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ACNE CARE ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิว 

ที่รังสรรขึ้นมาโดยเฉพาะสำาหรับคุณด้วยความเข้าใจ

พื้นฐานของการเกิดสิว และการรักษาให้ตรงจุดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

Insight
      Revive Acne Care

สิวเกิดจากการอุดตันของระบบท่อไขมันในรูขุมขน หาก
มีแบคทีเรียมากินไขมันก็จะปล่อยปฎิกูลสารพิษออกมา
ทำาให้เกิดการอักเสบและทิ้งรอยแผลเป็นและจุดด่างดำา
เอาไว้ให้กับใบหน้าสวยๆ ของคุณ เพราะเราเชื่อว่าหาก
เลือกได้หลายท่านคงไม่อยากจะมีรอยแผลเป็นจากการ
เกิดสิวหรือเม็ดสิวบนใบหน้า ทำาให้รู้สึกไม่มั่นใจอยู่ตลอด
เวลา นอกจากการที่ผิวหน้าไม่มีสิวหรือรอยด่างดำาอันเกิด 
จากสิวจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณแล้ว การที่หน้าใสมี
สุขภาพดีปราศจากสิวยังบ่งบอกถึงการมีสุขภาพดีอีกด้วย 
ดังน้ันเราจึงรังสรรผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวโดยเฉพาะข้ึน 
เพ่ือดูแลปัญหาสิวอย่างมืออาชีพ โดยเริ่มต้นดูแลที่ปัญหา
หลักรวมไปถึงขั้นตอนของการทำาใบหน้าให้สวยใสโดยใช้
สมุนไพรจากธรรมชาติด้วยสูตรเฉพาะของไออาร์ บิวติน่า 
ซึ่งจากประสบการณ์ดูแลสิวมานานกว่า 20 ปี เราจึงรู้ดี
ว่าปัญหาที่แท้จริงของการเกิดสิวคืออะไร เราจึงสามารถ
ดูแลปัญหาสิวได้อย่างหมดจดจากภายในจนคุณสังเกต
เห็นได้ว่าผิวหน้าของคนดูเนียนใส เปล่งปลั่ง ไร้จุดด่างดำา 
กวนใจ ให้คุณได้เผยผิวใสอย่างม่ันใจได้อีกคร้ัง พร้อมป้องกัน 
ไม่ให้สิวกลับมาเป็นใหม่อีก

สิวคืออะไร

สิวคือก้อนไขมันที่อุดตันที่ระบบท่อไขมัน ซึ่งอาจจะอุดตันที่ปากเปิด
ของท่อ หรือในท่อที่อยู่ลึกลงไปจนถึงบริเวณต่อมไขมัน

สิวมีกี่ชนิด

สิวที่เกิดจากก้อนไขมันอุดตันมีทั้งหมด 2 ชนิดใหญ่ๆดังนี้

1. สิวหัวดำ� หรือที่เรียกว่�สิวเสี้ยนหรือสิวหัวเปิด (Black Head 
Acne or Opened Comedone) 
มีลักษณะเป็นสิวหัวเล็กๆดำาๆติดอยู่ท่ีปากท่อไขมันท่ีเปิดอยู่ มีลักษณะ
เป็นก้อนไขมันแข็งๆ เหตุที่เป็นก้อนแข็งและหัวมีสีดำา เพราะน้ำาที่อยู่ 
ในก้อนไขมันบริเวณปากรูเปิดของท่อไขมันได้ระเหยออกไปหมด และ 
กอ้นไขมันไดส้ัมผัสถูกอากาศ จงึถกูออกซิเจนในอากาศออกซิไดซ ์(เกดิ 
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น) จึงกลายเป็นสีดำาในบริเวณที่สัมผัสถูกอากาศ

2. สิวหัวข�วหรือเรียกว่�สิวหัวปิด (Closed Comedone) 
มีลักษณะเป็นตุ่มสิวเล็ก สีขาวโดยมีหนังกำาพร้าบางๆปิดทับอยู่ จึงทำาให้
ไขมันถูกอุดตัน และไม่สามารถขับออกมาจากท่อไขมันได้ ตุ่มสิวจะ 
อยู่ตื้นๆ และยังไม่มีการอักเสบหรือติดเชื้อ ควรรอจนกว่าสิวสุกดีแล้ว
จึงกดสิวออกเพื่อไม่ให้ผิวบริเวณนั้นเกิดการอักเสบ สิวหัวปิดยังแบ่ง
ย่อยเป็นสิวอีก 2 ชนิดตามระดับความลึกของสิวดังนี้

การดูแลสิว

2.1 สิวหัวหนอง (Papulopustular Acne)
มีลักษณะเป็นตุ่มสิวใหญ่ปานกลาง อยู่ในระดับตื้น มีหนังกำาพร้าบางๆ 
ปดิทบัอยู ่มหีนอง มกีารอกัเสบ บวมแดงเนือ่งจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี  
Propionibacterium acne พิษจากเชื้อทำาให้มีการอักเสบ บวมแดง 
หากเป็นสิวชนิดนี้หลังการกดสิวออกแล้ว จะทำาให้มีรอยสิวบนใบหน้า
แต่เป็นรอยตื้นๆ

2.2 สิวหัวช้�ง (Papulonodular Acne)
มีลักษณะเป็นตุ่มสิวใหญ่ถึงใหญ่มาก อยู่ในระดับลึกถึงชั้นหนังแท้ อาจ 
ลึกลงไปถึงต่อมไขมันก็ได้ มีหนังกำาพร้าหนาๆปิดทับอยู่ ตุ่มสิวชนิดนี้ 
จะเห็นเป็นตุ่มบวมแดง และมักไม่ค่อยเห็นเป็นตุ่มหัวสิวสีขาว เพราะ 
หัวสิวอยู่ลึกน่ันเอง สิวชนิดน้ีเกิดจากการติดเช้ือและอักเสบอย่างรุนแรง 
การดูแลสิวจึงมักรับประทานยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อกลุ่มเต็ทตร้าไซคลิน 
ร่วมด้วย หลังจากดูแลสิวชนิดนี้หายแล้ว จะเกิดเป็นรอยแผลเป็น รอย
หลุมลึกของสิว

จะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดสิว

1. หมั่นผลัดเซลล์ผิวกำาพร้าชั้นบนสุดไม่ให้มาปิดปากท่อไขมันโดยใช้
เครื่องสำาอางดูแลสิว
2. ปรับสมดุลการหล่ังไขมันเพ่ือไม่ให้หล่ังมากเกินไป โดยลดความเครียด 
พักผ่อนให้พอเพียง ทำาจิตใจให้เบิกบาน พร้อมใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และเครื่องสำาอางดูแลสิวร่วมกัน
3. หากเป็นสิว ห้ามแคะ แกะ บีบ เค้นสิว เพราะจะทำาให้ท่อไขมัน
อักเสบ เกิดการอุดตันซ้ำา จึงควรรอให้สิวสุกก่อนแล้วค่อยกดออกด้วย
เครื่องมือกดสิว

2.1

1 2

2.2

1. สิวหัวดำา หรือที่เรียกว่าสิว

เสี้ยนหรือสิวหัวเปิด (Black 

Head Acne or Opened 

Comedone) 

2. สิวหัวขาวหรือเรียกว่าสิว

หัวปิด (Closed Comedone) 

2.1 สิวหัวหนอง 

(Papulopustular Acne)

