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Insight
      Revive Melasma Care

ฝ้า รอยคล้ำ�สีน้ำ�ต�ลเข้มบนใบหน้� ซึ่งเกิดจ�กกระบวนก�ร
ป้องกันตัวเองของเซลผิวต�มธรรมช�ติจ�กคว�มร้อน รังสี UV  
ของแสงแดดจนทำ�ให้ เกิดก�รสร้�งเม็ดสีที่ เพิ่มม�กขึ้น 
นอกจ�กนั้นอ�จเกิดจ�กปัจจัยอื่นๆ เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงของ 
ระดับฮอร์โมนโดยเฉพ�ะผู้หญิงที่มีอ�ยุเพิ่มม�กขึ้น ผู้หญิงที่
อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ และเกิดอ�ก�รแพ้อ�ห�ร หรือจ�กส�รพิษ
จ�กสิ่งแวดล้อม 

จ�กปัจจัยต่�งๆ ที่กล่�วม� เร�เชื่อว่�คงไม่มีใครอย�กให้มี 
ริ้วรอยหมองคล้ำ�ด่�งดำ�บนผิวหน้� ทำ�ให้บดบังคว�มมั่นใจ  
ด้วยประสบก�รณ์ด้�นเครื่องสำ�อ�งที่ย�วน�น เร�จึงใช้เวล� 
คิดค้นผลิตภัณฑ์สำ�หรับช่วยดูแลปัญห�ฝ้�และป้องกันไม่ให้
ฝ้�กลับม�อีก ด้วยคุณค่�สมุนไพรธรรมช�ติสูตรเฉพ�ะของ 
ไออ�ร์ บิวติน่� ซึ่งผ่�นก�รทดสอบจ�กผู้ที่มีปัญห�เรื่องฝ้�แล้ว 
ว่�ได้ผลในก�รดูแลฝ้�ให้จ�งห�ยไปอย่�งได้ผล และพึงพอใจ 
กับผลรับที่ได้ พอกันทีกับปัญห�ฝ้�กวนใจ ให้คุณได้เผยผิวข�ว  
เนียนใส สะอ�ด อย่�งมั่นใจ

การดูแลฝ้า

ฝ้าคืออะไร

ฝ้�คือรอยคล้ำ�บนใบหน้� ทำ�ให้สีผิวหน้�แลดูไม่สม่ำ�เสมอ

ฝ้ามีกี่ชนิด และเกิดจากสาเหตุอะไร

ฝ้�มี 2 ชนิดคือ
1.	 ฝ้าแดด เกิดจ�กก�รสร้�งเม็ดสีผิวเมล�นินม�กเกินไป และ
กระจ�ยตัวของเมล�นินไม่สม่ำ�เสมอ ซึ่งมีส�เหตุหลักม�จ�กก�ร 
กระตุ้นของแสงแดด ดังนั้นบริเวณที่ถูกแสงแดดม�กก็จะเกิดฝ้�ได้
ง่�ยเช่น บริเวณหน้�ผ�ก แก้ม 2 ข้�ง ริมฝีป�กและปล�ยค�งเป็นต้น
ฝ้�แดดยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
	 1.1	 ฝ้าตื้น มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำ�ต�ลเข้ม ขอบเขตชัดเจน
เหมือนแผนที่ จึงสังเกตุเห็นได้ง่�ยม�ก สีผิวเมล�นินจะกระจ�ยตัว
ไม่สม่ำ�เสมอบนชั้นหนังกำ�พร้� ฝ้�ชนิดนี้จะดูแลได้ง่�ยที่สุด โดย
เครื่องสำ�อ�งดูแลฝ้�
	 1.2	 ฝ้าลึก มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำ�ต�ลม่วงๆขอบเขตไม่ชัดเจน 
จึงสังเกตุเห็นได้ย�กและถูกปกปิดด้วยเครื่องสำ�อ�งสีสันได้ง่�ย ฝ้�
ชนิดน้ีนอกจ�กเกิดจ�กแสงแดดแล้วยังเกิดจ�กก�รใช้ครีมท�ฝ้�ที่
ผสมส�รอันตร�ยต่อเซลล์ผิว ไฮโดรคิวโนน หรือส�รปรอท แอมโมนี-
แอตเตดเมอร์คิวร่ีม�ก่อน จึงทำ�ให้ก�รกระจ�ยเม็ดสีผิวผิดปกติแทนท่ี
จะลอยตัวขึ้นด้�นบนจ�กช้ันหนังแท้ม�สู่ผิวกำ�พร้�ช้ันบนต�มปกติ 
แต่กลับลงลึกเข้�ไปในหนังแท้ที่อยู่ลึกลงไปอีก ทั้งนี้เพร�ะเซลล์ผิวมี
ก�รส่ือส�รกันและรู้ว่�มีส�รอันตร�ยต่อเซลล์อยู่บนชั้นหนังกำ�พร้�
จึงหลีกเล่ียงท่ีจะลอยตัวข้ึนด้�นบน ฝ้�ชนิดน้ีดูแลให้ห�ยได้ย�กและ
ใช้เวล�น�น จึงควรใช้เคร่ืองสำ�อ�งดูแลฝ้�ห�ยย�กร่วมกับผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�รสำ�หรับฝ้�โดยเฉพ�ะ

2.	 ฝ้าปีกผีเส้ือหรือฝ้าเลือด มีลักษณะเป็นป้ืนสีแดงน้ำ�ต�ลม่วงคล้ำ�ๆ 
อยู่บริเวณ 2 ข้�งแก้มเท่�นั้น ตรวจสอบได้โดยก�รใช้แผ่นกระจกใส
บ�งๆ (สไลด์) กดเบ�ๆลงบนแก้ม ห�กสีจ�งลงขณะกดและคล้ำ�
กลับม�ใหม่เมื่อปล่อยมือแสดงว่�เป็นฝ้�เลือด ห�กสียังคล้ำ�เหมือน
เดิมขณะกดก็แสดงว่�เป็นฝ้�ลึก ส�เหตุของฝ้�เลือดเกิดจ�กอ�ก�ร
เปร�ะบ�งของเส้นเลือดฝอยบริเวณเก้ม เนื่องจ�กอ�ก�รแพ้ซ้ำ�ซ�ก 
จึงทำ�ให้เม็ดเลือดแดงรั่วออกม�แล้วสล�ยเป็นส�รที่มีสีช่ือว่�ไบลิรู
บินสีน้ำ�ต�ลแดงเข้มและส�รไบลิเวอร์ดินสีม่วงแกมเขียวนั่นเอง ฝ้�
ชนิดนี้ดูแลย�กและใช้เวล�น�น จึงควรใช้เครื่องสำ�อ�งดูแลฝ้�ปีก
ผีเสื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รสำ�หรับฝ้�โดยเฉพ�ะ

การป้องกันการเกิดฝ้า

1.	 ฝ้าแดด ให้ท�ครีมกันแดดที่มีค่� SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปก่อน
ออกแดดทุกครั้ง สำ�หรับฝ้�ลึกให้หลีกเลี่ยงก�รใช้ครีมแก้ฝ้�ที่มีส�ร
อันตร�ยต่อเซลล์ผิวทั้งไฮโดรคิวโนนและแอมโมนีแอตเตดเมอร์คิวรี่
2.	 ฝ้าปีกผีเสื้อ ให้หลีกเลี่ยงก�รแพ้บ่อยๆของผิวหน้� เนื่องจ�ก
อ�ห�รและเครื่องสำ�อ�งที่ใช้ จึงควรรับประท�นอ�ห�รที่ไม่ใส่ส�ร
กันบูดต่�งๆและใช้เครื่องสำ�หรับผิวแพ้ง่�ยโดยเฉพ�ะ เพื่อหลีกเลี่ยง 
ก�รแพ้ซ้ำ�ซ�กของผิว

ฝ้าแดด
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ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้าใช้ช่วงเช้า-เย็น

2. Revive Face Wash Gel
รีไวว์	เฟซ	วอช	เจล  (เจลใสล้�งหน้�)

เจลใสล้�งหน้� สูตรไร้สบู่ (Soap Free) pH 5.5 ช่วยขจัดสิ่งสกปรก 
ตกค�้ง หลังจ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดด้วยโลช่ันเช็ดเคร่ืองสำ�อ�ง เพ่ือ
คว�มสะอ�ดหมดจดของผิวหน้� และช่วยลดคว�มมันส่วนเกินบน
ใบหน้� ไม่แห้งตึงหลังล้�ง

