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Timeless Beauty สีสันแห่งความงามที่รวมเอาสุดยอด
นวัตกรรมจากฝั่งตะวันตก และตำานานสมุนไพรโบราณที่เลื่อง
ชื่อจากฝั่งตะวันออก ทำางานผสานกันอย่างลงตัว ให้คุณได้สัมผัส 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความงามอย่างตรง
จุด ดูแลริ้วรอยบนใบหน้าและต่อต้านสัญญาณแห่งวัยที่เพิ่มขึ้น
พร้อมอายุ

TIMELESS BEAUTY ศาสตร์แห่งความงาม 

ที่รังสรรเพื่อคุณ ด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยฟื้นฟู 

พร้อมบำารุงและปกป้องผิวอย่างล้ำาลึก เพื่อให้ผิว 

ดูสวยใสอ่อนเยาว์

Insight
      Timeless Beauty

มนต์เสน่ห์ลึกล้ำ�ที่จะทำ�ให้เวล�... ไม่ ใช่อุปสรรค

โครงสร้างของเซลล์ผิวมีองค์ประกอบเหมือนกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ประเภทสัตว์ท่ัวๆ ไป ซ่ึงองค์ประกอบหลักคือ เย่ือหุ้มเซลล์ มีหน้าท่ีใน
การคัดเลือกสารที่จะเข้าออกจากเซลล์ ในสัตว์เซลล์เดียวยังใช้เย่ือหุ้ม
เซลล์ในการป้องกันตัวได้อีกด้วย โปรโตพลาสซึม เป็นส่วนท่ีอยู่ภายใน
เยื่อหุ้มเซลล์ ประกอบด้วยไซโตพลาสซึม และนิวเคลียส  
      

1. ไซโตพล�ซึม (Cytoplasm) มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วย
สารสำาคัญปนอยู่คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ ต่างๆ  
รวมทั้งของเสียต่างๆที่เกิดขึ้น ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการทำางานของ 
เซลล์เก่ียวกับเมตาบอลิซึม ท้ังกระบวนการสร้างและสลายอินทรีย์สาร  
ภายในไซโตพลาซึมประกอบด้วยอวัยวะของเซลล์ (Organelle) ซึ่งจะ 
มีความสำาคัญแตกต่างกันไป โดยเฉพาะไมโตคอนเดรีย (Mitochondrion)  
เป็นออร์แกเนลล์ ที่พบเฉพาะในเซลล์ของยูคารีโอต ที่ใช้ออกซิเจน
ในการหายใจเท่านั้น

2. นิวเคลียส (Nucleus) มีลักษณะเซลล์ค่อนข้างกลม เป็นโครงสร้างของ 
เซลล์ท่ีเห็นชัดอยู่ตรงกลางเซลล์ ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์ควบคุมกิจกรรมต่างๆ  
ภายในเซลล์ ประกอบด้วย เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear Membrane)  
และส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียส ซึ่งเรียกว่า นิวคลีโอพลาซึม 
(Nucleoplasm) ภายในนิวคลีโอพลาซึม (Nucleoplasm) ประกอบด้วย

2.1 นิวคลีโอลัส (Nucleolus) เป็นแหล่งสังเคราะห์และรวบรวมกรด
ไรโบนิวคลีอิค (Ribonucleic acid) เรียกย่อว่า RNA ทำาหน้าที่นำา
คำาสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆ และสร้างไรโบโซมเพื่อ
ไปทำาหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน

2.2 โครมาติน (Chromatin) คือร่างแหโครโมโซม ซึ่งประกอบด้วย 
DNA (Deoxyribonucleic Acid) หรือยีน (Gene) และโปรตีนหลาย
ชนิด ควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต เป็น
ตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน
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รูปแสดงโครงสร้างของเซลล์มนุษย์

รู้หรือไม่ว่าผิวถูกทำาร้ายได้ลึกถึง

ระดับดีเอ็นเอ ได้อย่างไร?