2.2 สิวหัวช้าง 

(Papulonodular Acne)
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1. Revive Cleansing Milk
รีไวว์ คลีนซิ่ง มิลค์  (โลชั่นเช็ดเครื่องสำาอาง) 

โลชั่นเช็ดเครื่องสำาอาง สะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียว ขจัดคราบ
สกปรกอุดตันจากเครื่องสำาอางและฝุ่นละออง ด้วยสูตรพิเศษผสม
สารสกัดจากธรรมชาติจะช่วยลดการสูญเสียของน้ำาหล่อเลี้ยงผิว 
พร้อมฟื้นฟูผิวให้ดียิ่งขึ้น

วิธีใช้ : เทโลช่ันใส่แผ่นสำาลีเช็ดหน้าแล้วเช็ดเคร่ืองสำาอางออกท่ัวใบหน้า 
หรือทาให้ทั่วใบหน้า และนวดคลึงเบาๆ หลังจากนั้นใช้สำาลีเช็ดจน
หมดคราบสกปรก แล้วจึงล้างทำาความสะอาดด้วยน้ำาเปล่าหรือเจลใส
ล้างหน้า IR 2051

IR 2034   100 มล.  280 บ�ท PV 168

3. Clarifying Complexion Bar
แคลริฟ�ยอิ้ง คอมเพล็กชั่น บ�ร์  (สบู่ก้อนสมุนไพร)

สบู่สมุนไพรล้างหน้าสูตรควบคุมความมัน pH ประมาณ 10.5 คิดค้น
ขึ้นโดยเฉพาะสำาหรับสิว ฝ้า และผิวดำาคล้ำา ด้วยฟองครีมที่ละเอียด
หนานุ่มเป็นพิเศษ เพิ่มสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิว ทำาให้ผิวมีชีวิตชีวา  
ชุ่มชื้น ไม่หยาบกร้านเหมาะสำาหรับใช้ก่อนผลัดเซลล์ผิวด้วยเอสเซ้นส์  
หรือผิวที่มีชั้นหนังกำาพร้าหนา

วิธีใช้ : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่ามือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า นวดคลึง
เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

ข้อแนะนำ� : หลังการผลัดเซลล์ผิวด้วย เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวแล้วให้ใช้ 
เจลใส pH 5.5 (IR 2051) หรือสบู่ก้อนใสน้ำาผึ้ง pH ประมาณ 8.5  
(IR 4622S / IR 4622) ล้างหน้าเท่านั้น

IR 4638   2X90 กรัม  260 บ�ท  PV 156

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้าใช้ช่วงเช้า-เย็น

** หม�ยเหตุ : ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้�
1. IR 9042     2. IR 9022

1 2

2. Revive Clarifying Face Wash Gel
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เฟซ วอช เจล   
(เจลใสล้างหน้าสำาหรับสิว)

เจลใสล้างหน้า สูตรไร้สบู่ (Soap Free) pH 5.5 ช่วยขจัดสิ่งสกปรก
ตกค้าง หลังจากการทำาความสะอาดด้วยโลชั่นเช็ดเครื่องสำาอาง 
เพ่ือความสะอาดหมดจดของผิวหน้า และช่วยลดความมันส่วนเกินบน
ใบหน้า ไม่ทำาให้ผิวแห้งตึงหลังล้าง และไม่ก่อสิว

วิธีใช้ : เทเจลลงบนฝ่ามือแล้วขยี้จนเป็นฟองด้วยน้ำา นวดเบาๆ ให้
ทั่วใบหน้า แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด 

IR 2051 100 มล. 220 บ�ท PV 132

4. Whitening & Clarifying Honey & Milk 
Complexion Bar / ไวท์เทนนิ่ง แอนด์ แคลริฟ�ยอิ้ง  
ฮันนี่ แอนด์ มิลค์ คอมเพล็กชั่น บ�ร์   (สบู่ก้อนใสน้ำาผึ้ง)

สบู่ก้อนใสผสมน้ำาผึ้งและโปรตีนจากนม pH ประมาณ 8.5 มีคุณสมบัติ 
ช่วยทำาให้ผิวหน้านุ่มนวล ไม่แห้งตึงหลังล้าง พร้อมคืนความชุ่มชื้น 
ให้กับผิวด้วยสูตรอ่อนละมุน ฟองครีมหนานุ่ม จึงเหมาะกับทุกสภาพผิว

วิธีใช้ : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่ามือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า นวดคลึง
เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด

IR 4622S  1X100 กรัม 210 บ�ท  PV 126
IR 4622    3X100 กรัม 460 บ�ท  PV 276

1 2
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ผลิตภัณฑ์ช่วยผลัดเซลล์ผิว

ให้เนียนใสในช่วงเย็น

1. Revive Always White & Clear  
Sensitive Skin Face Mask
รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทีฟ สกิน เฟซ ม�ส์ค  
(โคลนพอกหน้า สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร)

มาส์คพอกหน้าสูตรไม่ผสมสมุนไพร เหมาะสำาหรับผิวละเอียดปานกลาง 
ถึงละเอียดมาก เป็นผิวท่ีแพ้สารสกัดสมุนไพรและผิวท่ีแพ้ง่ายบอบบาง 
เพื่อการทำาความสะอาดผิวหน้าและช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นบนสุดที่ตาย
แล้วออก จึงช่วยให้หน้าใส เนียนนุ่ม

วิธีใช้ : ทามาส์คให้ทั่วใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตา ริมฝีปาก แล้วทิ้ง
ให้แห้งประมาณ 20-30 นาที จากนั้นแจะหน้าด้วยน้ำาสะอาดและขัด
วนเบาๆ ไปด้วย โดยเริ่มจากคางจรดหน้าผาก แล้วล้างออกด้วยน้ำา
สะอาด ควรใช้ประจำาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้หน้าใส
อยู่เสมอ

IR 2069  225 กรัม  380 บ�ท  PV 228

2. Revive Relaxing Powder Mask (Original)
รีไวว์ รีแลกซ่ิง พ�วเดอร์ ม�ส์ค  (ผงพอกสมุนไพร สูตรต้นตำารับ)
ผงพอกสมุนไพรช่วยผลัดเซลล์ผิว สูตรต้นตำารับสำาหรับผิวปกติหยาบ
ปานกลางถึงผิวหยาบหนา อุดมด้วยคุณค่าของสมุนไพรธรรมชาติ 
ทำาความสะอาดและผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ยังช่วยลดการระคายเคืองจากมลภาวะแสงแดด และความมันบนใบหน้า  
จึงทำาให้ใบหน้าขาวใส นวลเนียน ไร้สิวฝ้า

วิธีใช้ : ผสมผงพอกสมุนไพรพอประมาณกับน้ำาเปล่า หรือจะผสม
ร่วมกับเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวก็ได้ แล้วพอกหน้าให้ทั่ว ทิ้งให้แห้ง
ประมาณ 20-30 นาที จากนั้นแจะหน้าด้วยน้ำาสะอาด และขัดวน
เบาๆ โดยเร่ิมจากคางจรดหน้าผาก แล้วล้างออกด้วยน้ำาสะอาด ควร
ใช้ประจำาทุกวัน หรือวันเว้นวัน ก่อนการผลัดเซลล์ผิว หรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หลังการผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้หน้าใสอยู่เสมอ

IR 2075  125 กรัม  280 บ�ท  PV 168

1. Revive Clarifying Face Toner I
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เฟซ โทนเนอร์ I
(โทนเนอร์สิว I สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร)