วิธีใช้	: เทเจลลงบนฝ่�มือแล้วขย้ีจนเป็นฟอง นวดเบ�ๆ ให้ท่ัวใบหน้� 
แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ด

IR	2035			100	มล.		190	บาท	PV	114

**	หมายเหตุ	:	ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มทำาความสะอาดผิวหน้า
1. IR 9042     2. IR 9022

1. Revive Cleansing Milk
รีไวว์	คลีนซิ่ง	มิลค์	 (โลชั่นเช็ดเครื่องสำ�อ�ง) 

โลชั่นเช็ดเครื่องสำ�อ�ง สะอ�ดหมดจดในขั้นตอนเดียว ขจัดคร�บ
สกปรกอุดตันจ�กเครื่องสำ�อ�งและฝุ่นละออง ด้วยสูตรพิเศษผสม
ส�รสกัดจ�กธรรมช�ติจะช่วยลดก�รสูญเสียของน้ำ�หล่อเลี้ยงผิว 
พร้อมฟื้นฟูผิวให้ดียิ่งขึ้น

วิธีใช้	 : เทโลช่ันใส่แผ่นสำ�ลีเช็ดหน้�แล้วเช็ดเคร่ืองสำ�อ�งออกท่ัวใบหน้� 
หรือท�ให้ทั่วใบหน้� และนวดคลึงเบ�ๆ หลังจ�กนั้นใช้สำ�ลีเช็ดจน
หมดคร�บสกปรก แล้วจึงล้�งทำ�คว�มสะอ�ดด้วยน้ำ�เปล่�หรือเจลใส
ล้�งหน้� IR 2051

IR	2034			100	มล.		280	บาท	PV	168

3. Clarifying Complexion Bar
แคลริฟายอิ้ง	คอมเพล็กชั่น	บาร์	 (สบู่ก้อนสมุนไพร)

สบู่สมุนไพรล้�งหน้�สูตรควบคุมคว�มมัน pH ประม�ณ 10.5 คิดค้น
ขึ้นโดยเฉพ�ะสำ�หรับสิว ฝ้� และผิวดำ�คล้ำ� ด้วยฟองครีมที่ละเอียด
หน�นุ่มเป็นพิเศษ เพิ่มสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิว ทำ�ให้ผิวมีชีวิตชีว�  
ชุ่มชื้น ไม่หย�บกร้�นเหม�ะสำ�หรับใช้ก่อนผลัดเซลล์ผิวด้วยเอสเซ้นส์  
หรือผิวที่มีชั้นหนังกำ�พร้�หน�

วิธีใช้	 : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่�มือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้� นวดคลึง
เบ�ๆ แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ด

ข้อแนะนำา	 : หลังก�รผลัดเซลล์ผิวด้วย เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวแล้วให้ใช้ 
เจลใส pH 5.5 (IR 2051) หรือสบู่ก้อนใสน้ำ�ผึ้ง pH ประม�ณ 8.5  
(IR 4622S / IR 4622) ล้�งหน้�เท่�นั้น

IR	4638			2X90	กรัม		260	บาท		PV	156

4.	Whitening	&	Clarifying	Honey	&	Milk	
Complexion Bar / ไวท์เทนนิ่ง	แอนด์	แคลริฟายอิ้ง	 
ฮันนี่	แอนด์	มิลค์	คอมเพล็กชั่น	บาร์			(สบู่ก้อนใสน้ำ�ผึ้ง)

สบู่ก้อนใสผสมน้ำ�ผึ้งและโปรตีนจ�กนม pH ประม�ณ 8.5 มีคุณสมบัติ 
ช่วยทำ�ให้ผิวหน้�นุ่มนวล ไม่แห้งตึงหลังล้�ง พร้อมคืนคว�มชุ่มชื้น 
ให้กับผิวด้วยสูตรอ่อนละมุน ฟองครีมหน�นุ่ม จึงเหม�ะกับทุกสภ�พผิว

วิธีใช้	 : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่�มือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้� นวดคลึง
เบ�ๆ แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ด

IR	4622S		1X100	กรัม	210	บาท		PV	126
IR	4622				3X100	กรัม	460	บาท		PV	276
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ผลิตภัณฑ์ช่วยผลัดเซลล์ผิว

ให้เนียนใส ในช่วงเย็น

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเย็น

1.	Revive	Always	White	&	Clear	 
Sensitive	Skin	Face	Mask
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เฟซ	มาส์ค		
(โคลนพอกหน้� สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)

ม�ส์คพอกหน้�สูตรไม่ผสมสมุนไพร เหม�ะสำ�หรับผิวละเอียดป�นกล�ง 
ถึงละเอียดม�ก เป็นผิวท่ีแพ้ส�รสกัดสมุนไพรและผิวท่ีแพ้ง่�ยบอบบ�ง 
เพื่อก�รทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้�และช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นบนสุดที่ต�ย
แล้วออก จึงช่วยให้หน้�ใส เนียนนุ่ม

วิธีใช้	 : ท�ม�ส์คให้ทั่วใบหน้� ยกเว้นรอบดวงต� ริมฝีป�ก แล้วทิ้ง
ให้แห้งประม�ณ 20-30 น�ที จ�กนั้นแจะหน้�ด้วยน้ำ�สะอ�ดและขัด
วนเบ�ๆ ไปด้วย โดยเริ่มจ�กค�งจรดหน้�ผ�ก แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�
สะอ�ด ควรใช้ประจำ�อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้หน้�ใส
อยู่เสมอ

IR	2069		225	กรัม		380	บาท		PV	228

2.	Revive	Relaxing	Powder	Mask (Original)
รีไวว์	รีแลกซ่ิง	พาวเดอร์	มาส์ค  (ผงพอกสมุนไพร สูตรต้นตำ�รับ)
ผงพอกสมุนไพรช่วยผลัดเซลล์ผิว สูตรต้นตำ�รับสำ�หรับผิวปกติหย�บ
ป�นกล�งถึงผิวหย�บหน� อุดมด้วยคุณค่�ของสมุนไพรธรรมช�ติ 
ทำ�คว�มสะอ�ดและผลัดเซลล์ผิวได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ 
ยังช่วยลดก�รระค�ยเคืองจ�กมลภ�วะแสงแดด และคว�มมันบนใบหน้�  
จึงทำ�ให้ใบหน้�ข�วใส นวลเนียน ไร้สิวฝ้�

วิธีใช้	 : ผสมผงพอกสมุนไพรพอประม�ณกับน้ำ�เปล่� หรือจะผสม
ร่วมกับเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวก็ได้ แล้วพอกหน้�ให้ทั่ว ทิ้งให้แห้ง
ประม�ณ 20-30 น�ที จ�กนั้นแจะหน้�ด้วยน้ำ�สะอ�ด และขัดวน
เบ�ๆ โดยเร่ิมจ�กค�งจรดหน้�ผ�ก แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ด ควร
ใช้ประจำ�ทุกวัน หรือวันเว้นวัน ก่อนก�รผลัดเซลล์ผิว หรืออย�่งน้อย
สัปด�ห์ละ 1-2 ครั้ง หลังก�รผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้หน้�ใสอยู่เสมอ

IR	2075		125	กรัม		280	บาท		PV	168
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2.	Revive	Ultra	Firming	&	Tensing	Serum
รีไวว์	อัลตร้า	เฟิร์มมิ่ง	แอนด์	เท้นซิ่ง	ซีรั่ม
(ซีรั่มหน้�เด้ง สำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่�ย)

ซีรั่มหน้�เด้งสูตรพิเศษ ไม่มีส่วนผสมของน้ำ�มัน สำ�หรับผิวมันเป็นสิว
ง่�ยและผิวแพ้น้ำ�มัน เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์ 
ด้วยเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมของส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ 
ว่�นห�งจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ เมล็ดองุ่น โปรตีนถั่วเหลืองและ
วิต�มินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนแน่น เต่งตึง ใส ไร้รอยเหี่ยวย่น

