
นู	คัลเลอร์	พาวเวอร์ลิป	ฟลูอิด	

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	

ในที่สุด คุณก็จะได้เป็นเจ้าของริมฝีปาก สีสวย อวบอิ่ม ได้แล้วด้วย พาวเวอร์ลิป ฟลูอิด! ด้วยส่วนผสมที่คัดสรรมาแล้วว่า ช่วยให้สีลิปสติกติดทนนาน พร้อมบำรุง

ริมฝีปากของคุณไปพร้อมๆ กัน เพื่อสัมผัสที่นุ่มนวล เนียบเรียบ และชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน มอบเรียวปากเนื้อแมตต์ คุชชั่น แต่บางเบา สวยตามใจปรารถนา แม้เวลาจะ
ล่วงเลยไปกี่ชั่วโมงก็ตาม นอกจากนี้ พาวเวอร์ลิป ฟลูอิด ยังสามารถทาได้ง่าย เนียนสวยในขั้นตอนเดียว เพราะมาพร้อมกับแปรงแอปพลิเคเตอร์ ที่ช่วยปกป้องริม
ฝีปาก และเกลี่ยง่าย เพลิดเพลินไปกับลิปสติกสีโปรดของคุณ แบบติดทน ยาวนานตลอดวัน – แม้ช่วงเวลาทำงาน และ ทุกเวลาที่ต้องการ  

Seriously powerful. Simply wow! Powerlips Fluid.  

กลุ่มเป้าหมาย	

เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการทาลิปสติกที่ติดทนนาน พร้อมให้การบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้น นุ่มนวล และเรียบเนียน 

ประโยชน์		

 • มอบเรียวปากเนื้อแมตต์ คุชชั่น แต่บางเบา พร้อมเนื้อสัมผัสสีเคลือบริมฝีปากที่ยืดหยุ่น สีเนียน และไม่ตกร่องปาก ทิ้งไว้แต่สัมผัสที่นุ่มเนียน ยาวนาน 

 • เพื่อความรู้สึกบางเบา สบายบนริมฝีปาก ไม่ก่อให้เกิดรอยแตก หรือ ผิวไหม้ ขณะทา  

• เพื่อปากดูสว่างและเรียบดุจแพรไหม ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

• ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์รุนแรง ปราศจากกลิ่นและรส  

• ไม่แยกชั้น และไม่จำเป็นต้องเขย่าก่อนใช้งาน  

• สูตรบางเบา แต่คงประสิทธิภาพ เพื่อการบำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื้น เช่น น้ำมันอโวคาโด้, บีแว็กซ์, และวิตามินอี เพื่อเติมความชุ่มชื้น บำรุง และปกป้องริมฝีปาก ไม่
ให้ถูกทำลาย  

• สีสวยติดทน กันน้ำ ไม่หลุด หรือจาง เวลาดื่มน้ำ และประทับรอยจูบ 

• เนื้อเนียน ไม่เกิดรอยแตก หรือ ขุย รอบริมฝีปาก 

• สีสวย เหมาะสำหรับทาเป็นไฮไลท์ หรือ ตกแต่งทั่วริมผีปาก  

• ด้วยแปรงแบบ Doe-foot สามารถใช้ได้ทั้งแบบวาดเส้น และเติมสีในแท่งเดียว ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

• เพื่อให้ริมฝีปากดูสวยในทุกโอกาส ทั้งรูปแบบแมท และ เมทาลิค ด้วยสีที่ออกเบบมาเป็นพิเศษ เฉพาะนู สกิน 

• โทนสี ออกแบบมา เพื่อใช้ได้กับทุกสีผิว ทุกเชื้อชาติ  

ส่วนประกอบสำคัญ	

• วิตามินอี —ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และบำรุงให้ชุ่มชื้น นุ่มน่าสัมผัส พร้อมบำรุงผิว  

 • บีแว๊กซ์—สารบำรุงจากธรรมชาติ เพื่อบำรุงริมฝีปาก  

• อโวคาโด้—เติมความชุ่มชื้น ให้ริมฝาก นุ่มเรียบเนียน  

• คาโอลิน—แร่โคลนจากธรรมชาติ ทำให้สีติดทนนาน และดูเป็นธรรมชาติ  

• ซิลิคอน —รักษาความชุ่มชื้นและความนุ่มนวลของริมผีปาก  

วิธีใช้	

ทาบนริมฝีปากที่สะอาด เพื่อความรู้สึกอวบอิ่ม เปล่งปลั่งในทุกเวลาที่ต้องการ สีสวยติดทน เพียงใช้แปรงวาดตามขอบปาก แล้วเติมสีตามต้องการ 

เทคนิคพิเศษ	



• เพื่อสีที่ติดทนนาน ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีน้ำมันมาก และการทาทับด้วยกลอส  