เป็นสูตรอ่อนโยนสำาหรับผิวกำาพร้าบาง ไม่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพร  
จึงเหมาะสำาหรับผิวแพ้สมุนไพร หากต้องการผลัดเซลล์ให้หน้าใสให้ผสม 
กับเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ I (IR 2070) หรือ II (IR 2079)

IR 2056  60 มล.   400 บ�ท  PV 240

Revive Clarifying Face Toner
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เฟซ โทนเนอร์
โทนเนอร์เช็ดหน้า อุดมด้วยคุณค่าของสารสกัดจากธรรมชาติ วิช 
ฮาเซล เห็ด ชะเอมเทศ น้ำามันทีทรี วิตามินบี 6 ซิงค์ พีซีเอ และอัล
ลันโตอิน จึงช่วยขจัดส่ิงสกปรกตกค้างภายใต้ผิว และสมานกระชับ 
รูขุมขน ผิวหน้าจึงเนียนใส ไร้สิว มี 3 ระดับให้เลือกตามสภาพ
ความหนาบางของผิวกำาพร้าและตามสภาพการแพ้ของผิวต่อ
สารสกัดสมุนไพร

วิธีใช้ : หยดโทนเนอร์ลงบนสำาลีพอหมาดๆ แล้วเช็ดเบาๆ ให้ทั่ว
ใบหน้าและลำาคอ โดยเช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นไปจากลำาคอถึงหน้าผาก

2. Revive Clarifying Face Toner II
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เฟซ โทนเนอร์ II
(โทนเนอร์สิวสมุนไพร II สำาหรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร)

เป็นสูตรผสมสมุนไพรความเข้มข้นน้อย สำาหรับผิวกำาพร้าหนาปานกลาง  
เหมาะสำาหรับผิวไม่แพ้สมุนไพร หากต้องการผลัดเซลล์ให้หน้าใสให้ผสม 
กับเอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 10 (IR 2052) หรือ 30 (IR 2053)

IR 2057  60 มล.  400 บ�ท  PV 240

3. Revive Clarifying Face Toner III
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เฟซ โทนเนอร์ III
(โทนเนอร์สิว III สำาหรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร)

เป็นสูตรผสมสมุนไพรความเข้มข้นปานกลางสำาหรับผิวกำาพร้าหนา 
เหมาะสำาหรับผิวไม่แพ้สมุนไพร หากต้องการให้หน้าใส ให้ผสมกับ
เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 30 (IR 2053) หรือ 50 (IR 2054)

IR 2058   60 มล.  400 บ�ท  PV 240

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

พร้อมป้องกันและลดปัญหาสิว

ใช้ช่วงเช้า-เย็น
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4. Revive Always Clear Purifying Cream
รีไวว์ ออลเวย์ เคลียร์ เพียวริฟ�ยอิ้ง ครีม  
(ครีมบำารุงป้องกันสิว) 

ครีมป้องกันและลดการเป็นสิวสูตรปราศจากน้ำามัน อุดมด้วยโปรตีน
พืชและวิตามินที่เป็นประโยชน์เหมาะสำาหรับผิวมันเป็นสิวง่ายและ
ผิวแพ้สมุนไพร นอกจากน้ียังช่วยปรับสมดุลการหล่ังไขมันให้เป็นปกติ  
พร้อมบำารุงผิวหน้าให้เนียนใส เปล่งปลั่ง ไร้จุดด่างดำา ไร้สิว

วิธีใช้ : หลังทำาความสะอาดและเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์แล้ว ให้ลูบไล้
ครีมเบาๆ ให้ทั่วผิวหน้าและลำาคอเป็นประจำาทุกเช้า-เย็น

IR 2059S  15 มล.   420 บ�ท  PV 252
IR 2059    40 มล.   930 บ�ท  PV 558

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

พร้อมป้องกันและลดปัญหาสิว

ใช้ช่วงเช้า-เย็น

5. Revive Ultra Firming & Tensing Serum
รีไวว์ อัลตร้� เฟิร์มมิ่ง แอนด์ เท้นซิ่ง ซีรั่ม
(ซีรั่มหน้าเด้ง สำาหรับผิวมันเป็นสิวง่าย)

ซีรั่มหน้าเด้งสูตรพิเศษ ไม่มีส่วนผสมของน้ำามัน สำาหรับผิวมันเป็นสิว
ง่ายและผิวแพ้น้ำามัน เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์ 
ด้วยเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว ด้วยการทำางานร่วมของสารสกัดจากธรรมชาติ 
ว่านหางจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ เมล็ดองุ่น โปรตีนถั่วเหลืองและ
วิตามินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนแน่น เต่งตึง ใส ไร้รอยเหี่ยวย่น

วิธีใช้ : ทาซีรั่มบางๆ ทั่วใบหน้าและลำาคอทุกเช้า-เย็น

IR 2073S   10 มล.   430 บ�ท  PV 258

6. Power Firming Skin Moisturizer
พ�วเวอร์ เฟิร์มมิ่ง สกิน มอยส์เจอไรเซอร์
(เจลหน้าเด้ง สำาหรับผิวผสมค่อนมัน)

เจลบำารุงผิวหน้าเด้ง สูตรปราศจากน้ำาหอมมีส่วนผสมของน้ำามันไม่
ก่อสิวอยู่เล็กน้อย ปรับปรุงใหม่ในกระปุก แก้วฝาทอง เนื้อเนียนนุ่ม 
บางเบา เหมาะสำาหรับผู้ที่ผิวค่อนข้างมันและบอบบาง เนื้อเจลจะซึม
เข้าสู่ผิว โดยไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะและช่วยบำารุงให้ผิวเนียน 
สวย สดใส

วิธีใช้ : แต้มเนื้อเจลให้ทั่วใบหน้า คลึงเบาๆ จนเนื้อเจลซึมเข้าสู่ผิว
ทุกเช้า-เย็น

IR 2020  30 กรัม  800 บ�ท PV 480

7. Revive Ultra Firming & Tensing Cream
อัลตร้� เฟิร์มมิ่ง แอนด์ เท้นซิ่ง ครีม
(ครีมหน้าเด้ง สำาหรับผิวค่อนแห้งถึงผิวแห้ง)

ครมีหนา้เดง้สตูรพเิศษ มสีว่นผสมของน้ำามนับำารงุ สำาหรบัผวิผสมคอ่น 
แห้งและผิวแห้ง เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์ด้วย 
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว ด้วยการทำางานร่วมกันของเซอรามายด์ น้ำามัน 
โจโจ้บา สารสกัดว่านหางจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ โปรตีนถั่วเหลือง
และวิตามินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนนุ่ม ช่วยลดริ้วรอย

วิธีใช้ : ทาครีมบางๆ ทั่วใบหน้าและลำาคอเช้า-เย็น

IR 2064   25 มล.  840 บ�ท  PV 504

8. Revive Alway White & Clear Ultra 
Dry Skin Cream
รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ อัลตร้� ดร�ย สกิน ครีม 
(ครีมบำารุงสำาหรับผิวแห้งพิเศษ)

ครีมสูตรพิเศษสร้างข้ึนโดยเฉพาะสำาหรับผิวแห้งพิเศษซ่ึงเป็นสูตร
ปราศจากน้ำา จึงเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้น ความนุ่มเนียนเป็นพิเศษ 
ด้วยส่วนประกอบของ เซอร์รามายด์ น้ำามันโจโจ้บาและเนยโกโก้ จึง
เหมาะสำาหรับผิวที่แห้งและเหี่ยวมากๆ หลังจากการใช้เอสเซ้นส์ผลัด
เซลล์ผิวใหม่ๆ