วิธีใช้	: ท�ซีรั่มบ�งๆ ทั่วใบหน้�และลำ�คอทุกเช้�-เย็น

IR	2073S			10	มล.			430	บาท		PV	258

1

1.	Revive	Whitening	Face	Toner
รีไวว์	ไวท์เทนนิ่ง	เฟซ	โทนเนอร์	 (โทนเนอร์ฝ้�)

โทนเนอร์เช็ดหน้�ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้�ให้หมดจดในขั้น
สุดท้�ยและปรับสภ�พผิวหน้�ก่อนก�รบำ�รุง อุดมด้วยคุณค่�ของส�ร
สกัดจ�กธรรมช�ติ วิช ฮ�เซล เห็ด ชะเอมเทศ และว่�นห�งจระเข้ จึงช่วย
สม�นกระชับรูขุมขน และช่วยให้ผิวหน้�ข�วใส ไร้ฝ้�

วิธีใช้	: หยดโทนเนอร์ลงบนสำ�ลีแล้วเช็ดเบ�ๆ ให้ทั่วใบหน้� โดย
เช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นไปจ�กค�งจรดหน้�ผ�ก ทั้งเช้�-เย็น

IR	2081		60	มล.		440	บาท		PV	264

2
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3

4

5

4.	Revive	Ultra	Firming	&	Tensing	Cream
อัลตร้า	เฟิร์มมิ่ง	แอนด์	เท้นซิ่ง	ครีม
(ครีมหน้�เด้ง สำ�หรับผิวค่อนแห้งถึงผิวแห้ง)

ครมีหน�้เดง้สตูรพเิศษ มสีว่นผสมของน้ำ�มนับำ�รงุ สำ�หรบัผวิผสมคอ่น 
แห้งและผิวแห้ง เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์ด้วย 
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกันของเซอร�ม�ยด์ น้ำ�มัน 
โจโจ้บ� ส�รสกัดว่�นห�งจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ โปรตีนถั่วเหลือง
และวิต�มินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนนุ่ม ช่วยลดริ้วรอย

วิธีใช้	: ท�ครีมบ�งๆ ทั่วใบหน้�และลำ�คอเช้�-เย็น

IR	2064			25	มล.		840	บาท		PV	504

5.	Revive	Alway	White	&	Clear	Ultra	
Dry	Skin	Cream
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	อัลตร้า	ดราย	สกิน	ครีม	
(ครีมบำ�รุงสำ�หรับผิวแห้งพิเศษ)

ครีมสูตรพิเศษสร้�งข้ึนโดยเฉพ�ะสำ�หรับผิวแห้งพิเศษซ่ึงเป็นสูตร
ปร�ศจ�กน้ำ� จึงเป็นสูตรที่ให้คว�มชุ่มชื้น คว�มนุ่มเนียนเป็นพิเศษ 
ด้วยส่วนประกอบของ เซอร์ร�ม�ยด์ น้ำ�มันโจโจ้บ�และเนยโกโก้ จึง
เหม�ะสำ�หรับผิวที่แห้งและเหี่ยวม�กๆ หลังจ�กก�รใช้เอสเซ้นส์ผลัด
เซลล์ผิวใหม่ๆ

วิธีใช้	:	ท�ให้ทั่วใบหน้�และบริเวณที่แห้งเหี่ยวทุกเช้�-เย็น

IR	2067		12	กรัม		440	บาท		PV	264

3.	Power	Firming	Skin	Moisturizer
พาวเวอร์	เฟิร์มมิ่ง	สกิน	มอยส์เจอไรเซอร์
(เจลหน้�เด้ง สำ�หรับผิวผสมค่อนมัน)

เจลบำ�รุงผิวหน้�เด้ง สูตรปร�ศจ�กน้ำ�หอมมีส่วนผสมของน้ำ�มันไม่
ก่อสิวอยู่เล็กน้อย ปรับปรุงใหม่ในกระปุก แก้วฝ�ทอง เนื้อเนียนนุ่ม 
บ�งเบ� เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ผิวค่อนข้�งมันและบอบบ�ง เนื้อเจลจะซึม
เข้�สู่ผิว โดยไม่ทิ้งคร�บเหนียวเหนอะหนะและช่วยบำ�รุงให้ผิวเนียน 
สวย สดใส

วิธีใช้	 : แต้มเนื้อเจลให้ทั่วใบหน้� คลึงเบ�ๆ จนเนื้อเจลซึมเข้�สู่ผิว
ทุกเช้�-เย็น

IR	2020		30	กรัม		800	บาท	PV	480

6.	Revive	Correcting	Eye	Gel
รีไวว์	คอร์เรคติ้ง	อายเจล	 (เจลท�ต� สำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่�ย)

เจลบำ�รุงผิวรอบดวงต�สูตรเข้มข้นปร�ศจ�กน้ำ�มัน เหม�ะสำ�หรับผิวมัน
เป็นสิวง่�ยและผิวที่แพ้น้ำ�มัน จ�กก�รทำ�ง�นประส�นกันอย่�งลงตัว
ของ วิต�มินซี ไฮโดรไลซ์อีล�สติน ส�รสกัดจ�กพริก บุชเชอร์บรูม 
ชะเอมเทศและองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงต� ดูเปล่งปลั่ง สดใส มีชีวิต
ชีว� ไม่มีรอยหมองคล้ำ�

วิธีใช้	 : ลูบไล้เน้ือเจลบ�งๆ รอบๆ ดวงต�ท้ังเปลือกต�บนและล่�งแล้ว
กดเบ�ๆ ท่ีเปลือกต�ล่�ง ทุกเช้�-เย็น

IR	2076M			15	มล.			460	บาท		PV	276
IR	2076					25	มล.			660	บาท		PV	396

7.	Revive	Complete	Correcting	Eye	Cream
รีไวว์	คอมพลีท	คอร์เรคติ้ง	อายครีม		
(ครีมท�ต� สำ�หรับผิวแห้ง)

ครีมบำ�รุงผิวรอบดวงต�สูตรเข้มข้น เหม�ะสำ�หรับผิวค่อนแห้งถึงแห้งม�ก 
แม้ผิวบอบบ�งแพ้ง่�ย จ�กก�รทำ�ง�นประส�นกันของวิต�มินซี วิต�มินอี 
ไฮโดรไลซ์อีล�สติน โคเอนไซม์คิวเท็น ส�รสกัดจ�กพริก บุชเชอร์บรูม 
ชะเอมเทศ และองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงต� ดูเปล่งปลั่ง สดใสมีชีวิต
ชีว� ไม่มีรอยหมองคล้ำ�

วิธีใช้	 : ลูบไล้เนื้อครีมบ�งๆ รอบๆ ดวงต�ทั้งเปลือกต�บนและล่�ง
แล้วกดเบ�ๆ ที่เปลือกต�ล่�ง ทุกเช้� - เย็น

IR	2048S		10	มล.		600	บาท		PV	360

6 7
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และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเย็น

8.	Revive	Always	White	Radiant	Cream
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	เรเดี้ยน	ครีม		
(ครีมป้องกันฝ้�สำ�หรับผิวปกติ ท�กล�งคืน)

ครีมป้องกันและดูแลปัญห�ฝ้�สำ�หรับผิวปกติใช้ท�กล�งคืน อุดมด้วย
โปรตีน และวิต�มิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้� ด้วยสูตรครีมที่ 
เข้มข้น นุ่มนวล ช่วยเพ่ิมคว�มชุ่มช่ืนให้กับผิว จึงช่วยให้ผิวหน้�กลับม�
เนียนใสเปล่งปล่ัง เต่งตึง ปร�ศจ�กรอยหมองคล้ำ�และจุดด่�งดำ�
วิธีใช้	 : หลังทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้� ลูบไล้เนื้อครีมเบ�ๆ ให้ทั่วผิว
หน้� ลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกคืน ก่อนเข้�นอน

IR	2042S			15	มล.		420	บาท		PV	252
IR	2042					40	มล.		900	บาท		PV	540

9.	Revive	Ultra	White	Radiant	Cream
รีไวว์	อัลตร้า	ไวท์	เรเด้ียน	ครีม		
(ครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กเฉพ�ะที่สำ�หรับผิวปกติท�กล�งคืน)
ครีมป้องกันและดูแลปัญห�ฝ้�สูตรเข้มข้นพิเศษท�เฉพ�ะท่ีสำ�หรับผิว
ปกติ ใช้ท�กล�งคืนเฉพ�ะจุดที่เป็นฝ้�หรือฝ้�อยู่ลึก หรือหลังจ�ก 
ผลดัเซลลผ์วิแลว้ฝ�้ยงัหลงเหลอือยู ่เปน็สตูรทีอ่ดุมไปดว้ยโปรตนี และ 
วิต�มิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้� ด้วยสูตรครีมที่เข้มข้นพิเศษ  
จึงช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื่น นุ่มนวลให้กับผิว ผิวจึงกลับม�เนียนใส 
ปร�ศจ�กรอยหมองคล้ำ�และจุดด่�งดำ�

วิธีใช้	: ลูบไล้เนื้อครีมเบ�ๆ เฉพ�ะบริเวณที่เป็นฝ้� ก่อนเข้�นอน หลัง
จ�กท�ทั่วหน้�ด้วยครีมบำ�รุงป้องกันฝ้�สำ�หรับผิวปกติ (IR 2042S /  
IR 2042) แล้ว เพื่อผลสูงสุดควรท�ควบคู่กับกับครีมแต้มฝ้�ห�ยย�ก 
ผิวแพ้ง่�ย (IR 2078) ในช่วงเช้�ร่วมกับรับประท�นเสริมอ�ห�ร VITE 
(LN 5002) 

IR	2077			5	กรัม		600	บาท		PV	360

10.	Revive	Always	White	Sensitive	Skin	Serum
ออลเวย์	ไวท์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	ซีร่ัม		
(ซีรั่มป้องกันฝ้� สำ�หรับผิวแพ้ง่�ย และผิวมันเป็นสิวง่�ย)

ซีรั่มป้องกันและดูแลปัญห�ฝ้�สูตรปร�ศจ�กน้ำ�มัน เหม�ะสำ�หรับ
ผิวแพ้น้ำ�มันที่เป็นทั้งฝ้�และสิว อุดมด้วยโปรตีนพืช และวิต�มินที่
เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้� จึงช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื่นให้กับผิว พร้อม
บำ�รุงและฟื้นฟูผิวหน้�ให้กลับม�เนียนใสเปล่งปล่ังปร�ศจ�กรอย
หมองคล้ำ�และจุดด่�งดำ�

วิธีใช้	: หลังทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้� ลูบไล้เนื้อครีมเบ�ๆ ให้ทั่วผิวหน้� 
และลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกวัน ก่อนเข้�นอน และตอนเช้�

IR	2044S				15	มล.			420	บาท		PV	252
IR	2044						40	มล.			900	บาท		PV	540

11.	Revive	Always	White	Butterfly	Serum
รีไวว์	ออล์เวย์	ไวท์	บัทเตอร์ฟลาย	ซีรั่ม  
(ซีรั่มท�ฝ้�ปีกผีเสื้อสำ�หรับทุกสภ�พผิว)

ซีรั่มป้องกันฝ้�สูตรพิเศษสำ�หรับฝ้�ปีกผีเสื้อ หรือฝ้�เลือด ซึ่งเกิดจ�ก 
คว�มผิดปกติของเส้นเลือดฝอยที่เปร�ะบ�งบริเวณแก้ม เป็นสูตร
ปร�ศจ�กน้ำ�มันจึงเหม�ะกับทุกสภ�พผิว ช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื้น และ
ช่วยให้ผิวหน้�เนียนใสปร�ศจ�กรอยหมองคล้ำ� และอุดมไปด้วยส�ร
สำ�คัญจึงช่วยทำ�ให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง

วิธีใช้	: หลังทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้� ลูบไล้เนื้อซีรั่มเบ�ๆ เฉพ�ะสอง
ข้�งแก้มที่เป็นฝ้�ประจำ�ทุกเช้� เย็น หรือหลังจ�กท�ด้วยซีรั่มบำ�รุง
กล�งคืนผิวแพ้ง่�ยพิเศษ IR 9023 ท่ัวท้ังหน้�ก่อน แล้วจึงท�ทับเฉพ�ะ
แก้มสองข้�งด้วยซีรั่มฝ้�ปีกผีเสื้อ IR 2087 ก็ได้

IR	2087			25	มล.			1,200	บาท		PV	720

8

9

10 11

หมายเหตุ	:	ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับกลุ่มบำารุงผิวและดูแลปัญหา
ฝ้าปีกผีเสื้อ 1. IR 9026    2. IR 9023    3. IR 9025    4. IR 9024 
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และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเช้า

3.	Revive	Always	White	UV	Extra	Protection	
Day	Cream	SPF	50	PA+++
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	ยูวี	เอ็กซ์ตร้า	โพรเทคชั่น	เดย์	ครีม	เอส
พีเอฟ	50	พีเอ+++		(ครีมกันแดดกันฝ้� SPF 50)
เป็นครีมกันแดดกันฝ้�และกันน้ำ� สูตรเข้มข้นสำ�หรับผิวผสมถึงผิวแห้ง 
และผิวที่ต้องก�รก�รปกป้องพิเศษ ผส�นคุณค่�แห่งก�รบำ�รุง และ
ป้องกันแสงแดดของน�โนไฟน์ทิท�เนียมไดอ๊อกไซด์ น�โนไฟน์ซิงค์- 
อ๊อกไซด์ ท่ีช่วยปกป้องผิวจ�กอันตร�ยของแสงแดดได้ย�วน�นกว่�ผิว
ปกติ 50 เท่� พร้อมเสริมก�รบำ�รุงจ�กโปรตีนและวิต�มิน จึงทำ�ให้ผิว
นุ่มนวล เปล่งปลั่งและเนียนข�ว

วิธีใช้	: แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้�และลำ�คอ จ�กนั้นจึงเกลี่ยเบ�ๆ ให้
ทั่วใบหน้�ก่อนออกแดดทุกเช้�

IR	2036			40	มล.		600	บาท		PV	360

4.	Revive	Always	White	UV	Extra	Protection	
Day	Cream	SPF	35	PA++	
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	ยูวี	เอ็กซ์ตร้า	โพรเทคชั่น	เดย์	ครีม	เอส
พีเอฟ	35	พีเอ++  (ครีมกันแดดกันฝ้� SPF 35)
เป็นครีมกันแดดกันฝ้�สำ�หรับผิวผสมถึงผิวแห้ง ผส�นคุณค่�แห่งก�รบำ�รุง
ของน�โนไฟน์ทิท�เนียมไดอ๊อกไซด์ น�โนไฟน์ซิงค์อ๊อกไซด์ ส�รบำ�รุง
จ�กโปรตีนและวิต�มิน ที่ปกป้องผิวจ�กแสงแดดได้ย�วน�นกว่�ผิว
ปกติ 35 เท่� เพิ่มคว�มเปล่งปลั่ง เนียนข�ว ให้กับผิว

วิธีใช้	: แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้�และลำ�คอ จ�กนั้นจึงเกลี่ยเบ�ๆ ให้
ทั่วใบหน้�ก่อนออกแดดทุกเช้�

IR	2083		25	มล.		320	บาท		PV	192

1.	Revive	Always	White	Sensitive	Skin	Cream
ออลเวย์	ไวท์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	ครีม		
(ครีมป้องกันฝ้�สำ�หรับผิวแพ้ง่�ยท�กล�งวัน)

ครีมป้องกันและดูแลปัญห�ฝ้�สำ�หรับผิวแพ้ง่�ย ใช้ท�กล�งวัน อุดมไป 
ด้วยโปรตีนพืช และวิต�มิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้�จึงช่วยบำ�รุง
และฟ้ืนฟูผิวหน้�ให้กลับม�เนียนใสเปล่งปล่ัง ปร�ศจ�กรอยหมองคล้ำ�
และจุดด่�งดำ�

วิธีใช้	 : หลังทำ�คว�มสะอ�ดผิวหน้� ลูบไล้เนื้อครีมเบ�ๆ ให้ทั่วผิว
หน้�และลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกเช้�

IR	2043S			15	มล.			420	บาท		PV	252
IR	2043					40	มล.			900	บาท		PV	540

2.	Revive	Ultra	White	Sensitive	Skin	Cream
รีไวว์	อัลตร้า	ไวท์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	ครีม	
(ครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กเฉพ�ะที่ สำ�หรับผิวแพ้ง่�ยท�กล�งวัน)

ครีมป้องกันและดูแลปัญห�ฝ้�สูตรเข้มข้นพิเศษท�เฉพ�ะท่ีสำ�หรับผิว
แพ้ง่�ย ใช้ท�กล�งวันเฉพ�ะจุดที่เป็นฝ้�หรือฝ้�อยู่ลึก หรือหลังจ�ก
ผลดัเซลลผ์วิแลว้ฝ�้ยงัหลงเหลอือยู ่เปน็สตูรทีอ่ดุมไปดว้ยโปรตนี และ 
วิต�มิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้� ด้วยสูตรครีมที่เข้มข้นพิเศษ จึง
ช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื่น นุ่มนวลให้กับผิว ผิวจึงกลับม�เนียนใสปร�ศจ�ก 
รอยหมองคล้ำ�และจุดด่�งดำ�

วิธีใช้	 : ลูบไล้เนื้อครีมเบ�ๆ เฉพ�ะบริเวณที่เป็นฝ้� ในตอนเช้� 
หลังจ�กท�ทั่วหน้�ด้วยครีมบำ�รุงป้องกันฝ้�สำ�หรับผิวแพ้ง่�ย (IR 
2043S / IR 2043 หรือ IR 2044S / IR 2044) แล้ว เพ่ือผลสูงสุด ควร
ท�ควบคู่กับครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กผิวปกติ (IR 2077) ท่ีใช้สำ�หรับท�กล�ง
คืนร่วมกับก�รรับประท�นเสริมอ�ห�ร VITE (LN 5002)

IR	2078			5	กรัม			600	บาท		PV	360

5.	Revive	Always	White	&	Clear	UV	Protection	
White	Gel	SPF	35	PA++
รีไวว์	ออลเวย์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	ยูวี	โพรเทคชั่น	ไวท์	เจล	
เอสพีเอฟ	35	พีเอ++	 (เจลข�วกันแดดกันสิวกันฝ้� SPF 35)
เป็นเจลข�วกันแดดสูตรปร�ศจ�กน้ำ�มันสำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่�ย  
เพื่อผิวหน้�ข�ว ผส�นคุณค่�บำ�รุงที่ช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื่นให้กับผิว 
เหม�ะกับผิวที่แพ้น้ำ�มัน และเป็นสิวง่�ยม�กๆ พร้อมปกป้องผิวจ�ก
อันตร�ยของแสงแดด ให้ย�วน�นกว่�ผิวปกติ 35 เท่�

วิธีใช้	 : หลังจ�กล้�งหน้�แล้ว เช็ดหน้�ด้วยโทนเนอร์พอเปียกหม�ดๆ 
อย่�ให้แห้งจนเกินไป แล้วแต้มหรือแจะเน้ือซีร่ัมกันแดดลงบนหน้�ผ�ก 
แก้ม ค�ง จมูกและลำ�คอ แล้วเกลี่ยเบ�ๆ ให้เนียนทั่วใบหน้� ระวัง
อย่�ให้หน้�แห้งจนเกินไปเพร�ะจะทำ�ให้เกลี่ยย�ก ห้�มถูหน้�แรงๆ 
ให้ท�ก่อนออกแดด ทุกเช้�

IR	2090		25	มล.		510	บาท		PV	306

1
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ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว

และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเช้า

6.	Revive	Ultra	White	UV	Day	Cream	SPF	50+	
PA+++	/	รีไวว์	อัลตร้า	ไวท์	ยูวี	เดย์	ครีม	เอสพีเอฟ	50+	
พีเอ+++		(ครีมกันแดดกันฝ้�เฉพ�ะที่ SPF 50+)
ครีมกันแดด และกันฝ้�ห�ยย�กสูตรเข้มข้นพิเศษ เป็นครีมท�เฉพ�ะ
บริเวณที่เป็นฝ้� ผส�นคุณค่�บำ�รุงที่ช่วยเพิ่มคว�มเนียนใสให้กับผิว 
พร้อมปกป้องผิวจ�กอันตร�ยของแสงแดดได้ย�วน�นกว่�ผิวปกติ
ม�กกว่� 50 เท่�

วิธีใช้	 : ใช้ท�ใบหน้�เฉพ�ะบริเวณที่เป็นฝ้�ทุกเช้� หลังจ�กท�ทั่ว
หน้�ด้วยครีมกันแดดปกติ (IR 2036 หรือ IR 2083 หรือ IR 2090) 
และท�เฉพ�ะบริเวณที่เป็นฝ้�ด้วยครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กเฉพ�ะที่
สำ�หรับผิวแพ้ง่�ย IR 2078 แล้ว เพื่อให้ผลสูงสุดควรท�ก่อนนอน
ด้วยครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กเฉพ�ะที่สำ�หรับผิวปกติ IR 2077 ทุกคืน 
ร่วมกับก�รรับประท�นเสริมอ�ห�ร VITE (LN 5002)

IR	2084			5	กรัม			600	บาท		PV	360

7.	Revive	Always	White	&	Clear	Oil	Control	UV
Protection	Face	Powder	SPF	20	PA++
รีไวว์	ออยล์เวย์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	ออยล์	คอลโทรล	ยูวี	
โพรเทคชั่น	เฟซ	พาวเดอร์	เอสพีเอฟ	20	พีเอ++  
(แป้งฝุ่นดูดซับคว�มมัน กันแดดกันสิวกันฝ้�) แป้งฝุ่นดูดซับคว�มมัน  
เป็นสูตรที่ไม่ผสมสีและปร�ศจ�กน้ำ�มันจึงเหม�ะสำ�หรับใช้แทนแป้ง 
ฝุ่นลูสเฟซ (Loose Face Powder) ในข้ันตอนสุดท้�ยของก�รแต่งหน้�  
ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของส�รกันแดดจึงช่วยปกป้องผิวจ�กแสงแดด 
ได้น�นกว่�ผิวปกติ 20 เท่� พร้อมเสริมด้วยไตรโครซ�น ส�รสกัด 
ขมิ้นชัน และชะเอมเทศ ที่ช่วยลดก�รสะสมของเชื้อก่อสิว ลดก�ร
ก่ออนุมูลอิสระ เนื้อแป้งเนียนละเอียดติดทนน�น จึงช่วยให้ใบหน้� 
เนียนนุ่มไม่มันว�วตลอดวัน

วิธีใช้	: โรยแป้งฝุ่นบนมือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้� ท�ได้บ่อยครั้งต�ม
ต้องก�ร โดยท�ข้ันตอนสุดท้�ยของก�รแต่งหน้� ก่อนออกแดดทุกเช้�

IR	2088		10	กรัม		300	บาท		PV	180

1.	Revive	Ultra	Soothing	Eye	Balm
รีไวว์	อัลตร้า	ซูทติ้ง	อาย	บาล์ม	 
(บ�ล์มท�ต�ป้องกันบวมแดงสำ�หรับผิวแพ้ง่�ย)

บ�ล์มท�รอบดวงต�สูตรน้ำ�มันปร�ศจ�กน้ำ� สร้�งขึ้นพิเศษสำ�หรับ
ป้องกันอ�ก�รเห่อ บวม แดง และยับยั้งก�รลอกของผิวรอบดวงต�
ระหว่�งก�รใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อลดคว�มแห้งกร้�น
และช่วยบำ�รุงผิวรอบดวงต�ให้ชุ่มชื่น ไม่ระค�ยเคืองและไม่บวมแดง

วิธีใช้	 : ลูบไล้บ�ล์มรอบๆ ดวงต� ทุกเช้�และกล�งคืน โดยท�ก่อน 
และหลังก�รใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในก�รผลัดเซลล์ผิว

IR	2065		3.5	กรัม		280	บาท		PV	168

2.	Revive	Complete	Soothing	Lip	Fix
รีไวว์	คอมพลีท	ซูทติ้ง	ลิป	ฟิกซ์		
(บ�ล์มท�ป�กป้องกันบวมแดงสำ�หรับผิวแพ้ง่�ย)

ลิปบำ�รุงริมฝีป�กสูตรน้ำ�มันปร�ศจ�กน้ำ� สำ�หรับป้องกันอ�ก�รเห่อ 
บวมแดงและยับยั้งก�รลอกแห้งแตกและระค�ยเคืองของริมฝีป�ก 
ระหว่�งก�รใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว ด้วยส่วนผสมที่เปี่ยม 
คุณค่�จ�กธรรมช�ติของวิต�มินอี น้ำ�มันโจโจ้บ� ไขจ�กมะม่วงป่�  
และส�รสกัดจ�กชะเอมเทศ ที่ช่วยบำ�รุงริมฝีป�กให้กลับชุ่มชื้นและ
ยังชะลอก�รเกิดริ้วรอยของริมฝีป�ก

วิธีใช้	: ลูบไล้บ�ล์มบนริมฝีป�ก ทุกเช้�และกล�งคืน โดยท�ก่อนและ
หลังใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในก�รผลัดเซลล์ผิว