ปัจจัยที่ส่งผลทำ�ล�ย DNA ของเซลล์ผิว

1. อนุมูลอิสระจ�กแสง Ultra Violet (UV) ที่ม�จ�กแสงอ�ทิตย์

1.1 รังสี UVA เร่งทำาให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งอนุมูลอิสระ จะเข้าไป
ทำาร้ายเซลล์ผิวของเราและ ภายในเซลล์ผิวมีนิวเคลียสและไม
โตคอนเดรีย ซึ่งภายในจะเต็มไปด้วยสารพันธุกรรม ที่เรียกว่า 
DNA จากการทดลองทางวิทยาศาตร์ พบว่าเมื่อ DNA ภายใน
เซลล์ผิวถูกรังสี UV DNA จะถูกทำาร้ายกลายเป็นสารพิษต่างๆ 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอย

1.2 รังสี UVB ทำาให้เกิดการ Crosslinking กันระหว่างกรดอะ
มิโนในหมู่ Cytosine และ Thymine ที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของ DNA ทำาให้ DNA เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
กลายพันธุ์เป็นมะเร็งผิวหนังได้

2. รังสีประเภทที่ทำ�ให้เกิดไอออนและอนุมูลอิสระที่ม�จ�กก�รแพทย์ เช่น
สารกัมมันตภาพรังสี รังสีเอ๊กซ์ หรือ รังสีแกมมา จะส่งผลทำาให้เกลียว 
DNA เสียหาย

3. ได้รับส�รพิษย�ฆ่�แมลง หรือศัตรูพืช ที่อาจจะปนเปื้อนมากับ
อาหารที่เรารับประทานเข้าไป

4. ก�รได้รับส�รเคม ี เช่นการได้รับสารพิษจากอุตสาหกรรมประเภท 
Vinyl Chloride และ Hydrogen Peroxide สารเคมีจากสิ่งแวดล้อม 
เช่นสารประเภท Polycyclic Hydrocarbons ที่มีมากใน ควัน เขม่า 
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เติมเต็มริ้วรอยลึกของผิว :

1
สารสกัดจากไข่ปลาคาร์เวียร์ พลังแห่งคุณค่าของ  

สารสกัดจากไข่ปลาคาร์เวียร์ จากแหล่งท่ีมีชื่อเสียง 

อย่างฝร่ังเศสท่ีอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุท่ีสำาคัญ 

พร้อมทั้งกรดไขมันเข้มข้นที่มีประโยชน์ ช่วยบำารุง และ 

เติมเต็มริ้วรอยลึกบนใบหน้าได้อย่างมหัศจรรย์

ป้องกัน DNA ไม่ให้ถูกรังสี UVA UVB ทำาลาย :

2
สารสกัดจาก Cassia Alata หรือชุมเห็ดเทศที่

ประกอบด้วย Kaempferol-3-O-sophoroside 

(K3OS) ที่ช่วยปกป้องผิว ตั้งแต่ผิวชั้นนอก 

จนถึงระดับ DNA จึงป้องกันเซลล์ผิวไม่ให้เสื่อมสภาพ

เนื่องจากการทำาลายของรังสี UVA และ UVB

อย่าปล่อยให้สารพิษจากสิ่งแวดล้อม

และกาลเวลา มาทำาลายและขโมยผิวสวย 

ของคุณไปให้ IR Beautina Timeless  

Beauty ดูแลผิวของคุณล้ำาลึกถึง DNA  

ให้คงความอ่อนเยาว์ กระจ่างใส เนียน

นุ่ม น่าสัมผัส จนคุณลืมไปเลยว่าปีนี้

อายุเท่าไหร่

ไทม์ เลส บิวตี้ คาร์เวียร์ อินเท็นซีฟ คอมเพล็กซ์
ซีรั่มสูตรช่วยฟื้นฟูผิวจากสารสกัดจากไข่ปลาคาร์เวียร์และสาหร่ายสีน้ำาตาล อุดมไปด้วยโปรตีน 
และกรดอะมิโน ช่วยบำารุงผิวหน้าให้แลดูมีสุขภาพดีพร้อมช่วยคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ผิวจึง
แลดูกระชับ เรียบเนียนขึ้น