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้าและบริเวณที่แห้งเหี่ยวทุกเช้า-เย็น

IR 2067  12 กรัม  440 บ�ท  PV 264
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ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

พร้อมป้องกันและลดปัญหาสิว

ใช้ช่วงเช้า-เย็น

9. Revive Clarifying Smoothing Complex
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง สมูธติ้ง คอมเพล็กซ์ 
(ซีรั่มเติมเนื้อเต็มสำาหรับรอยหลุมสิว)

ซีรั่มบำารุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นพิเศษสำาหรับกระตุ้นการสร้างคลอลาเจน
ของผิว จึงเหมาะสำาหรับผู้ที่มีผิวหน้าไม่เนียนเรียบเป็นรอยหลุม รอย
ขรุขระที่เกิดจากการเป็นสิว ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ช่วยบำารุง
และปรับสภาพผิวหน้าให้เนียนเรียบ รอยหลุมสิวจะตื้นขึ้น เพื่อเผย
ผิวหน้าท่ีเรียบเนียน ควรใช้ควบคู่กับการผลัดเซลล์ผิวจึงจะเห็นผลดีสุด

วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อซีรั่มบางๆ ให้ทั่วใบหน้า หรือบริเวณรอยหลุมสิว
ที่ขรุขระบนผิวหน้าหลังการผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ เป็นประจำาทุกเช้าเย็น 
เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว
ต่างๆ ของไออาร์ บิวติน่า

IR 2089  10 มล.  860 บ�ท  PV 516

10. Revive Correcting Eye Gel
รีไวว์ คอร์เรคติ้ง อ�ยเจล  (เจลทาตา สำาหรับผิวมันเป็นสิวง่าย)

เจลบำารุงผิวรอบดวงตาสูตรเข้มข้นปราศจากน้ำามัน เหมาะสำาหรับผิวมัน
เป็นสิวง่ายและผิวท่ีแพ้น้ำามัน จากการทำางานประสานกันอย่างลงตัวของ 
วิตามินซี ไฮโดรไลซ์อีลาสติน สารสกัดจากพริก บุชเชอร์บรูม ชะเอมเทศ
และองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงตา ดูเปล่งปลั่ง สดใส มีชีวิตชีวา ไม่มี
รอยหมองคล้ำา

วิธีใช้ : ลูบไล้เน้ือเจลบางๆ รอบๆ ดวงตาท้ังเปลือกตาบนและล่างแล้ว
กดเบาๆ ท่ีเปลือกตาล่าง ทุกเช้า-เย็น

IR 2076M  15 มล.   460 บ�ท  PV 276
IR 2076     25 มล.   660 บ�ท  PV 396

11. Revive Complete Correcting Eye Cream
รีไวว์ คอมพลีท คอร์เรคติ้ง อ�ยครีม 
(ครีมทาตา สำาหรับผิวค่อนแห้งถึงผิวแห้งมาก)

ครีมบำารุงผิวรอบดวงตาสูตรเข้มข้น เหมาะสำาหรับผิวผสมค่อนแห้ง 
ถึงแห้งมาก แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย จากการทำางานประสานกันของ 
เซอร์รามายด์ น้ำามันโจโจ้บา เนยมะม่วงป่า วิตามินซี วิตามินอี  
ไฮโดรไลซ์ อีลาสติน โคเอนไซม์คิวเท็น สารสกัดจากพริก บุชเชอร์บรูม 
ชะเอมเทศ และองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงตา ดูเปล่งปลั่ง สดใส ช่วย
ลดรอยหมองคล้ำา

วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อครีมบางๆรอบๆดวงตาทั้งเปลือกตาบนและล่าง
แล้วกดเบาๆที่เปลือกตาล่าง ทุกเช้า-เย็น

IR 2048S   10 มล.   600 บ�ท  PV 360

12. Revive Ultra Clarifying Sensitive Skin Essence
รีไวว์ อัลตร้� แคลริฟ�ยอิ้ง เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์  
(เอสเซ้นส์แต้มหัวสิว เอเอชเอ สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร)

เอสเซ้นส์แต้มหัวสิวและสิวที่อยู่ลึก สูตรเข้มข้นไม่ผสมสมุนไพร จึง
เหมาะอย่างยิ่งสำาหรับผู้ที่แพ้สมุนไพร ด้วยการทำางานอย่างลงตัวของ  
เอเอชเอ และสารสกัดจากชะเอมเทศ ไตรโคซาน ซิงค์ พีซีเอ  
วิตามินบี 6 และน้ำามันทีทรี จึงช่วยลดการอุดตันจากไขมันและลด
การสะสมของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของสิว และช่วยลดการ
อักเสบ บวม แดง เป็นหนองของหัวสิว ผิวหน้าจึงเนียนใส ไร้สิว

วิธีใช้ : แต้มเนื้อเอสเซ้นส์บางๆ เฉพาะบริเวณหัวสิวเช้าเย็น หรือ
บ่อยครั้งตามที่ต้องการ ยกเว้นบริเวณรอบดวงตาและรอบริมฝีปาก 
สิวจะยุบภายใน 2-3 วัน

IR 2066   5 มล.   230 บ�ท  PV 144

13. Revive Ultra Clarifying Essence
รีไวว์ อัลตร้� แคลริฟ�ยอิ้ง เอสเซ้นส์
(เอสเซ้นส์แต้มหัวสิวสมุนไพร สำาหรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร)

เอสเซ้นส์แต้มหัวสิว สูตรเข้มข้นผสมสารสกัดสมุนไพร ด้วยการ
ทำางานอย่างลงตัวของสารสกัดสมุนไพร ชะเอมเทศ น้ำามันทีทรี ไตร
โคซาน วิตามินบี 6 และซิงค์ พีซีเอ จะช่วยลดการอุดตันจากไขมันและ
ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย อันเป็นสาเหตุของสิว และช่วยลด
การอักเสบ บวม แดง เป็นหนองของหัวสิว ผิวหน้าจึงเนียนใส

วิธีใช้ : แต้มเน้ือเอสเซ้นส์บางๆ เฉพาะบริเวณหัวสิว เช้าเย็น หรือบ่อย
คร้ังตามท่ีต้องการ ยกเว้นบริเวณรอบดวงตาและรอบริมฝีปาก สิวจะ
ยุบภายใน 2-3 วัน

IR 2055  5 มล.  220 บ�ท  PV 132
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1. Revive Always White & Clear UV Protection 
White Gel SPF 35 PA++
รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ ยูวี โพรเทคช่ัน ไวท์ เจล เอสพี
เอฟ 35 พีเอ++ (เจลขาวกันแดดกันสิว กันฝ้า)
เป็นเจลขาวกันแดดสูตรปราศจากน้ำามัน เพื่อผิวหน้าขาวไร้สิว ผสาน 
คุณค่าบำารุงที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว เหมาะกับผิวมันและผิวที่
แพ้น้ำามัน และเป็นสิวง่ายมากๆ พร้อมเสริมประสิทธิภาพของสารที่ 
ช่วยปกป้องผิวจากอันตรายของแสงแดดให้ยาวนานกว่าผิวปกติ 35 เท่า