IR	2049		3.5	กรัม			180	บาท		PV	108

1 2

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน 

และลดอาการแพ้ เห่อ บวม แดง 

จากการผลัดเซลล์ผิว 

ด้วยเอสเซ้นส์สมุนไพร
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ผลิตภัณฑ์ป้องกัน 

และลดอาการแพ้ เห่อ บวม แดง 

จากการผลัดเซลล์ผิว 

ด้วยเอสเซ้นส์สมุนไพร

3.	Revive	Complete	Soothing	Serum
รีไวว์	คอมพลีท	ซูทติ้ง	ซีรั่ม  (ซีรั่มสำ�หรับดูแลผิวแพ้)

ซีรั่มสูตรพิเศษปร�ศจ�กน้ำ�มันจึงไม่ยับยั้งก�รผลัดเซลล์ผิวแต่ช่วย
ลดอ�ก�รระค�ยเคือง เห่อ บวม แดง หลังจ�กก�รใช้เอสเซ้นส์
สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้ผิวรู้สึกสบ�ย ไม่แห้งตึง ไม่ระค�ยเคือง 
พร้อมบำ�รุงให้ผิวชุ่มชื่น และดูเนียนใส

วิธีใช้	 : ลูบไล้ซีรั่มเบ�ๆ ให้ทั่วใบหน้� ลำ�คอ ที่ลอกหรือแดงด้วย
ปล�ยนิ้ว ส�ม�รถท�ได้บ่อยครั้ง เมื่อรู้สึกว่�ผิวแห้งกร้�น

IR	2037		20	มล.		420	บาท		PV	252

**	หมายเหตุ	:	ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มดูแลการเห่อบวมจากการผลัดเซลล์ผิวด้วย
สมุนไพร	คือ  IR 9039 / IR 9039R

3

ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 

สำาหรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร

Revive	Extra	Whitening	Essence
รีไวว์	เอ็กซ์ตร้า	ไวท์เทนนิ่ง	เอสเซ้นส์  
(เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร สำ�หรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร) 
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว สูตรผสมสมุนไพรสกัด ที่พัฒน�ขึ้นสำ�หรับ
ดูแลปัญห�ฝ้�แดดโดยเฉพ�ะ ซ่ึงช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวดูข�ว
ใส นวลเนียนไร้จุดด่�งดำ� ไร้ฝ้�อย่�งเป็นธรรมช�ติ มี 4 ระดับคว�มเข้ม
ข้นให้เลือก ต�มคว�มเหม�ะสมของสภ�พผิวแห้ง-มัน และบ�ง-หน�

วิธีใช้	 : ท�ให้ท่ัวใบหน้�หรือเฉพ�ะบริเวณท่ีเป็นฝ้� เว้นบริเวณรอบ
ดวงต� รอบป�ก และลำ�คอแล้วทิ้งไว้ข้�มคืน โดยให้ท�ไปทุกคืน
จนกว่�ผิวจะผลัดเซลล์ ห�กมีอ�ก�รแสบหน้�ม�กๆ ให้ท�ทิ้งไว้ 1-2 
ชั่วโมง แล้วล้�งออกด้วยน้ำ�สะอ�ด แล้วท�ต�มด้วยเอสเซ้นส์ฝ้�ผลัด
เซลล์ผิวเอเอชเอ I (IR 2071)

Revive	Extra	Whitening	Essence	10
(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภ�พผิวแห้งและบ�ง)
สูตรคว�มเข้มข้นส�รสกัดสมุนไพรระดับน้อยสุด ใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อ
ลดฝ้�สำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่�ไม่แพ้สมุนไพรที่มีสภ�พผิวแห้ง
และบ�ง ผลัดเซลล์ง่�ย

IR	2050		25	มล.		320	บาท		PV	192

Revive	Extra	Whitening	Essence	30
(สำ�หรับผิวปกติ ท่ีมีสภ�พผิวแห้งถึงค่อนแห้งและผิวบ�งถึงค่อนบ�ง)
สูตรคว�มเข้มข้นส�รสกัดสมุนไพรระดับป�นกล�งใช้ผลัดเซลล์ผิวเพ่ือ
ลดฝ้� สำ�หรับผิวปกติท่ีทดสอบแล้วว่�ไม่แพ้สมุนไพร โดยที่มีสภ�พ
ผิวที่แห้งถึงค่อนข้�งแห้งและผิวที่บ�งถึงค่อนข้�งบ�งซึ่งผลัดเซลล์ได้
ง่�ยและง่�ยป�นกล�ง

IR	2039		25	มล.		320	บาท		PV	192

Revive	Extra	Whitening	Essence	50
(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภ�พผิวค่อนมันและค่อนหน�)
สูตรคว�มเข้มข้นส�รสกัดสมุนไพรระดับสูงใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดฝ้� 
สำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่�ไม่แพ้สมุนไพรที่มีสภ�พผิวค่อนข้�ง
มันและค่อนข้�งหน�ผลัดเซลล์ได้ย�กป�นกล�ง

IR	2040		25	มล.		320	บาท		PV	192

Revive	Extra	Whitening	Essence	70
(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภ�พผิวมันและหน�)
สูตรคว�มเข้มข้นส�รสกัดสมุนไพรระดับสูงที่สุดใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อ
ลดฝ้� สำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่�ไม่แพ้สมุนไพร และมีสภ�พผิว
ที่มันและหน�ผลัดเซลล์ย�ก 

IR	2041		25	มล.		320	บาท		PV	192
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4.	Revive		White	&	Clear	Sensitive	Skin	Essence	IV
รีไวว์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส	III
(เอสเซ้นส์สิวฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ IV สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรทีมี
สภ�พผิวมันและหน�) 

สูตรคว�มเข้มข้นระดับสูงที่สุดสำ�หรับผิวที่ต้องก�รผลัดเซลล์เพื่อลด
สิว ฝ้� โดยมีสภ�พผิวที่มันและหน�ผลัดเซลล์ย�ก หรือใช้ผลัดเซลล์
เพื่อต้องก�รให้หน้�ใส
IR	2092		15	มล.		800	บาท		PV	480

Revive	White	&	Clear	Sensitive	Skin	Essence
รีไวว์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส์
(เอสเซ้นส์สิวฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสำ�หรับสิวและฝ้�สูตรไม่ผสมสมุนไพร เหม�ะ
สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวท่ีเคยทำ�เบบ้ีเฟซหรือใช้ส�รไฮโดรคิวโนน 
ม�ก่อน ด้วยคุณสมบัติของกรดผลไม้ เอเอชเอ ผส�นกับกรดอะมิโน 
จ�กก�รหมักของเช้ือจุลินทรีย์ท่ีมีในน้ำ�นมและโยเกิร์ต จึงช่วยผลัดเซลล์ 
ผิวใหม่ช่วยลดเลือนรอยจุดด่�งดำ� รอยสิว ไม่ทำ�ให้หน้�บวมแดงพร้อม 
บำ�รุงหน้�ให้แข็งแรงมี 2 ระดับคว�มเข้มข้นเลือกต�มคว�มเหม�ะสม
ของผิว

3.	Revive	White	&	Clear	Sensitive	Skin	Essence	III
รีไวว์	ไวท์	แอนด์	เคลียร์	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส	III
(เอสเซ้นส์สิวฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ III สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร ที่มี 
สภ�พผิวค่อนมันและค่อนหน�) 

สูตรคว�มเข้มข้นระดับสูงสำ�หรับผิวที่ต้องก�รผลัดเซลล์เพื่อลด 
สิว ฝ้� โดยมีสภ�พผิวท่ีค่อนมันและค่อนหน�ผลัดเซลล์ย�กป�นกล�ง 
หรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องก�รให้หน้�ใส
IR	2091		15	มล.		800	บาท		PV	480

1 2

ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว AHA สำาหรับผิวแพ้สมุนไพร

Revive	Extra	Whitening	Sensitive	Skin	Essence	
รีไวว์	เอ็กซ์ตร้า	ไวท์เทนนิ่ง	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส์
(เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)

