ส่ิงน้ีทำให้ คลีนเซอร์มีความอ่อนโยนต่อผิวท่ีแพ้ง่าย 
และผิวอันบอบบางรอบดวงตาคุณ

ส่วนประกอบสำคัญ
น้ำ, โซเดียม โคโคอิล ไอเซไธโอเนต, โซเดียม เมธิล โคโคอิล ทอเรต, อะครีเลต โคโพลิเมอร์, ซีเทียริล แอลกอฮอล์, α-กลูแคน โอลิโกแซคคาไรด์, ไซลิทิลกลูโคไซด์, 

แพนธีนอล, สารสกัดจากว่านหางจระเข้, ซิเทียเรต-20, สารสกัดจากพืชบาโคปา มอนนีรา (สมุนไพรพรมมิ), สารสกัดจากซิลิบัม มาเรียนัม (เมล็ดมิลค์ ทิสเซิล), 

สารสกัดจากขมิ้นชัน (เคอร์คูมา ลองกา), สารสกัดจากเมล็ดไปเปอร์ ไนกรัม (เมล็ดพริกไทย), สารสกัดจากใบคาเมลเลีย โอเลฟีรา (ใบชาเขียว), สารสกัดจากสาหร่ายทะเลลึก, 

ฟีนิล ไตรเมธิโคน, แอนไฮโดรไซลิทอล, โซเดียม ไฮดรอกไซด์, ไฮดรอกซีโพรพิล กัวร์ ไฮดรอกซีโพรพิลไตรโมเนียม คลอไรด์, ไฮโดรจีเนต เลซิติน, ไซลิทอล, คาร์พริลิล 

ไกลคอล, เอธิลเฮกซิลกลีเซอรีน, เฮซิลีน ไกลคอล, ฟีน็อกซ์ซีธานอล, ไดเมธิโคนอล , น้ำหอม เตตร้าโซเดียม กลูตาเมต ไดอะซีเตต, ไฮดร๊อกซีอะเซโตฟีนอน, กลูโค้ส, 

โซเดียม คาร์โบเมอร์, ดี-ลีโมนีน, โพลีฟอสโฟรีคอไลน์, ไกลคอล อะครีเลท

เพอร์เฟ็คต้ิง โลช่ัน คือข้ันตอนการปฏิวัติในการดูแลผิว ไม่เป็นเพียงแค่โทนเนอร์หรือซีร่ัม เพียงเท่าน้ัน 
การท่ีมาพร้อมกับสูตรของ เอ็นอาร์เอฟทู ท่ีได้รับการสร้างข้ึนจากวิทยาศาสตร์ ช่วยในการลดเลือนผิวท่ีหมองคล้ำ 
ส่งเสริมโทนผิวให้สม่ำเสมอกันอย่างเห็นได้ชัด คงเหลือไว้ซ่ืงความนุ่มเนียน, สว่างใสและผิวพรรณอันแลดูเปล่งประกาย

ด้วยการลดรอยคล้ำรอบดวงตา, ร้ิวรอยบางๆ และ ร้ิวรอยแห่งวัย ทรูไซเอินซ์ อาย เซร่ัม 
คือความสดช่ืนแจ่มใสให้กับดวงตาคุณ ด้วยวิธีท่ีต่างออกไป ดวงตาคุณน้ันสร้างความประทับใจคร้ังแรกพบให้กับคุณ 
แต่โชคไม่ดีนักท่ีมันก็เป็นจุดแรกในการเผยถึงอายุจริงของคุณ เม่ือดวงตาคุณโตข้ันและสดใสข้ึน 
จิตวิญญาณของคุณก็เช่นกัน เร่ิมต้ังแต่การคืนความกระชับให้กับผิวคุณเพ่ือช่วยลดถุงใต้ตาอันหย่อนคล้อย 
และรอยคล้ำรอบๆดวงตา ทรูไซเอินซ์ อาย เซร่ัม 
มอบความใส่ใจอันละเอียดอ่อนให้กับดวงตาคุณซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคู่ควรแก่การคงไว้ซ่ึงภาพลักษณ์และความรู้สึกท่ีดีท่ีสุด