วิธีใช้ : หลังจากล้างหน้าแล้ว เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์พอเปียกหมาดๆ 
แล้วแต้มเน้ือเจลกันแดดลงบนหน้าผาก แก้ม คาง จมูก และลำาคอ แล้ว
เกลี่ยทั่วใบหน้า อย่าให้แห้งจนเกินไปจะทำาให้เกลี่ยยาก ห้ามถูหน้า
แรงๆ ทาก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2090  25 มล.  510 บ�ท  PV 306

ผลิตภัณฑ์บำารุง 

ปกป้องผิวจากแสงแดด

ใช้ในช่วงเช้า

2. Revive UV Extra Protection Oil Control Day 
Cream SPF 25 PA++ / รีไวว์ ยูวี เอกซ์ตร้� โพรเทคชั่น 
ออยล์ คอนโทรล เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 25 พีเอ ++  
(ครีมกันแดดกันสิว SPF 25)
ครีมกันแดดสูตรสำาหรับผิวผสมค่อนแห้งและผิวที่เป็นสิวง่าย เนื้อ
ครีมที่บางเบาและไม่มีส่วนผสมของสารก่อสิว พร้อมนาโนไฟน์ทิเท
เนียมไดอ๊อกไซด์ นาโนไฟน์ซิงค์อ๊อกไซด์ เบนโซฟีโนน 4 ท่ีช่วยปกป้อง
ผิวจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากแสงแดดได้นาน
กว่าผิวปกติ 25 เท่า

วิธีใช้ : แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าและลำาคอ จากนั้นจึงเกลื่ยเบาๆ 
ให้ทั่วใบหน้าก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2060  40 มล.  600 บ�ท  PV 360

4. Revive UV Extra Protection Oil Control Day 
Cream SPF 20 PA++ / รีไวว์ ยูวี เอ็กซ์ตร้� โพรเทคชั่น 
ออยล์ คอนโทรล เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 20 พีเอ++ 
(ครีมกันแดดกันสิว SPF 20)
ครีมกันแดดสูตรสำาหรับผิวผสมค่อนมันและผิวที่เป็นสิวง่าย เนื้อครีม
ที่บางเบาและไม่มีส่วนผสมของสารก่อสิว พร้อมนาโนไฟน์ทิเทเนียม
ไดอ๊อกไซด์ นาโนไฟน์ซิงค์อ๊อกไซด์ เบนโซฟีโนน 4 ที่ช่วยปกป้องผิว
จากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผิวหน้าจึงเนียนใส เรียบเนียน 
และปลอดภัยจากแสงแดดได้นานกว่าผิวปกติ 20 เท่า

วิธีใช้ : แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าและลำาคอ จากนั้นจึงเกลี่ยเบาๆ ให้
ทั่วใบหน้าก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2082  25 มล.  360 บ�ท  PV 216

3. Revive Always White & Clear UV Foundation
Day Cream SPF 35 PA++ / รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ 
เคลียร์ ยูวี ฟ�วเดชั่น เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 35 พีเอ++  (ครีม
กันแดดกันน้ำาผสมแป้งรองพื้นสำาหรับผิวผสมถึงผิวค่อนแห้ง SPF 35)
ครีมกันแดดกันน้ำาผสมแป้งรองพื้นเนื้อบางเบาเกล่ียง่ายติดทนนาน
ตลอดวัน เหมาะกับผิวผสมค่อนแห้งเป็นสิวง่าย ด้วยคุณค่าสารบำารุง
จากเมล็ดองุ่นผสานกับสารกันแดดท่ีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดถึง 35 
เท่า ช่วยเพ่ิมความชุ่มช่ืนนุ่มเนียน ด้วยสูตรเน้ือครีมท่ีบางเบาและเม็ด
สีท่ีเนียนละเอียด พร้อมคุณสมบัติในการปรับสีผิวให้กระจ่างสดใส จึง
ช่วยปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำาต่างๆ บนใบหน้าให้เรียบเนียน 

วิธีใช้ : แต้มครีมบนใบหน้า แล้วเกลี่ยให้เรียบเนียนทั่วใบหน้า และ
ลำาคอ ทาทุกเช้าก่อนออกแดด โดยไม่ต้องทาแป้งฝุ่นหรือแป้งแข็งทับ
ก็ได้แต่หากจะให้ดูเนียนสวยอย่างธรรมชาติ ก็ควรทาทับสุดท้ายด้วย
แป้งฝุ่น IR 2088

IR 2099  15 มล.  260 บ�ท  PV 156

5. Revive Always White & Clear Oil Control UV
Protection Face Powder SPF 20 PA++
รีไวว์ ออยล์เวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ ออยล์ คอลโทรล ยูวี 
โพรเทคชั่น เฟซ พ�วเดอร์ เอสพีเอฟ 20 พีเอ++  

(แป้งฝุ่นดูดซับความมัน กันแดดกันสิวกันฝ้า) แป้งฝุ่นดูดซับความมัน  
เป็นสูตรที่ไม่ผสมสีและปราศจากน้ำามันจึงเหมาะสำาหรับใช้แทนแป้ง 
ฝุ่นลูสเฟซ (Loose Face Powder) ในข้ันตอนสุดท้ายของการแต่งหน้า  
ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของสารกันแดดจึงช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด 
ได้นานกว่าผิวปกติ 20 เท่า พร้อมเสริมด้วยไตรโครซาน สารสกัด 
ขมิ้นชัน และชะเอมเทศ ที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อก่อสิว ลดการ
ก่ออนุมูลอิสระ เนื้อแป้งเนียนละเอียดติดทนนาน จึงช่วยให้ใบหน้า 
เนียนนุ่มไม่มันวาวตลอดวัน

วิธีใช้ : โรยแป้งฝุ่นบนมือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า ทาได้บ่อยครั้งตาม
ต้องการ โดยทาข้ันตอนสุดท้ายของการแต่งหน้า ก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2088  10 กรัม  300 บ�ท  PV 180
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1. Revive Ultra Soothing Eye Balm
รีไวว์ อัลตร้� ซูทติ้ง อ�ย บ�ล์ม  
(บาล์มทาตาป้องกันบวมแดงสำาหรับผิวแพ้ง่าย)

บาล์มทารอบดวงตาสูตรน้ำามันปราศจากน้ำา สร้างขึ้นพิเศษสำาหรับ
ป้องกันอาการเห่อ บวม แดง และยับยั้งการลอกของผิวรอบดวงตา
ระหว่างการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อลดความแห้งกร้าน
และช่วยบำารุงผิวรอบดวงตาให้ชุ่มชื่น ไม่ระคายเคืองและไม่บวมแดง

วิธีใช้ : ลูบไล้บาล์มรอบๆ ดวงตา ทุกเช้าและกลางคืน โดยทาก่อน 
และหลังการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในการผลัดเซลล์ผิว

IR 2065  3.5 กรัม  280 บ�ท  PV 168

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และลดอาการแพ้ เห่อ บวม แดง 

จากการผลัดเซลล์ผิว ด้วยเอสเซ้นส์สมุนไพร

2. Revive Complete Soothing Lip Fix
รีไวว์ คอมพลีท ซูทติ้ง ลิป ฟิกซ์  
(บาล์มทาปากป้องกันบวมแดงสำาหรับผิวแพ้ง่าย)

ลิปบำารุงริมฝีปากสูตรน้ำามันปราศจากน้ำา สำาหรับป้องกันอาการเห่อ 
บวมแดงและยับยั้งการลอกแห้งแตกและระคายเคืองของริมฝีปาก 
ระหว่างการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว ด้วยส่วนผสมที่เปี่ยม 
คุณค่าจากธรรมชาติของวิตามินอี น้ำามันโจโจ้บา ไขจากมะม่วงป่า  
และสารสกัดจากชะเอมเทศ ที่ช่วยบำารุงริมฝีปากให้กลับชุ่มชื้นและ
ยังชะลอการเกิดริ้วรอยของริมฝีปาก