สูตรไม่ผสมส�รสกัดสมุนไพร เหม�ะสำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวท่ีเคย
ทำ�เบบ้ีเฟซ หรือใช้ส�รไฮโดรคิวโนนม�ก่อน จ�กก�รทำ�ง�นร่วมกันของ 
เอเอชเอ และส�รสกัดจ�กธรรมช�ติ จึงช่วยให้ผิวดูข�ว ใส นวลเนียน 
ไร้จุดด่�งดำ� ไร้ฝ้� ที่สำ�คัญไม่ทำ�ให้หน้�บวมแดง มี 2 ระดับคว�มเข้ม
ข้นให้เลือกต�มคว�มเหม�ะสมของสภ�พผิวแห้ง-มัน และบ�ง-หน�

1.	Revive	Extra	Whitening	Sensitive	Skin	Essence	I
รีไวว์	เอ็กซ์ตร้า	ไวท์เทนนิ่ง	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส์	I
(เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ I สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรที่มี
สภ�พผิวแห้งและบ�ง)

สูตรคว�มเข้มข้นระดับน้อยสุดสำ�หรับผิวท่ีต้องก�รผลัดเซลล์โดย 
มีสภ�พผิวที่แห้งและบ�ง ซึ่งผลัดเซลล์ง่�ยหรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อ
ต้องก�รให้หน้�ใส
IR	2071		15	มล.		330	บาท		PV	198

2.	Revive	Extra	Whitening	Sensitive	Skin	Essence	II
รีไวว์	เอ็กซ์ตร้า	ไวท์เทนนิ่ง	เซ้นซิทีฟ	สกิน	เอสเซ้นส์	II
(เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ II สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรท่ีมีสภ�พ
ผิวท่ีแห้งถึงค่อนแห้งและผิวท่ีบ�งถึงค่อนบ�ง) 

สูตรคว�มเข้มข้นระดับป�นกล�งสำ�หรับผิวท่ีต้องก�รผลัดเซลล์เพ่ือ 
ลดฝ้� โดยมีสภ�พผิวที่แห้งถึงค่อนข้�งแห้งและผิวที่บ�งถึงค่อนข้�ง
บ�ง ผลัดเซลล์ง่�ยถึงง่�ยป�นกล�งหรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องก�รให้ 
หน้�ใส

IR	2080		15	มล.		360	บาท		PV	216

วิธีใช้	 : ท�ให้ทั่วใบหน้� หรือเฉพ�ะบริเวณที่เป็นฝ้� ยกเว้นบริเวณ
รอบดวงต�รอบป�ก และลำ�คอ โดยท�ทุกคืน หรือคืนเว้นคืน หรือคืน
เว้น 2 คืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รผลัดเซลล์ผิว ไม่ควรท�ช่วงเช้�
หรือกล�งวัน เพร�ะอ�จทำ�ให้หน้�แดง หรือคันเพร�ะเหงื่อ เมื่อท�
เอสเซ้นส์ใหม่ๆ อ�จรู้สึกยิบๆ หน้�หรือแสบเล็กน้อยประม�ณ 5-10 น�ที 
อย่�ตกใจ เพร�ะเป็นอ�ก�รปกติของก�รผลัดเซลล์ด้วยเอสเซ้นส์กรด
ผลไม้ (AHA)

3 4

วิธีใช้	 :	 ท�ให้ทั่วใบหน้� หรือเฉพ�ะบริเวณที่เป็นสิวฝ้� ยกเว้น
บริเวณรอบดวงต� รอบป�ก และลำ�คอ โดยท�ทุกคืน หรือคืนเว้น
คืน หรือคืนเว้น 2 คืน ไม่ควรท�ช่วงเช้�หรือกล�งวันเพร�ะอ�จทำ�ให้
หน้�แดง หรือคันเน่ืองจ�กเหง่ือเม่ือท�เอสเซ้นส์ใหม่ๆ อ�จรู้สึกยิบๆ 
ท่ีหน้�หรือแสบเล็กน้อย ประม�ณ 5-10 น�ที อย่�ตกใจ เพร�ะเป็น
อ�ก�รปกติของเอสเซ้นส์กรดผลไม้



11Revive Melasmaเอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

1. ก่อนผลัดเซลล์ต้องทดสอบก�รแพ้สมุนไพรก่อนเสมอ เพื่อที่จะ
เลือกวิธีก�รผลัดเซลล์ว่�จะผลัดเซลล์โดยใช้ส�รสกัดสมุนไพรหรือ
จะใช้เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร II, III และ IV

2.  ห�กทดสอบแล้วว่�ผิวแพ้ส�รสกัดสมุนไพร  
 ไม่ควรใช้สินค้� ชุดฝ้� 5 ร�ยก�รต่อไปนี้ 
 2.1 IR 2069 โคลนพอกหน้�สมุนไพรสำ�หรับผิวปกติ
 2.2 IR 2050 เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 10 สำ�หรับผิวปกติ
 2.3 IR 2039 เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 30 สำ�หรับผิวปกติ
 2.4 IR 2040 เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 50 สำ�หรับผิวปกติ
 2.5 IR 2041 เอสเซ้นส์ฝ้�ผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร 70 สำ�หรับผิวปกติ

3. ก่อนผลัดเซลล์ต้องดูให้แน่ใจว่�ฝ้�ท่ีเป็นน้ันเป็นฝ้�แดด หรือฝ้�เลือด
ห�กเป็นฝ้�แดดไม่ว่�จะเป็นฝ้�ตื้นหรือฝ้�ลึก ก�รผลัดเซลล์จะช่วย
เร่งผลัดเอ�เซลที่มีสีผิวเก่�หลุดลอกออกไป ผิวก็จะดูข�วเร็วขึ้น 
ปกติฝ้�ตื้นควรใช้เวล�ดูแลปัญห�ประม�ณ 2 - 6 เดือน ห�กเป็น
ฝ้�ลึกก็อ�จใช้เวล�ประม�ณ 8 - 24 เดือน ยิ่งผิวที่เคยดูแลฝ้� โดย
ใช้ส�รไฮโดคิวโนนม�ก่อนเป็นเวล�น�น เซลผิวจะต�ยไปบ�งส่วน
ก็จะยิ่งใช้เวล�ในก�รดูแลปัญห�น�นขึ้น และห�กเป็นฝ้�เลือดก�ร
ผลัดเซลล์ผิวจะไม่มีผลต่อก�รแก้ปัญห�ฝ้�แต่อย่�งใด แต่จะทำ�ให้
หน้�ดูใสขึ้นเท่�นั้นเนื่องจ�กก�รผลัดเอ�เซลเก่�หลุดออกไป ผิวจะ 
เผยเซลผิวใหม่ 

4. ก�รทดสอบว่�เป็นฝ้�เลือดหรือฝ้�แดด โดยก�รใช้แผ่นกระจกใสๆ 
หรือไม้บรรทัดพล�สติกใสๆ กดลงท่ีสองข้�งแก้ม ห�กสีคล้ำ�จ�งห�ย
กล�ยเป็นสีข�ว แสดงว่�เป็นฝ้�เลือด ห�กสียังอยู่เหมือนเดิมแสดงว่�
เป็นฝ้�แดด ห�กสีดูข�วข้ึนบ้�งแต่ยังมี สีคล้ำ�ปนอยู่แสดงว่�เป็นท้ัง
ฝ้�แดดและฝ้�เลือดผสมกัน 

5. ห้�มใช้สินค้�ไออ�ร์ บิวติน่� ปะปนกับสินค้�ย่ีห้ออ่ืนเด็ดข�ด เพร�ะ
ประสิทธิภ�พก�รดูแลปัญห�ฝ้�จะควบคุมไม่ได้ สินค้�ไออ�ร์ บิวติน่� 
จะเสริมประสิทธิภ�พกันเองอย่�งเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญห�ฝ้�ได้ผล
รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้กลับม�เป็นอีกอย่�งได้ผล ห�กใช้ต�ม
ขั้นตอนที่แนะนำ�และใช้สม่ำ�เสมอต่อเนื่องทุกวันอย่�งเคร่งครัด

6. สบู่ก้อนสมุนไพรจะมี pH ประม�ณ 10.5 จึงเหม�ะที่จะใช้ก่อน
ผลัดเซลล์เท่�น้ัน เพร�ะ pH สูงๆ จะช่วยให้เซลหนังกำ�พร้�ช้ันบน
สุดหลวมเก�ะกันไม่แน่นหน�จึงช่วยให้ผลัดเซลล์ได้ง่�ยขึ้นแต่ไม่
ควรใช้หลังจ�กผลัดเซลล์ผิวแล้ว เพร�ะจะทำ�ให้หน้�แห้งเกินไป
ข�ดคว�มชุ่มชื้น หนังจะแก่เหี่ยวก่อนวัย ผิวจะเป็นขุยซ้ำ�ซ�กไม่
ห�ยสักที แต่ควรใช้เจลใสล้�งหน้� pH 5.5 (IR 2035) หรือสบู่ก้อน
ใส pH ประม�ณ 8.5 (IR 4622) ล้�งหน้�เท่�นั้น เพร�ะช่วยให้ผิวมี
คว�มชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้�น ไม่ทำ�ให้ผิวเหี่ยวย่นและแก่ก่อนวัย 