แอนต้ี เอจจ้ิง ครีม มอบความชุ่มช้ืนซ่ึงสำคัญสำหรับผิวคุณ ด้วยประโยชน์ของการชะลอวัยท่ีช่วย 
ยกกระชับให้กับผิวคุณ ผนวกเข้ากับการนำเทคโนโลยี เอ็นอาร์เอฟทู 
มาใช้กับเน้ือครีมท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืนอย่างล้ำลึกให้กับผิวคุณ 
และเพ่ิมความเนียนเรียบให้แก่ร้ิวรอยโดยเฉพาะรอยตีนกา และรอยบางๆบริเวณริมปาก

เฟเชียล คลีนเซอร์
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เพอร์เฟ็คติ้ง โลชั่น

อาย เซรั่ม

แอนตี้ เอจจิ้ง ครีม

คำสั่ง

ปริมาณในการใช้  บีบคลีนเซอร์ปริมาณเล็กน้อยลงบนฝ่ามือ

APPLY หยดน้ำลงบนฝ่ามือและทำให้เกิดเนื้อโฟม 
หลังจากนั้นนวดเบาๆ ให้ทั่วบริเวณหน้า, 
ลำคอและทรวงอกแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

FREQUENCY: ใช้ในตอนเช้าและตอนเย็น

คำสั่ง

ปริมาณในการใช เทโลชั่นประมาณ 1 ช้อนชาลงบนฝ่ามือคุณ

วิธีใช้ ใช้นิ้วมือคุณลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า ลำคอ และทรวงอก

เวลา: ใช้ในเวลาเช้าและเย็น

คำสั่ง

ปริมาณในการใช หยดเซรั่มปริมาณเล็กน้อยลงบนหลังมือ

วิธีใช้ ใช้นิ้วนางของคุณแตะเนื้อเซรั่มเบาๆ 
ลงบนบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้างของคุณ 
ทั้งเปลือกตาบนและล่าง

เวลา: ใช้ในเวลาเช้าและเย็น

คำสั่ง

ปริมาณในการใช ปั๊มเนื้อครีม 3 ครั้งลงบนฝ่ามือคุณ

วิธีใช ้ใช้นิ้วมือคุณ ลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า ลำคอ และทรวงอก

เวลา: ใช้ในเวลาเช้าและเย็น

ส่วนประกอบสำคัญ
น้ำ, กลีเซอรีน, สารสกัดจากรากบูเพออูรัม ฟาลคัลตัม, สารสกัดจากพืชจำ?พวกบราซิกา (ผักกาด/กะหล่ำปลี/บร็อกโคลี่/กะหล่ำดอก/คะน้า), แซนแทนกัม, ไซลิทิลกลูโคไซด์, 

สารสกัดจากรากสมุนไพรปักคี้, แอนไฮโดรไซลิทอล, สารสกัดจากพืชบาโคปา มอนนีรา (สมุนไพรพรมมิ), สารสกัดจากซิลิบัม มาเรียนัม (เมล็ดมิลค์ ทิสเซิล), 

สารสกัดจากขมิ้นชัน (เคอร์คูมา ลองกา), สารสกัดจากเมล็ดไปเปอร์ ไนกรัม (เมล็ดพริกไทย), สารสกัดจากใบคาเมลเลีย โอเลฟีรา (ใบชา เขียว), 

สารสกัดจากรากโกฐเขมาขาว, สารสกัดจากรากไม้วาซาบิ, ไซลิทอล, ไอโซซีเทธ-20, เอธิลเฮกซิลกลีเซอรีน, เฮนอกซ์ซีธานอล, น้ำ?หอม, มาลาไคต์, เตตร้าโซเดียม 