วิธีใช้ : ลูบไล้บาล์มบนริมฝีปาก ทุกเช้าและกลางคืน โดยทาก่อนและ
หลังใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในการผลัดเซลล์ผิว

IR 2049  3.5 กรัม   180 บ�ท  PV 108

4. Revive Complete Soothing Oil
รีไวว์ คอมพลีท ซูทติ้ง ออยล์  (น้ำามันสำาหรับดูแลผิวแพ้)

เป็นสูตรน้ำามันเข้มข้นปราศจากน้ำา จึงช่วยยับย้ังการผลัดเซลล์ผิว สร้าง
ขึ้นพิเศษสำาหรับลดอาการบวมแดงหลังการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัด
เซลล์ผิว เพื่อให้ผิวรู้สึกสบาย ไม่แห้งตึง ไม่ระคายเคือง พร้อมบำารุง
ให้ผิวชุ่มชื่น และดูเนียนใส

วิธีใช้ : ลูบไล้น้ำามันให้ทั่วใบหน้า ลำาคอที่ลอกหรือแดง เบาๆ ด้วย
ปลายนิ้ว สามารถทาได้บ่อยครั้ง เมื่อรู้สึกว่าผิวแห้งกร้านมากๆ

IR 2038  20 มล.  480 บ�ท  PV 288

3. Revive Complete Soothing Serum
รีไวว์ คอมพลีท ซูทติ้ง ซีรั่ม  (ซีรั่มสำาหรับดูแลผิวแพ้)

ซีรั่มสูตรพิเศษปราศจากน้ำามันจึงไม่ยับยั้งการผลัดเซลล์ผิวแต่ช่วย
ลดอาการระคายเคือง เห่อ บวม แดง หลังจากการใช้เอสเซ้นส์
สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้ผิวรู้สึกสบาย ไม่แห้งตึง ไม่ระคายเคือง 
พร้อมบำารุงให้ผิวชุ่มชื่น และดูเนียนใส

วิธีใช้ : ลูบไล้ซีรั่มเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า ลำาคอ ที่ลอกหรือแดงด้วย
ปลายนิ้ว สามารถทาได้บ่อยครั้ง เมื่อรู้สึกว่าผิวแห้งกร้าน

IR 2037  20 มล.  420 บ�ท  PV 252

** หม�ยเหตุ : ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มดูแลก�รเห่อบวมจ�กก�รผลัดเซลล์ผิวด้วย
สมุนไพร คือ  IR 9039 / IR 9039R
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Revive Clarifying Essence
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เอสเซ้นส์  
(เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร)

เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิว สูตรผสมสมุนไพรสกัด ที่ทำางานร่วม
กันอย่างลงตัวของสารสกัดสมุนไพร ชะเอมเทศ น้ำามันทีทรี ไตร
โคลซาน วิตามินบี 6 และซิงค์ พีซีเอ ท่ีช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ เผย
ผิวขาว ใส นวลเนียนไร้จุดด่างดำา ไร้สิว และช่วยลดการอักเสบอัน
เน่ืองมาจากสิว มี 4 ระดับความเข้มข้นให้เลือกตามความเหมาะ
สมกับสภาพผิว (ความแห้งมันและหนาบางของชั้นหนังกำาพร้า)

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า เว้นบริเวณรอบดวงตา รอบปากและลำาคอ
แล้วทิ้งไว้ข้ามคืน โดยให้ทาไปทุกคืนจนกว่าผิวจะผลัดเซลล์ หากมี
อาการแสบหน้ามากๆ ให้ทาท้ิงไว้ 30-60 นาที แล้วล้างออก จากน้ัน
เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์สิว แล้วทาตามด้วยครีมบำารุงป้องกันสิว IR 2059S 
IR 2059

ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 

สำาหรับผิวไม่แพ้สมุนไพร

1. Revive Clarifying Essence 30
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เอสเซ้นส์ 30 
(เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 30 สำาหรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิว
แห้งถึงค่อนแห้งและผิวบางถึงค่อนบาง)

สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับปานกลางใช้ผลัดเซลล์ผิว
เพื่อลดสิว สำาหรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพร โดยที่มี
สภาพผิวที่แห้งถึงค่อนข้างแห้งและผิวที่บางถึงค่อนข้างบางซ่ึงผลัด
เซลล์ได้ง่ายและง่ายปานกลาง

IR 2053  25 มล.  360 บ�ท  PV 216

ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว AHA 

สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร

3. White & Clear Sensitive Skin Essence IV
(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ IV สำาหรับผิวแพ้สมุนไพรที
มีสภาพผิวมันและหนา) สูตรความเข้มข้นระดับสูงที่สุดสำาหรับผิวที่
ต้องการผลัดเซลล์เพื่อลดสิวฝ้าโดยมีสภาพผิวที่มันและหนาผลัด
เซลล์ยาก หรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องการให้หน้าใส
IR 2092  15 มล.  800 บ�ท  PV 480

Revive White & Clear Sensitive Skin Essence
รีไวว์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์
(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร)
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสำาหรับสิวและฝ้าสูตรไม่ผสมสมุนไพร เหมาะ
สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวท่ีเคยทำาเบบ้ีเฟซหรือใช้สารไฮโดรคิวโนน 
มาก่อน ด้วยคุณสมบัติของกรดผลไม้ เอเอชเอ ผสานกับกรดอะมิโน 
จากการหมักของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีในน้ำานมและโยเกิร์ต จึงช่วยผลัดเซลล์ 
ผิวใหม่ช่วยลดเลือนรอยจุดด่างดำา รอยสิว ไม่ทำาให้หน้าบวมแดงพร้อม 
บำารุงหน้าให้แข็งแรงมี 2 ระดับความเข้มข้นเลือกตามความเหมาะสม
ของผิว
วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า หรือเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวฝ้า ยกเว้น
บริเวณรอบดวงตา รอบปาก และลำาคอ โดยทาทุกคืน หรือคืนเว้น
คืน หรือคืนเว้น 2 คืน ไม่ควรทาช่วงเช้าหรือกลางวันเพราะอาจทำาให้
หน้าแดง หรือคันเน่ืองจากเหง่ือเม่ือทาเอสเซ้นส์ใหม่ๆ อาจรู้สึกยิบๆ 
ท่ีหน้าหรือแสบเล็กน้อย ประมาณ 5-10 นาที อย่าตกใจ เพราะเป็น
อาการปกติของเอสเซ้นส์กรดผลไม้

2. White & Clear Sensitive Skin Essence III
(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ III สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร ที่มี 
สภาพผิวค่อนมันและค่อนหนา) สูตรความเข้มข้นระดับสูงสำาหรับผิว 
ท่ีต้องการผลัดเซลล์เพ่ือลดสิวฝ้าโดยมีสภาพผิวท่ีค่อนมันและค่อนหนา
ผลัดเซลล์ยากปานกลาง หรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องการให้หน้าใส
IR 2091  15 มล.  800 บ�ท  PV 480