7. ระหว่�งที่ผิวกำ�พร้�ชั้นนอกลอกเป็นขุย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เอสเซ้นส์เร่งก�รผลัดเซลล์ผิวทันที และห้�มรบกวนผิวในระยะนี้ 
เด็ดข�ด เช่น ก�รใช้เครื่องขัดหน้� กรอหน้�ด้วยผงเพชร ก�รขัดถู 
ด้วยผงขัดหน้� ครีมขัดหน้�หรือเก� เพร�ะจะทำ�ให้หน้�บวมแดง
อย่�งรุนแรง หรือเกิดรอยไหม้บริเวณแก้ม โดยปกติแล้วขุยจะค่อยๆ 
หลุดลอกเองต�มธรรมช�ติ ตอนอ�บน้ำ� หรือล้�งหน้� หน้�จะ
ค่อยๆ ใสขึ้นเองอย่�งเป็นธรรมช�ติ 

คำาแนะนำาสำาหรับป้องกันปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการดูแลปัญหาฝ้า

หลังใช้ก่อนใช้ หลังใช้ก่อนใช้

รูปภาพ	ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไออาร์	บิวติน่า	ชุดฝ้า

8. ระยะเริ่มต้นของก�รใช้ชุดฝ้�แดด {โดยเฉพ�ะก�รใช้ครีมป้องกันฝ้�
ผิวปกต ิ(IR 2042) ครีมป้องกันฝ้�ผิวแพ้ง่�ย (IR 2043) ซีรั่มป้องกัน
ฝ้�ผิวแพ้ง่�ย (IR 2044) ครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กผิวปกติ (IR 2077) 
และครีมแต้มฝ้�ห�ยย�กผิวแพ้ง่�ย (IR 2078)} ปัญห�ที่พบบ่อยๆ 
คือ หน้�จะดูดำ�คล้ำ�ขึ้นกว่�เดิม ทั้งนี้เพร�ะเซลสร้�งเม็ดสีลดก�ร
สร้�งเม็ดสีใหม่ ทำ�ให้ฉ�กหลังใต้หนังกำ�พร้�ข�วขึ้น ขณะเดียวกัน 
ก�รผลัดเซลล์ด้วยเอสเซ้นส์ต่�งๆ ก็จะทำ�ให้หนังกำ�พร้�ช้ันบนบ�งข้ึน  
ฝ้�ที่มีอยู่ดั้งเดิมก่อนก�รใช้ชุดดูแลฝ้�แดดของไออ�ร์ บิวติน่�  
ก็จะถูกเผยให้เห็นได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ทำ�ให้หน้�ดูดำ�คล้ำ�ย่ิงข้ึนในระยะ  
2-3 เดือนแรกของก�รดูแลปัญห�ฝ้� ไม่ต้องตกใจแสดงว่�คำ�แนะนำ� 
สำ�หรับดูแลปัญห�ฝ้�ม�ถูกท�งแล้วให้ใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่งฝ้�ก็
จะหลุดลอกออกไป ผิวก็จะดูข�วเนียน ดังนั้นควรอดทนดูไม่สวย
ในระยะแรก 2 - 6 เดือนเพื่อให้ผิวดูสวยตลอดไป  

9. ระยะเวล�ก�รรักษ�ให้ห�ยน้ันไม่ส�ม�รถบอกได้ชัดเจน เพร�ะข้ึน
อยู่กับสภ�พผิวของแต่ละคน และคว�มรุนแรงของก�รเป็นฝ้� สภ�วะ
แวดล้อมก�รทำ�ง�น ก�รอยู่อ�ศัย และก�รดูแลผิวพรรณในอดีต 
ซ่ึงก�รตอบสนองของผิวต่อผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนจะไม่เท่�กัน 
อย่�งไรก็ต�มห�กใช้ชุดดูแลปัญห�ฝ้�อย่�งถูกวิธี ไม่ลัดขั้นตอนก็
ส�ม�รถเห็นคว�มแตกต่�งได้ชัดเจนภ�ยใน 2 - 3 เดือน

10. หลังจ�กผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ผิวจะแห้งม�กๆ ให้ท�ด้วยครีม
บำ�รุงผิวแห้งพิเศษ (IR 2067) ท่ัวใบหน้�ประม�ณ 1 - 2 สัปด�ห์ ท้ัง
เช้�และเย็น เมื่อผิวได้รับก�รฟื้นฟูแล้ว ให้บำ�รุงต่อด้วยครีมหน้�
เด้งสำ�หรับผิวแห้ง (IR 2064) และท�รอบดวงต�ด้วยครีมท�ร
อบดวงต�สำ�หรับผิวแห้ง (IR 2048) ผิวจะดูเต่งตึงไม่แห้งกร้�น 
เพื่อให้ผิวแข็งแรง เต่งตึงตลอดไป

11. หลังจ�กผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ภ�ยใน 14 วันแรก ไม่ควรถูกแสงแดด
ในช่วง 7.00 - 18.00 น. โดยตรงเพร�ะผิวช่วงนี้จะอ่อนแอม�กๆ 
เหมือนผิวท�รกแรกเกิดหรือผิวถูกไฟไหม้ เน่ืองจ�กผิวช้ันบนถูกลอก
ออกไปแล้ว ห�กจำ�เป็นต้องถูกแสงแดดจริงๆ ให้ท�ด้วยครีมบำ�รุง
หน้�แห้งพิเศษก่อน (IR 2067) แล้วจึงแจะทับด้วยเจลข�วกันแดด
กันสิวกันฝ้� เอสพีเอฟ 35 พีเอ++ (IR 2090) แล้วท�ทับด้วยแป้งฝุ่น
กันแดดกันสิวกันฝ้�เอสพีเอฟ 20 พีเอ++ (IR 2088) พร้อมใส่
หมวกปีกกว้�งหรือก�งร่มบังแดด ห�กป้องกันแสงแดดในระยะนี้
ไม่ดีพอ หน้�ก็จะกลับม�ดำ�คล้ำ�อีกเข้�ทำ�นองที่ว่� ฝ้�ห�ยแล้วไม่
ห�ยข�ดกลับม�เป็นแล้วเป็นอีก

12. ฝ้�ห�ยแล้วไม่ห�ยข�ด ส�เหตุเกิดจ�กใช้ชุดบำ�รุงป้องกันฝ้�และ 
ชุดป้องกันแสงแดดไม่สม่ำ�เสมอและไม่ต่อเน่ือง นอกจ�กน้ียังเกิดจ�ก
ผิวถูกแสงแดดเป็นเวล�น�น ซ่ึงรังสียูวีจะไปกระตุ้นให้เซลสร้�งเม็ดสี
เกิดก�รเร่งสร้�งเม็ดสีผิวม�กผิดปกติ ดังนั้นระหว่�งใช้ชุดฝ้� และ
หลังจ�กฝ้�ห�ยแล้ว ควรหลีกเล่ียงก�รถูกแสงแดดโดยตรงอย่�งเด็ดข�ด 
ในช่วงเวล� 8.00 - 17.00 น. ห�กจำ�เป็นต้องถูกแดดให้สวมหมวก
ปีกกว้�งหรือก�งร่ม และควรหลีกเลี่ยงก�รอยู่หน้�เต�ร้อนๆ เป็น 
เวล�น�นเพื่อไม่ให้ฝ้�กลับม�เป็นอีก

13. หัวใจก�รป้องกันไม่ให้กลับม�เป็นฝ้�อีก คือต้องใช้สินค้�ชุดฝ้�ไออ�ร์  
บิวติน่� ต�มคำ�แนะนำ�ทุกขั้นตอนอย่�งสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง 
ทุกวันโดยถือว่�เป็นเคร่ืองสำ�อ�งบำ�รุงดูแลผิวปกติท่ัวไป ท่ีควรต้อง 
ใช้เป็นประจำ�อยู่แล้ว
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