กลูตาเมต ไดอะซีเตต, โซเดียม ไฮดรอกไซด์, กรดซิตริก

ส่วนประกอบสำคัญ
น้ำ, กลีเซอรีน, โพลิซอร์เบต 20, เอธิลเฮกซิล พัลมิเตต, สารสกัดจากเปลือกต้นอัลบิเซียจูลิบริสซิน, กลูแคน โอลิโกแซคคาไรด์,สารสกัดจากใบแพลนตาโก แลนซีโอลาตา, 

สารสกัดจากพืชจำพวกบราซิกา (ผักกาด/กะหล่ำปลี/บร็อกโคลี่/กะหล่ำดอก/คะน้า), สารสกัดจากว่านหางจระเข้, สารสกัดจากสาหร่ายทะเลลึก, ดารูโทไซด์, 

สารสกัดจากพืชบาโคปา มอนนีรา (สมุนไพรพรมมิ), สารสกัดจากซิลิบัม มาเรียนัม (เมล็ดมิลค์ ทิสเซิล), สารสกัดจากขมิ้นชัน (เคอร์คูมา ลองกา), สารสกัดจากเมล็ดไปเปอร์ 

ไนกรัม (เมล็ดพริกไทย), สารสกัดจากใบคาเมลเลีย โอเลฟีรา (ใบชาเขียว), สารสกัดจากรากไม้วาซา บิ, อันลันโทอิน, แซนแทนกัม, แพนธีนอล, ฟีน็อกซ์ซีธานอล, คาร์โบเมอร์, 

คาร์พริลิล ไกลคอล, เอธิลเฮกซิลกลีเซอรีน, เฮซิลีน ไกลคอล, โทโคฟีรอล อะซีเตต, กรดซิตริก, อะครีเลต/ซี10-30 อัลคิล อะครีเลต ครอสโพลิเมอร์, เตตร้าโซเดียม กลูตาเมต 

ไดอะซีเตต, โซเดียม ไฮดรอกไซด์

ส่วนประกอบสำคัญ
น้ำ, กลีเซอรีน, ไดเมธิโคน, ไอโซเพนทิลไดออล, ซีเทียริล แอลกอฮอล์, กลีเซอริล สเตียเรต, บีเทน, เอสดี แอลกอฮอล์ 40-บี, บิวทิลีน ไกลคอล, สารสกัดจากผลมะกอกโอลีฟ, 

เวย์โปรตีน, ปาล์มมิโตอิล โอลิโกเปปไทด์, ปาล์มมิโตอิล เตตร้าเปปไทด์-7, สารสกัดจากใบแพลนตาโก แลนซีโอลาตา, สารสกัดจากพืชจำพวกบราซิกา 

(ผักกาด/กะหล่ำปลี/บร็อกโคลี่/กะหล่ำดอก/คะน้า), คาราจีแนน, สารสกัดจากรากไม้วา ซาบิ, เกลือทะเล, ไกลโคลิพิด, สารไฟโตสเตอรอลจากถั่วเหลือง, โซเดียมไฮยาลูโรเนต, 

แคลเซียม ไฮดรอกซีเมทไธโอนีน, 3-อะมิโนโพรเพน ซัลโฟนิก เอซิด, ไฮดรอกซีเอธิลเซลลูโลส, สารสกัดจากเปลือกต้นโอ๊ค, สารสกัดจากไม้หอมแก่นจันทน์ (ไม้จันทน์), 

สารสกัดจากฮอร์เดียม ดิสทิชน (ต้นข้าวบาร์เลย์), โทโคฟีรอล, โทโคฟีรอล อะซีเตต, สารสกัดจากพืชบาโคปา มอนนีรา (สมุนไพรพรมมิ), สารสกัดจากซิลิบัม มาเรียนัม 

(เมล็ดมิลค์ ทิสเซิล), เตตร้าไฮโดรไดเฟอรู
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