1. Revive Clarifying Sensitive Skin Essence II
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์ II
(สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร ที่มีสภาพผิวแห้ง-บางและผิวค่อนแห้งและ
บางถึงค่อนบาง)
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ II สูตรความเข้มข้นระดับปานกลาง 
เป็นสูตรที่ไ่ม่ผสมสมุนไพรจึงเหมาะสำาหรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวที่
เคยทำาเบบี้เฟซหรือใช้สารไฮโดรคิวโนนมาก่อน จากการทำางานร่วม
กันของ เอเอชเอ อัลลันโตอินและสารสกัดจากชะเอมเทศ ช่วยส่ง
เสริมการผลัดเซลล์ผิวใหม่ เพื่อผิวที่แลดูกระจ่างใส นวลเนียน จุดด่าง
ดำา และรอยสิวแลดูจางลง ที่สำาคัญไม่ทำาให้หน้าบวมแดง
วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า หรือเฉพาะบริเวณที่เป็นสิว ยกเว้นบริเวณ
รอบดวงตา รอบปาก และลำาคอ โดยทาทุกคืน หรือคืนเว้นคืน หรือ
คืนเว้น 2 คืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิว ไม่ควรทา
ช่วงเช้าหรือกลางวันเพราะอาจทำาให้หน้าแดงหรือคัน เม่ือทาเอสเซ้นส์
ใหม่ๆ อาจรู้สึกยิบๆ หน้าหรือแสบเล็กน้อย 5-10 นาที อย่าตกใจ 
เพราะเป็นอาการปกติของเอสเซ้นส์กรดผลไม้
IR 2079      15 มล.  340 บ�ท   PV 204
IR 2079L     40 มล.  680 บ�ท   PV 408

2. Revive Clarifying Essence 50
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เอสเซ้นส์ 50  
(เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 50 สำาหรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิว
ค่อนมันและค่อนหนา)

สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับสูงใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดสิว 
สำาหรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพรที่มีสภาพผิวค่อนข้าง
มันและค่อนข้างหนาผลัดเซลล์ได้ยากปานกลาง
IR 2054  25 มล.  360 บ�ท  PV 216

3. Revive Clarifying Essence 70
รีไวว์ แคลริฟ�ยอิ้ง เอสเซ้นส์ 70  
(เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 70 สำาหรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิว
มันและหนา)
สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับสูงที่สุดใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อ
ลดสิว สำาหรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพร และมีสภาพผิว
ที่มันและหนาผลัดเซลล์ยาก 

IR 2094  25 มล.  360 บ�ท  PV 216
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10 Revive Acne เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

คำาแนะนำาสำาหรับป้องกันปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการดูแลปัญหาสิว

หลังใช้ก่อนใช้ หลังใช้ก่อนใช้

รูปภ�พ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไออ�ร์ บิวติน่� ชุดสิว

การทำางาน การอยู่อาศัย การดูแลผิวพรรณในอดีต การตอบสนองต่อ
ผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามหากใช้ชุดสิวอย่างถูกวิธี ไม่ลัดขั้นตอน
ก็สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนภายใน 1-3 เดือน

8. สิวหายแล้วไม่หายขาด ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับภาวะการหลั่งไขมันของผิว 
ผิวจะหลั่งไขมันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผิวนุ่มไม่แห้งกร้าน แต่หากเครียด 
นอนไม่หลับ เดินทางไกล นอนไม่ตรงเวลา ฮอร์โมนเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก
รอบเดือน ก็จะทำาให้ต่อมไขมันทำางานมากผิดปกติ สามารถก่อให้เกิด
การอุดตันได้เป็นครั้งคราว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่การใช้กลุ่มบำารุง
ของชุดสิวอย่างสม่ำาเสมอและต่อเน่ืองก็ลดโอกาสการเป็นสิวลงได้อย่างมาก 
หากมีเม็ดหัวสิวข้ึนมาบ้างเป็นคร้ังคราวก็ให้แต้มหัวสิวด้วย IR 2055 เอสเซ้นส์
แต้มหัวสิวสมุนไพรสำาหรับผิวปกติท่ีไม่แพ้สมุนไพร หรือ IR 2066 เอสเซ้นส์
แต้มหัวสิวสำาหรับผิวแพ้สมุนไพร

9. ห้ามแคะ แกะ เกาสิวเด็ดขาด เพราะจะไปรบกวนผิว ผิวก็จะยิ่งสร้าง
หนังกำาพร้าให้เร็วข้ึนและหนาข้ึน ทำาให้ปิดรูออกของไขมันและห้ามบีบสิว
เพราะจะทำาให้ท่อไขมันอักเสบ ท่อตัน ไขมันหลั่งออกมาไม่ได้ทำาให้ไม่
หายขาด เม่ือเป็นสิวแล้วควรรอให้สิวสุกก่อน แล้วใช้เคร่ืองกดสิวกดหัวสิว
ออก เพราะจะไม่ทำาให้ผิวช้ำาและท่อไขมันไม่ตัน หากสิวยังอยู่ลึกมากไม่ควร 
กดออกทันทีแต่ใช้ IR 2094 เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 70 สำาหรับ
ผิวปกติท่ีไม่แพ้สมุนไพรหรือ IR 2092 เอสเซ้นส์ผลัดผิว IV สำาหรับผิวแพ้
สมุนไพรค่อยๆ แต้มไปเร่ือยๆ เพ่ือให้หนังกำาพร้าบางลงเร่ือยๆ จนกระท่ัง
เห็นหัวสิวโผล่อยู่ผิวๆ ก่อนจึงใช้เครื่องมือกดหัวสิวกดออก

10. หลังจากผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ผิวจะแห้งมากๆ ให้ทาด้วย IR 2067 ครีม
บำารุงผิวแห้งพิเศษทั่วใบหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งเช้าและเย็น เมื่อ
ผิวได้รับการฟื้นฟูแล้ว ให้บำารุงต่อด้วย IR 2073 ซีรั่มหน้าเด้ง และทาร
อบดวงตาด้วย IR 2076 / IR 2076S เจลทารอบดวงตา ผิวจะดูเต่งตึงไม่
แห้งกร้าน เพื่อให้ผิวแข็งแรงเต่งตึงตลอดไป

11. หลังจากผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ภายใน 14 วันแรก ไม่ควรถูกแสงแดดในช่วง 
7.00 - 18.00 น. โดยตรงเพราะผิวช่วงน้ีจะอ่อนแอมากๆ เหมือนผิวทารก
แรกเกิดหรือผิวถูกไฟไหม้ เน่ืองจากหนังกำาพร้าช้ันบนถูกลอกออกไปแล้ว 
หากจำาเป็นต้องถูกแสงแดดจริงๆ ให้ทาด้วย IR 2067 ครีมบำารุงหน้าแห้ง
พิเศษก่อน แล้วทาทับด้วย IR 2090 เจลขาวกันแดดกันสิว แล้วทาทับ
สุดท้ายด้วย IR 2088 แป้งฝุ่นกันแดดกันสิว พร้อมใส่หมวกปีกกว้างหรือ
กางร่มบังแดด หากป้องกันแสงแดดในระยะนี้ไม่ดีพอ หน้าก็จะกลับมา 
ดำาคล้ำาอีกเข้าทำานองที่ว่าสิวหายแล้วเป็นฝ้าแทน

