Tài Liệu Giới Thiệu Sản Phẩm

Bộ Sản Phẩm
Rửa Mặt & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu
ageLOC LumiSpa

Tại Sao?
- Rửa mặt bằng thiết bị là xu thế làm đẹp, mang lại sự
tiện lợi và hiệu quả làm sạch tốt hơn phương pháp

thông thường
- Thiết bị nào làm sạch nhưng không gây tổn hại cho

da mà bạn không nhìn thấy được?
- Nếu vừa rửa sạch lại vừa được chăm sóc da chuyên
sâu thì sao?
- Bạn đang tìm giải pháp 2-trong-1: làm sạch và chăm
sóc chuyên sâu cho làn da?

Đặc Điểm Nổi Bật Của Sản Phẩm
-

1 Thiết Bị - 2 Tác Động: làm sạch & chăm sóc da chuyên sâu

-

Đầu chăm sóc bằng chất liệu Silicon mềm mại không tổn hại

da, dễ dàng vệ sinh (2 sự lựa chọn: thường và cứng)
-

Chuyển động xoay và đảo độc quyền

-

Thông minh: Tự động nhắc thao tác rửa đúng và hiệu quả nhất

-

Không thấm nước, sử dụng pin sạc tiện lợi

-

Sữa rửa mặt với công nghệ chống lão hóa ageLOC được thiết
kế chuyên biệt cho thiết bị

1 Thiết Bị - 2 Tác Động - 7 Lợi Ích
1. Làm sạch da

2. Thu nhỏ lỗ chân lông
3. Làm mịn da

4. Làm da rạng rỡ
5. Tái tạo da
6. Cho làn da thêm sức sống
7. Tăng mật độ và thể tích da
Theo phiếu Công Bố Mỹ Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp số tiếp nhận.

Hướng Dẫn Sử Dụng
- Đối tượng sử dụng: cả nam và nữ
- Hướng dẫn sử dụng: làm ẩm mặt với nước, thoa sữa rửa
mặt ageLOC LumiSpa để có hiệu quả tốt nhất đều lên
gương mặt. Làm ướt đầu chăm sóc, bật máy và lướt nhẹ

đầu chăm sóc trên da. 30 giây chuyển vùng 1 lần. Sau 2
phút máy tự động tắt. Rửa mặt lại với nước. Rửa sạch

đầu chăm sóc và lau khô trước khi cắm vào đế sạc.
- Thời hạn bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua.
- Khuyến cáo: tránh tiếp xúc với mắt.
Theo phiếu Công Bố Mỹ Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp số tiếp nhận.

Qui Cách & Giá Bán
Qui cách

Bộ Thiết Bị + SRM

Qui cách

100 ml/ tuýp

Giá bán lẻ đề nghị 6,150,000 VND

Giá bán lẻ đề nghị

1,060,000 VND

Sản xuất tại:

Sản xuất tại

Mỹ

Trung Quốc

4 loại da: khô, thường & hỗn hợp, dầu, và nhạy cảm

