
BRIGHTENING
CREAM 

เปดิออร่าผิวสวย
ปิดต้นเหตุผิวหมองคล้ํา

เปดิความกระจ่างใส
และฟื้นฟูความม่ันใจภายใน 14 วัน



ปดิต้นเหตุ

ประสิทธิภาพ
และผลลัพธ์หลังใช้

สีผิวแลดู
กระจ่างใส
ท่ัวใบหน้า

เม่ือใช้เป็นประจํา
อย่างต่อเน่ือง

ปัญหาผิว

ฝ้า กระจุดด่างดํา

ผิวหมองคล้ํา สีผิว
ไม่สม่ําเสมอ

*ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครท่ีมีปัญหาผิวหมองคล้ําสีผิวไม่สม่ําเสมอ จุดด่างดําและฝ้า 
**ทดสอบในอาสาสมัครหญิง และชาย จํานวน 100 คน, ก.ค.2565 - ส.ค.2565
***ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ และผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนอยู่กับสภาพผิว
ของแต่ละบุคคล

ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
พบว่าผิวแลดูสวยกระจ่างใสข้ึน

สร้างเกราะ
ป้องกันผิว

ทําให้ผิวแข็งแรงข้ึน

เน้ือครีมเจล
เกล่ียง่าย

และซึมซาบสู่ผิว
อย่างรวดเร็ว

จุดด่างดํา
และฝ้า

ลดเลือนลง 

ผิว
เรียบเนียน

ดูอ่ิมน้ํา

ใช้ได้
กับทุก

สภาพผิว

ประสิทธิภาพและผลลัพธ์หลังใช้

ปดิต้นเหตุปญัหาผิว

*ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครท่ีมีปัญหาผิวหมองคล้ําสีผิวไม่สม่ําเสมอ จุดด่างดําและฝ้า 
**ทดสอบในอาสาสมัครหญิง และชาย จํานวน 100 คน, ก.ค.2565 - ส.ค.2565
***ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสีผิวตามธรรมชาติ และผลลัพธ์ท่ีได้ข้ึนอยู่กับสภาพผิว
ของแต่ละบุคคล

ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
พบว่าผิวแลดูสวยกระจ่างใสข้ึน

สีผิวแลดู
กระจ่างใส
ท่ัวใบหน้า

เม่ือใช้เป็นประจํา
อย่างต่อเน่ือง

สร้างเกราะ
ป้องกันผิว

ทําให้ผิวแข็งแรงข้ึน

เน้ือครีมเจล
เกล่ียง่าย

และซึมซาบสู่ผิว
อย่างรวดเร็ว

จุดด่างดํา
และฝ้า

ลดเลือนลง 

ผิว
เรียบเนียน

ดูอ่ิมน้ํา

ใช้ได้
กับทุก

สภาพผิว

จุดด่างดํา ผิวหมองคล้ํา ฝ้า กระ
สีผิว

ไม่สม่ําเสมอ



 

คุณค่าสารสกัดธรรมชาติ
เปิดออร่าผิวสวย

CINDERELLACARE
ลดการเคล่ือนตัว

ของเม็ดสีบนช้ันผิว 
Fermented Honey
เพ่ิมการผลัดเซลล์ผิว

อย่างอ่อนโยน

NIO VCS
เทคโนโลยีของวิตามินซี

NIO VCS ท่ีช่วยปรับสีผิว
กระจ่างใส เรียบเนียน

ดีกว่าวิตามินซีท่ัวไป 10 เท่า

Clair BLANCHE - II 
ลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน

(Melanin)

 



HYA 8 types Ultra
Moisturizing Technology
เป็นสารเติมความชุ่มช่ืนให้กับผิวด้วย HYA 8 ชนิด
มีท้ังโมเลกุล เล็ก กลาง ใหญ่ ซึมสู่ผิวได้
ทุกอนุภาคได้ง่าย ช่วยล็อคความชุ่มช่ืนบนผิว
ไม่ทําให้ผิวแห้งกร้าน

Beta-Glucan
ผสานคุณสมบัติของHyaluronic Acid
และ โครงสร้าง Triple helix สามารถ
มอบความชุ่มช่ืนกับผิวได้ดี และอุดมไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ ให้ผิวรู้สึกเนียนกระชับ
อีกท้ังยังช่วยปลอบประโลมผิว 