IR 9043S   15 มล.  460 บาท     PV 241.50
IR 9043     50 มล.  1,200 บาท   PV 720

ซ่อมแซมฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพ :

3
สาหร่ายสีน้ำาตาล ท่ีพบมากในมหาสมุทรแอตแลนติก  

และแปซิฟิก อุดมไปด้วยคุณค่าและแร่ธาตุจากท้องทะเล 

มากมาย โดยเฉพาะไอโอดีน ที่ช่วยให้ผิวซ่อมแซม

ได้เร็ว จึงช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็ง

แรงดังเดิม

หยุดการเกิดริ้วรอยใหม่ :

4
พันธะเปปไทด์ ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ 

ผิว จึงทำาให้เซลล์ผิวแข็งแรงและทำางานได้ดีข้ึน ซ่ึงจะ 

ช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและช่วย

หยุดการเกิดริ้วรอยใหม่

ชะลอความแก่ของผิว :

5
สารสกดัจากเมลด็องุน่ มสีาร 

สำาคัญ Proanthocyanidins  

เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ 

ทรงประสิทธิภาพที่สุดตัวหนึ่ง ช่วย

ยับย้ังการเส่ือมสภาพของเซลล์ผิว

และชะลอความแก่ของผิว จึงช่วยให้

ผิวดูสดใสเต่งตึง อ่อนเยาว์อย่าง

ยาวนาน

ดูแลผิวคงความอ่อนเยาว์ กระจ่างใส...เนียนนุ่ม

ด้วยสารสกัดจากไข่ปลาคาร์เวียร์

TIMELESS BEAUTY

CAVIAR INTENSIVE COMPLEX
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คุณค่าจากธรรมชาติของมนต์เสน่ห์

ลึกลับแห่งตะวันออก

TIMELESS BEAUTY

SNOW LOTUS PEARL CREAM

สโนว์ โลตัส เพิร์ล ครีม
ครีมรองพื้นสูตรช่วยดูแลและปกป้องผิวด้วยสารสกัดจากไข่มุก บัวหิมะ และแกมมาโอ
ไรซานอล ที่ช่วยบำารุงให้ผิวแข็งแรง และช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด พร้อมปรับสภาพ
สีผิวที่หมองคล้ำาให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

IR 9044S  6 กรัม  350 บาท   PV 183.75
IR 9044 30 กรัม  1,200 บาท  PV 720

ปกป้องผิวจากการทำาร้ายจากมลภาวะ 

1
บัวหิมะ (ฟู่หลิง) เป็นสารสกัดจากเห็ดฟู่หลิงที่ทรงคุณค่าจาก

ประเทศจีน อุดมด้วยคุณค่ามากมาย ช่วยบำารุงผิวให้แข็งแรงและ

ปกป้องผิวจากมลภาวะที่มาทำาร้ายผิว พร้อมทั้งช่วยควบคุม

ความมันบนใบหน้าอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิว

ช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียน พร้อมเปล่งประกายความงาม

2
คุณค่าจากไข่มุก อุดมด้วยแร่ธาตุจากท้องทะเล แคลเซียม แมกนีเซียม  

สังกะสี และซีลีเนียม พร้อมกรดอะมิโนที่ให้ประโยชน์ แก่ผิวหลาย

ประการ ช่วยบำารุงให้ผิวหน้ากระจ่างใสเนียนนุ่มไร้ที่ติ

ช่วยบำารุงให้ผิวหน้ากระจ่างใส

3
แกมมา โอไรซานอล สารสกัดจากจมูกข้าวสาลีที่อุดมไปด้วย

วิตามินอีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ ช่วยปกป้อง

ผิวจากการทำาร้ายของแสงแดดและมลภาวะ พร้อมปรับผิวให้ขาว 

กระจ่างใสขึ้น

ปกป้องผิวจากการทำาร้ายของแสงแดดและมลภาวะ

4
นาโนไฟน์ทิเทเนียมไดอ๊อกไซด์ สารป้องกันแสงแดดอนุภาคเล็กระดับ 

นาโนเมตร ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสีอันตรายทั้ง UVA และ UVB  

