
Tài Liệu Giới Thiệu Sản Phẩm

Mặt Nạ Bùn Biển
(Glacial Marine Mud)



Tại Sao?

- Tác động từ môi trường là 1 yếu tố gây lão hóa da

- Bước rửa mặt thông thường khó đủ để làm sạch sâu

- Da cần được bổ sung các khoáng chất và nguyên tố

vi lượng thường xuyên

- Da cần được loại dầu thừa nhưng không làm mất độ

ẩm cân bằng

- Tẩy tế bào chết là 1 bước cần thiết trong việc thúc

đẩy quá trình tái tạo da



Đặc Điểm Nổi Bật Của Sản Phẩm

- Tương truyền: người da đỏ bản xứ ở cửa sông băng

Tây Bắc Thái Bình Dương qua thời gian sử dụng bùn

làm đồ gốm nhận thấy da tay của họ mềm và mịn hơn!

- Bùn được khai thác độc quyền, dưới sự cho phép và

bảo hộ của chính quyền địa phương, ở độ sâu 2-3m 

và được Nu Skin xử lý thành loại bùn mịn và thẩm

thấu ưu việt

- Chứa hơn 50 loại khoáng chất và nguyên tố vi lượng 

có lợi cho da như: Đồng, Kẽm, Magiê, Crôm…



Lợi Ích Sản Phẩm

• Loại bỏ dầu khỏi da hiệu quả.

• Giúp tẩy tế bào chết.

• Loại bỏ tạp chất ô nhiễm, và trẻ hóa những vùng 

da hư tổn

• Nuôi dưỡng làn da với hơn 50 khoáng chất, 

nguyên tố vi lượng, và các loài thực vật biển.

• Cung cấp độ ẩm cho 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 sạch da sơ bộ, lấy một

lượng sản phẩm, thoa 1 lớp dầy vừa đủ trên khuôn

mặt. Để khô trong vòng 15 – 20 phút đến khi thấy lớp

bùn khô, chuyển thành màu xanh nhạt. Rửa sạch với

nước. Dùng 2-3 lần mỗi tuần

- Hạn dùng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

- Khuyến cáo: tránh tiếp xúc với mắt, miệng.

Theo phiếu Công Bố Mỹ Phẩm đã được Bộ Y Tế Việt Nam cấp số tiếp nhận.



Qui cách 200 g/ tuýp

Giá bán lẻ đề nghị 1,200,000 VND

Sản xuất tại: Canada

Qui Cách & Giá Bán

Qui cách 5 ml / gói (15 gói /pack)

Giá bán lẻ đề nghị 714,300 VND

Sản xuất tại: Canada