Collagen Amino Acids
เป็น Collagen ท่ีผลิตข้ึนจากเทคโนโลยี
Plant-Based Biofactories ช่วยเติมเต็มร้ิวรอย
ใต้ช้ันผิวช่วยลดเลือนร้ิวรอยลงช่วยให้ผิว
แลดูกระชับข้ึน

Bifida Ferment Lysate
เป็นสารสกัดท่ีได้จากการหมักของแบคทีเรีย ท่ีช่ือ Bifidobacterium ซ่ึงเป็นแบคทีเรียชนิดดี ช่วยฟื้นฟูผิวพร้อม
ปรับสมดุลแบคทีเรีย บนผิวให้ผิวแข็งแรง และยังช่วยให้ผิวขาว กระจ่างใส อีกท้ังยังมีคุณสมบัติ Anti-irritation
หรือลดการระคายเคือง

Chondrus Crispus
Extract
สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ําตาลแดง
จากทะเลน้ําลึก มีลักษณะพิเศษสามารถ
สร้างแผ่นฟล์ิมท่ีอุ้มน้ําได้ดี จึง
สามารถกักเก็บความชุ่มช่ืนในช้ันผิวได้ดี

NIO VCS
NIO VCS คือ วิตามินซี ในรูปแบบ
Encapsulate เป็นวิตามินซี ท่ีเสถียร
และมีผลทดสอบท่ีให้ผลดีกว่าวิตามินซี
ท่ัวไปถึง 10 เท่า

step 1 ป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ หรือ Antioxidant

สารสกัดช่วยเติมความชุ่มช้ืน และปรับสมดุลแบคทีเรียบนผิวหน้า

Fullerene
ลดผิวหมองคล้ํา และลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน (Melanin)
วิจัยและสกัดจาก ประเทศญ่ีปุ่น โดยฟูลเลอรีนจะไปขัดขวาง
กระบวนการสร้างและทําลายอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นต้นเหตุ
ให้เกิดการขยายตัวของเมลานิน ฟูลเลอรีนจึงมีคุณสมบัติ
ทําให้ผิวขาวกระจ่างใส ไร้จุดด่างดํา

 

step 2 ยับย้ังการสังเคราะห์เมลานิน

 

4 steps of BRIGHTENING CREAM 

Clair BLANCHE - II 
ประกอบไปด้วยสารสําคัญ 7 ชนิด ท่ีช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของ whitening ให้ดีย่ิงข้ึน
ปกป้องผิวจากรังสียูวีและมลภาวะ ต้นเหตุของความ
หมองคล้ํา ปรับผิวหน้าและจุดด่างดําให้กระจ่างใส
ข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติ

Tranexamic acid
มีฤทธ์ิทําให้ผิวกระจ่างใส โดยเข้าไปยับย้ัง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสังเคราะห์เมลานิน ต้นเหตุ
ของสีผิว เพ่ือไม่ให้ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
เมลานินในช้ันผิวจึงช่วยลดฝ้า กระ 
จุดด่างดําให้จางลง

• สารสกัดจากพืชทะเลทราย (Ougon extract)
• สารสกัดจากดอกโบต๋ัน (Tree Peony extract) 
• Arbutin • Strawberry Geranium • Glutathione
• Acetyl-Tyrosine • Aminopropyl ascorbyl phosphate

CINDERELLACARE
เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิยับย้ังการทํางานของ
โปรตีนไคเนซิน จะเป็นการป้องกันไม่ให้
เมลานินถูกส่งออกไปท่ีผิวช้ันนอก ช่วยลด
การแสดงออกของเม็ดสีเมลานิน เพ่ือไม่ให้ปรากฎ
สีผิวท่ีเข้มข้ึน ดังน้ันจึงทําให้ผิวดูกระจ่างใสข้ึน

step 3  ยับย้ังการเคล่ือนท่ีของเม็ดสี
              ผิวจากใต้ผิวข้ึนสู่บนผิว

Fermented Honey
AHA จากธรรมชาติท่ีได้จากการหมัก
น้ําผ้ึงจากดอกกุหลาบ ช่วยในเร่งการ
ผลัดของเซลล์ผิวเก่าท่ีตายแล้วอย่าง
อ่อนโยน โดยไม่ทําร้ายผิว พร้อมเผย
ผิวใหม่ท่ีแลดูกระจ่างใส

Step 4 การผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน

 