จากแสงแดดได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมท้ังปกปิดริ้วรอยและ 

จุดด่างดำาอย่างมั่นใจ ช่วยให้ใบหน้าเรียบเนียน

สามารถใช้ครีมนี้ แทนครีมรองพื้น

หรอืแปง้ทาหนา้ทเูวยไ์ด ้เพยีงใชแ้ปง้ฝุน่  

(Loose Face Powder) ทาแตะผิวหน้า

แล้วเกลี่ยให้ทั่วหลังทาครีมนี้ ก็จะช่วย

ให้ใบหน้าดูสวยอย่างธรรมชาติ ดูไม่มัน 

วาวตลอดวัน
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1
PhytoCellTecTM Malus Domestica :

ด้วยเทคโนโลยี Phyto Stem Cell ที่ปลอดภัยและได้ผล ในการ 

กระตุ้นการทำางานของเซลล์ไฟโบรบลาสต์ที่ผิวหนังทำาให้มีการ

สร้างเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสติน มากขึ้น ลดริ้วรอย ชะลอความเสื่อม

ของผิว พร้อมฟื้นฟูผิวรอบดวงตาให้เต่งตึงยกกระชับ

2
Co Q10 & Vitamin E :

ในรูปไลโปโซมขนาดเล็กระดับนาโนเมตรช่วยบำารุงผิวรอบดวงตา

อย่างล้ำาลึก ให้พลังงานกับเซลล์ผิวและป้องกันเบาะไขมันไม่ให้ถูก

ทำาลายโดยอนุมูลอิสระจึงช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์ สดใส

3
Hibiscus Extract :

สารสกัดจากชบาที่มีประสิทธิภาพคล้ายโบท็อกซ์ โดยยับยั้งการส่ง

สาร Acetyl choline จากปลายประสาทไปยังกล้ามเนื้อ ทำาให้กล้าม

เนื้อคลายตัว ช่วยให้ไม่เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นลึก

4
Polypeptide :

พันธะเปปไทด์ ช่วยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ผิว ทำาให้ผิวแข็งแรง 

ทำางานได้ดีข้ึน และผิวมีความยืดหยุ่นเต่งตึง ป้องกันการเกิดร้ิวรอย

PhytoCellTec™ Process
อนุภาพของการดูแลผิวจากธรรมชาติ

ผลการทดลองของผู้ใช้ต่อการลดริ้วรอย

รอบดวงตา
จากการทดลองโดยใช้อาสาสมัคร 20 คน อายุ 37-64 ปี โดยก่อน
ใช้วัดร่องลึกรอบดวงตาด้วยวิธี PRIMOS (Phase-shifting Rapid in 
vivo Measurement Of Skin) หลังจากนั้นทาด้วย 2% Phyto-
CellTecTM Malus Domestica วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 28 วัน 
หลังจากนั้นวัดความลึกของผิวรอบดวงตาที่ตำาแหน่งเดิม อีกครั้ง
เพื่อเปรียบเทียบ พบว่า 100% อาสาสมัครทุกคนมีร่องลึกของผิว
รอบดวงตาตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

ก่อนใช้ หลังจากใช้

2% PhytoCellTec™
Malus Domestica 28 Days

TIMELESS BEAUTY

PHYTO SC EYES COMPLEX

ไฟโต เอสซี อาย คอมเพล็กซ์
ซีรั่มบำารุงผิวรอบดวงตาสูตรเข้มข้น ด้วยสารสกัดจากแอปเปิ้ลพันธุ์พื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 
ช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ของผิวอย่างเป็นธรรมชาติ และดูแลปัญหาริ้วรอย รอยคล้ำารอบ
ดวงตา ถุงใต้ตา ให้แลดูเต่งตึง ยกกระชับ