12. สิวหากเป็นแล้วต้องเอาออก เพราะเป็นก้อนไขมันมาอุดท่อไขมันไว้หาก
ปล่อยท้ิงไว้อาจยุบไปเพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน เม่ือร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ 
หรือเป็นรอบเดือน สิวก็จะปะทุขึ้นมาอีก แต่การเอาสิวออกควรรอจนกว่า
สิวจะสุกก่อน โดยให้สิวอยู่ผิวๆ แล้วเช็ดบริเวณหัวสิวด้วย IR 2056 
โทนเนอร์สิว I ก่อนแล้วใช้เข็มฉีดยาแบบใช้คร้ังเดียวแล้วท้ิง บ่ง หรือสะกิด
ให้ชั้นหนังกำาพร้าเปิดออก แล้วใช้เครื่องมือกดหัวสิวกดออก แล้วใช้สำาลี
ที่สะอาดฆ่าเชื้อแล้วซับน้ำาเลือดน้ำาหนองออกจนหมด แล้วรีบทาบริเวณ
หัวสิวด้วย IR 2066 เอสเซ้นส์แต้มหัวสิวสำาหรับผิวแพ้สมุนไพร หรือ IR 2055 
เอสเซ้นส์แต้มหัวสิวสมุนไพรสำาหรับผิวปกติที่ไม่แพ้สมุนไพร เอสเซ้นส์ก็
จะซึมเข้าไปตามรูขุมขนน้ันๆ เพ่ือยับย้ังการทำางานของจุลินทรีย์ P.Acne 
พร้อมดูแลการบวมแดงและปรับการหลั่งไขมัน ทำาให้รูขุมขนนั้นไม่กลับ
มาเป็นสิวอีก

13. หัวใจการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นสิวอีก คือต้องใช้สินค้าชุดสิวไออาร์ บิวติน่า 
ตามคำาแนะนำาทุกขั้นตอนอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องทุกวัน โดยถือว่า
เป็นเคร่ืองสำาอางบำารุงดูแลผิวปกติท่ัวไปท่ีควรต้องใช้เป็นประจำาอยู่แล้ว

1. ก่อนผลัดเซลล์ต้องทดสอบการแพ้สมุนไพรก่อนเสมอ เพื่อที่จะเลือก
วิธีการผลัดเซลล์ว่าจะผลัดเซลล์โดยใช้สารสกัดสมุนไพร หรือจะใช้เอส
เซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร II, III และ IV 

3. ห้ามใช้สินค้าไออาร์ปะปนกับสินค้าย่ีห้ออ่ืนเด็ดขาด เพราะประสิทธิภาพ
การดูแลปัญหาสิวจะควบคุมไม่ได้ สินค้าไออาร์จะเสริมประสิทธิภาพกันเอง
อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาสิวได้ผลรวดเร็วและป้องกันไม่ให้กลับมา
เป็นอีกอย่างได้ผล หากใช้ตามข้ันตอนท่ีแนะนำาและใช้สม่ำาเสมอต่อเน่ือง
ทุกวันอย่างเคร่งครัด

4. สบู่ก้อนสมุนไพรจะมี pH ประมาณ 10.5 จึงเหมาะท่ีจะใช้ก่อนผลัดเซลล์เท่าน้ัน 
เพราะ pH สูงๆ จะช่วยให้เซลหนังกำาพร้าชั้นบนสุดหลวม เกาะกันไม่
แน่นหนา จึงช่วยให้ผลัดเซลล์ได้ง่ายข้ึนในข้ันตอนการใช้เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์
ผิว แต่ไม่ควรใช้หลังจากผลัดเซลล์ผิวแล้ว เพราะจะทำาให้หน้าแห้งเกินไป 
ขาดความชุ่มช้ืนผิวหนังจะแก่เห่ียวย่นก่อนวัย ผิวจะเป็นขุยซ้ำาซากไม่หาย
สักที แต่ควรใช้ IR 2051 เจลใสล้างหน้า pH 5.5 หรือ IR 4622 สบู่ก้อน
ใส pH ประมาณ 8.5 ล้างหน้าเท่าน้ัน เพราะช่วยให้ผิวมีความชุ่มช่ืน ไม่แห้ง
กร้าน ไม่ดูแก่ก่อนวัย

5. ระหว่างที่ผิวกำาพร้าชั้นนอกสุดลอกเป็นขุย ให้หยุดใช้กลุ่มเอสเซ้นส์เร่ง 
การผลัดเซลล์ผิวทันที และห้ามรบกวนผิวในระยะน้ีเด็ดขาด เช่น การขัด 
ถูด้วยผงขัดหน้า ครีมขัดหน้า หรือเกา เพราะจะทำาให้หน้าบวมแดงอย่าง 
รุนแรง หรือเกิดรอยไหม้บริเวณแก้ม ขุยจะค่อยๆ หลุดออกเองตามธรรมชาติ
ตอนอาบน้ำา หรือล้างหน้าจะค่อยๆ ใสขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ

6. ระยะเริ่มต้นของการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิว (โดยเฉพาะชุดเอสเซ้นส์
ผลัดเซลล์ผิวสำาหรับสิว) ก็จะเห็นว่ามีสิวมากข้ึนกว่าเดิม ท้ังน้ีเพราะเอส
เซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวจะไปเปิดปากรูไขมันออก จึงทำาให้ไขมันที่สะสมอยู่
ก่อนแล้วทะลักออกมา จึงทำาให้สิวดูมากกว่าปกติ ซึ่งไม่ต้องตกใจแสดง
ว่ามาถูกทางแล้วให้ใช้ต่อไปจนกว่าสิวจะหาย

7. ระยะเวลาการดูแลให้หายนั้นไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เพราะขึ้นอยู่กับ
สภาพผิวของแต่ละคน และความรุนแรงของการเป็นสิว สภาวะแวดล้อม

2. หากทดสอบแล้วว่าผิวแพ้สารสกัดสมุนไพรก็ไม่ควรใช้สินค้าชุดสิว 
7 รายการต่อไปนี้โดยเด็ดขาด
2.1 IR 2057 โทนเนอร์สิวสมุนไพร II สำาหรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร
2.2 IR 2058 โทนเนอร์สิวสมุนไพร III สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร
2.3 IR 2055 เอสเซ้นส์แต้มหัวสิวสมุนไพร สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร
2.4 IR 2068 โคลนพอกหน้าสมุนไพร สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร
2.5 IR 2053 เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 30 สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร
2.6 IR 2054 เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 50 สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร
2.7 IR 2094 เอสเซ้นส์สิวผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 70 สำาหรับผิวปกติิไม่แพ้สมุนไพร

คำ�เตือน : 
ก. ห้�มด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดระหว่�งก�รใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมุนไพร
ผสมอยู่ต�มข้อ 2 สตรีมีครรภ์หรือระหว่�งให้นมบุตรไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ี 
และห้�มใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นโดดเด็ดข�ด
ข. ต้องทดสอบก�รแพ้ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีโดยท�ท้ิงไว้บริเวณท้องแขน (ระหว่�ง 
ข้อศอกกับรักแร้) เป็นเวล� 48 ชม. ห�กไม่มีอ�ก�รแพ้ใดๆ ก็ใช้้ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีได้ 
ห�กมีอ�ก�รแพ้ระค�ยเคือง ผ่ืน บวม แดง ก็ห้�มใช้ผลิตภัณฑ์เหล่�น้ีโดยเด็ดข�ด
ค. ห�กมีอ�ก�รแพ้ ระค�ยเคือง ผื่น บวม แดงระหว่�งใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ก็ให้
หยุดใช้ทันทีโดยเด็ดข�ด และปรึกษ�แพทย์
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