• เพื่อประสิทธิภาพสีสวย ติดทนมากขึ้น ให้แต่งแต้มสีบริเวณริมฝีปากด้วยแปรง 

• เพื่อการทาลิปให้มีมิติมากขึ้น แนะนำให้ทาสีเข้มให้ทั่วริมฝีปาก ทิ้งไว้ให้แห้ง และทาทับด้วยสีอ่อนกว่า (หรือสีเมทาลิค) ด้านบน เพื่อริมฝีปากที่ดูอวบอิ่ม น่า

สัมผัส 

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน	

• นู คัลเลอร์ สกิน เบนิฟิเชี่ยล คอนซีลเลอร์ – คอนซีลเลอร์เนื้อครีม ที่บางเบา เพื่การปกปิดที่ดูเรียบเนียน ยาวนาน อย่างเป็นธรรมชาติ  

• เพียว คลีนซิ่ง เจล— ด้วยสูตรที่ปราศจากไขสบู่ แต่คงประสิทธิภาพสูงเพื่อการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว รวมถถึงน้ำมันส่วนเกิน คราบเครื่องสำอาง และ มลภาวะ
ต่างๆ สามารถทำความสะอาดล้ำลึกถึงรูขุมขน  

คำถามที่พบบ่อย	

พาวเวอร์ลิป	ฟลูอิด	ต่างจากลิปจุ่มอื่นๆ	อย่างไร?	

พาวเวอร์ ลิป ฟลูอิด มีส่วนผสมสูตรพิเศษ เพื่อให้สีติดทน ยาวนาน พร้อมคืนความนุ่มนวลและปลอบประโลมผิว ซึ่งเป็นสูตรพิเศษ ที่ไม่เหมือนกับลิปติดทนแบ
บอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสารเคมีรุนแรง ที่ใช้กับส่วนของการทำละลาย และสารที่เป็นส่วนผสมของสเปรย์เส้นผม พาวเวอร์ ลิป ฟลูอิด ได้คัดสรรแต่ส่วน
ประกอบที่ดีเพื่อการบำรุงริมฝีปาก พาวเวอร์ลิป ฟลูอิด ยังมีการพัฒนามาจากสูตรสิทธิบัตรของ นู สกิน ที่เรียกว่า Sueded Comfort Cushion เพื่อช่วยในการคุชชั่

นริมฝีปากคุณ คงไว้แต่ความนุ่ม เนื้อเนียน ผ่านการทดสอบทางผิวหนัง, พาวเวอร์ลิป ฟลูอิด ยังช่วยให้ริมฝีปากชองคุณดูดี และ รู้สึกดี มั่นใจได้ทั้งวัน  

การทาพาวเวอร์ลิป	ฟลูอิด	ให้เรียบเนียน	ทายากมั๊ย?			

ด้วยเนื้อที่บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ และให้สีสวยติดทน พาวเวอร์ลิป ฟลูอิด สามารถทาได้ง่ายๆ ได้ทุกครั้งที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยแปรง doe-foot ที่
ออกแบบมาเพื่อให้เกลี่ยได้ง่ายทั่วริมฝีปาก  

แล้วล้างยากหรือเปล่า	ต้องใช้ครีมเพื่อการล้างเครื่องสำอางโดยเฉพาะหรือไม่?	

ไม่เลย ไม่จำเป็นต้องใช้ เมคอัพ รีมูฟเวอร์ ในการล้าง เราสามารถใช้คลีนเซอร์ทั่วไป ในการล้างออก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ คือ เพียว คลีนซิ่ง เจล  

เมื่อทาลิปแล้ว	รอนานแค่ไหนกว่าลิปจะแห้ง?		

ระยะเวลาการรอให้สีลิปแห้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นที่ทาลิป รวมถึงเฉดสีที่เลือก เฉดสีอ่อนจะแห้งเร็วกว่าเฉดสีเข้ม ถ้าเลือกใช้เพียงแต่สีเดียว จะใช้เวลาแห้งประมาณ 

2 นาทีหลังทา  แต่ถ้าทาบริเวณแขน เพื่อทำการทดลอง จะใช้เวลาแห้งประมาณ 6 นาที 

ทำไมถึงควรหลีกเลี่ยงการทากลอส	หรือ	ลิปบาล์ม	ทับ	พาวเวอร์ลิป	ฟลูอิด?		

ด้วยส่วนผสมที่พบได้ทั่วไปในลิปกลอส และ บาล์ม อาจทำให้ความติดแน่นของสีลิปลดลง และอาจจะหลุดออกได้ง่าย 

ส่วนประกอบ :  

Isododecane, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Polybutene, Petrolatum, Cyclohexasiloxane, Kaolin, Disteardimonium Hectorite, Beeswax, Silica Dimethyl 
Silylate, Glyceryl Behenate/Eicosadioate, Propylene Carbonate, Silica, Tocopherol, Persea GraOssima (Avocado) Oil, Cyclopentasiloxane, Tin Oxide, Flavor. 
May Contain: Red 6, Red 7 Lake, Yellow 5 Lake, Red 22 Lake, Blue 1 Lake, Red 28 Lake, Iron Oxides, Titanium Dioxide, Mica.