IR 9045S  6 มล.   540 บาท  PV 283.50
IR 9045 15 มล.  1,200 บาท  PV 720
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1
สารสกัดจากเมล็ดชบา Hibiscus esculentus L. (Okra) : ซึ่ง

เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีเฉพาะเอเชียใต้และแอฟริกา เป็นแหล่งของ

อาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง จากการศึกษาพบว่ามีการทำางาน 

เหมือนการฉีด Botox เข้าชั้นกล้ามเนื้อ เนื่องจากช่วยยับยั้งการขยับตัว 

และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้ นอกจากนี้ยังช่วยต่อต้านและยับยั้ง  

free radical (อนุมูลอิสระ) ชนิดต่างๆ ทั้งในระดับ primary และ  

secondary radicals ช่วยเสริมให้เซลล์ผิวมีความแข็งแรง และเพิ่มระดับ

ของกลูต้าไทโอน (GSH) จึงสามารถปกป้องผิวจากความเสื่อมได้

 

ก่อนทดสอบ

 

หลังทดสอบ

ประสิทธิภาพการลดเลือนริ้วรอยด้วยสารสกัด

จากเมล็ดชบา

1. เป็นทางเลือกใหม่ของการใช้พืชพรรณธรรมชาติในการทดแทนการ 
 ฉีด Botox ท่ีมีความอ่อนโยน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่ดี
2. ผลการทดสอบในหลอดทดลอง พบว่ามีกลไกการทำางานเช่น 
 เดียวกับการฉีด Botox (Botox®-like)
3. ผลการทดสอบกับผู้ทดสอบ พบว่าสามารถลดริ้วรอยที่อาจ 
 เกิดขึ้นในระยะยาวได้อย่างเห็นผล
4. ช่วยลดความถี่ในการเข้ารับการฉีดสาร Botox ลงได้

2
สเต็มเซลล์จากองุ่นแดง พันธุ์ Gamay Teinturier Freaux :  

เพื่อการปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวกำาเนิดในแคว้นเบอร์กันดี  

(Burgundy) ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำาคัญคือ  

มีเนื้อและน้ำาสีแดง เนื่องจากมีปริมาณของสารแอนโทไซยานินอยู่สูงมาก  

นักวิทยาศาสตร์ ได้ทำาการพัฒนาเทคโนโลยีจากการใช้กลไกในการรักษาแผล 

(Wound Healing) ของพืช โดยส่วนของพืชที่ถูกทำาให้เกิดแผลนั้น จะนำาไป

สู่การสร้างแคลลัส (Callus Cell) ซึ่งเป็นเซลล์ที่ช่วยในการรักษาแผลหรือ

เนื้อเยื่อที่ถูกทำาลายไป โดยการเกิดเซลล์ที่สามารถแบ่งตัวเป็นส่วนต่างๆ ของ

พืชได้ เรียกว่า Differentiate Cell ซึ่งก็คือสเต็มเซลล์นั่นเอง

อัฟลิฟติ้ง ซีรั่ม
ซีรั่มกระชับผิวหน้า ให้แลดูกระชับ ริ้วรอยลึกแลดูจางลง ด้วยสารสกัดจากผลองุ่นผสานการบำารุง
จากสารสกัดเมล็ดชบา ช่วยปกป้องผิวจากอายุที่มากขึ้น และแสง UV ที่เป็นสาเหตุของริ้วรอย 
ทำาให้ผิวแลดูเต่งตึง และยกกระชับ

IR 9046S    5 มล.    540 บาท  PV 324
IR 9046    15 มล.  1,200 บาท  PV 720

TIMELESS BEAUTY

UPLIFTING SERUM

คุณค่าจาก... สารสกัดสเต็มเซลผลองุ่น

และ สารสกัดเมล็ดชบา ช่วยปกป้องเซลล์ต้นกำาเนิดของผิว

สรุปคุณสมบัติอันโดดเด่นของ 

Stem Cell จากผลองุ่น 

1. ปกป้องสเต็มเซลล์ของผิวจากการถูกทำาลายด้วยรังสี UV ให้ยัง 
 คงลักษณะหน้าที่ของสเต็มเซลล์ไว้ได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำาคัญใน 
 การทำาให้เกิด aging
2. ชะลอความชราของสเต็มเซลล์ของผิว ซ่ึงถือว่าเป็นเซลล์ต้นกำาเนิด 
 ที่มีความสำาคัญ 
3. ต่อสู้กับการเกิด photo-aging ซึ่งเป็นการทำาลายผิวโดยการสัมผัส 
 กับรังสี UV ต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ซึ่ง photo-aging นั้น 
 มีผลเร่งให้ผิวเกิดริ้วรอยได้เร็วขึ้น 
4. เพื่อให้ผิวดูมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพดี
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10 ncm3

0.0000002%
of the ions on the

surface

1 cm3

Pure Leaf Gold

1
Nano Colloidal Gold 

ทองคำาบริสุทธิ์ 24 กะรัต (24K) แล้วมาผ่านกระบวนการทำาให้อยู่

ในรูป Colloidal Gold แล้วนำามาบรรจุอยู่ใน Phospholipids Bi-

layer ซึ่งผลิตขึ้นจาก Lecithin ทำาให้อนุภาคเล็กขนาดนาโนเมตร เพื่อให้ทอง

มีพื้นที่ผิวสัมผัสมากขึ้นและซึมผ่านผิวได้ดีขึ้น ลักษณะสีของทองดังกล่าว

จะให้สีแดงไปจนถึงสีม่วง มีฤทธิ์เย็นจึงช่วยลดการอักเสบได้ และช่วยให้ผิว

หน้าแลดูผุดผ่อง กระจ่างสดใส 

บริลเลี่ยนท์ โกลด์ ซีรั่ม
ซีรั่มที่ทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมของแผ่นทองคำาบริสุทธิ์ และสารบำารุงจากแร่ธาตุธรรมชาติเพื่อการ
ปรนนิบัติผิวพรรณ รังสรรค์สูตรเฉพาะสำาหรับฟื้นฟูผิวหน้า ผิวลำาคอและผิวรอบดวงตา ช่วยส่งเสริม
เกราะป้องกันการเกิดริ้วรอย รอยคล้ำาใต้ตาและช่วยบำารุงผิวหน้า ผิวลำาคอ และผิวรอบดวงตาให้แลดู
อ่อนเยาว์ สดใส และมีสุขภาพดี

IR 9059  30 มล. 1,200 บาท  PV 720

TIMELESS BEAUTY

BRILLIANT GOLD SERUM

ผลลัพธ์อันทรงประสิทธิภาพ

1. บำารุงผิวหนังให้มีสุขภาพดี สวยงาม เปล่งประกาย

2. ให้พลังแก่ผิวจากคุณสมบัติของทองคำาบริสุทธิ์

3. ทำาให้ผิวกระจ่างใส ลดความหมองคล้ำาของผิวจากจุดด่างดำาบนใบหน้า และรอยคล้ำาใต้ตา

4. ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิว ทำาให้ผิวแลดูกระชับ เรียบเนียน

5. ช่วยลดพิษจากการอักเสบ

คุณค่าจาก... Nano Colloidal Gold

และ Pure Leaf Gold ให้ผิวเปล่งประกายด้วยทองคำาบริสุทธิ์

2
Pure Leaf Gold 

ทองคำาบริสุทธิ์แท้ 99.99 % ผ่านการวิจัยและพัฒนา จนทอง

สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดี โดยทองคำาจะเป็นตัวกระตุ้นกระบวนการ

สร้างคอลลาเจน ซึ่งอาศัยกลไกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตนเอง เพื่อให้

ผิวยกกระชับ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ก่อให้เกิดการฟื้นฟูสภาพ

ผิวให้แลดูอ่อนกว่าวัย ลักษณะผิวแลดูกระชับ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น



บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด   :   www.ir-beautina.com
400/498-502 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-5311144 กด 0-1, 089 500 4306, 089 500 4507, 
081 491 9707, 081 860 9631          www.facebook.com/irbeautinaofficial Line : cs_ir
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