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Insight

Revive Melasma Care

การดูแลฝ้า
ฝ้าคืออะไร

ฝ้าคือรอยคล้ำ�บนใบหน้า ทำ�ให้สีผิวหน้าแลดูไม่สม่ำ�เสมอ

ฝ้ามีกี่ชนิด และเกิดจากสาเหตุอะไร

ฝ้า

รอยคล้ำ�สีน้ำ�ตาลเข้มบนใบหน้า ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ป้องกันตัวเองของเซลผิวตามธรรมชาติจากความร้อน รังสี UV
ของแสงแดดจนทำ � ให้ เ กิ ด การสร้ า งเม็ ด สี ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนั้นอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอร์โมนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงที่
อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ และเกิดอาการแพ้อาหาร หรือจากสารพิษ
จากสิ่งแวดล้อม
จากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมา เราเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้มี
ริ้วรอยหมองคล้ำ�ด่างดำ�บนผิวหน้า ทำ�ให้บดบังความมั่นใจ
ด้วยประสบการณ์ด้านเครื่องสำ�อางที่ยาวนาน เราจึงใช้เวลา
คิดค้นผลิตภัณฑ์สำ�หรับช่วยดูแลปัญหาฝ้าและป้องกันไม่ให้
ฝ้ากลับมาอีก ด้วยคุณค่าสมุนไพรธรรมชาติสูตรเฉพาะของ
ไออาร์ บิวติน่า ซึ่งผ่านการทดสอบจากผู้ที่มีปัญหาเรื่องฝ้าแล้ว
ว่าได้ผลในการดูแลฝ้าให้จางหายไปอย่างได้ผล และพึงพอใจ
กับผลรับที่ได้ พอกันทีกับปัญหาฝ้ากวนใจ ให้คุณได้เผยผิวขาว
เนียนใส สะอาด อย่างมั่นใจ

ฝ้ามี 2 ชนิดคือ
1. ฝ้าแดด เกิดจากการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินมากเกินไป และ
กระจายตัวของเมลานินไม่สม่ำ�เสมอ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการ
กระตุ้นของแสงแดด ดังนั้นบริเวณที่ถูกแสงแดดมากก็จะเกิดฝ้าได้
ง่ายเช่น บริเวณหน้าผาก แก้ม 2 ข้าง ริมฝีปากและปลายคางเป็นต้น
ฝ้าแดดยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิดดังนี้
1.1 ฝ้าตื้น มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำ�ตาลเข้ม ขอบเขตชัดเจน
เหมือนแผนที่ จึงสังเกตุเห็นได้ง่ายมาก สีผิวเมลานินจะกระจายตัว
ไม่สม่ำ�เสมอบนชั้นหนังกำ�พร้า ฝ้าชนิดนี้จะดูแลได้ง่ายที่สุด โดย
เครื่องสำ�อางดูแลฝ้า
1.2 ฝ้าลึก มีลักษณะเป็นปื้นสีน้ำ�ตาลม่วงๆขอบเขตไม่ชัดเจน
จึงสังเกตุเห็นได้ยากและถูกปกปิดด้วยเครื่องสำ�อางสีสันได้ง่าย ฝ้า
ชนิดนี้นอกจากเกิดจากแสงแดดแล้วยังเกิดจากการใช้ครีมทาฝ้าที่
ผสมสารอันตรายต่อเซลล์ผวิ ไฮโดรคิวโนน หรือสารปรอท แอมโมนีแอตเตดเมอร์ควิ รีม่ าก่อน จึงทำ�ให้การกระจายเม็ดสีผวิ ผิดปกติแทนที่
จะลอยตัวขึ้นด้านบนจากชั้นหนังแท้มาสู่ผิวกำ�พร้าชั้นบนตามปกติ
แต่กลับลงลึกเข้าไปในหนังแท้ที่อยู่ลึกลงไปอีก ทั้งนี้เพราะเซลล์ผิวมี
การสื่อสารกันและรู้ว่ามีสารอันตรายต่อเซลล์อยู่บนชั้นหนังกำ�พร้า
จึงหลีกเลีย่ งทีจ่ ะลอยตัวขึน้ ด้านบน ฝ้าชนิดนีด้ แู ลให้หายได้ยากและ
ใช้เวลานาน จึงควรใช้เครือ่ งสำ�อางดูแลฝ้าหายยากร่วมกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารสำ�หรับฝ้าโดยเฉพาะ
2. ฝ้าปีกผีเสือ้ หรือฝ้าเลือด มีลกั ษณะเป็นปืน้ สีแดงน้�ำ ตาลม่วงคล้�ำ ๆ
อยู่บริเวณ 2 ข้างแก้มเท่านั้น ตรวจสอบได้โดยการใช้แผ่นกระจกใส
บางๆ (สไลด์) กดเบาๆลงบนแก้ม หากสีจางลงขณะกดและคล้ำ�
กลับมาใหม่เมื่อปล่อยมือแสดงว่าเป็นฝ้าเลือด หากสียังคล้ำ�เหมือน
เดิมขณะกดก็แสดงว่าเป็นฝ้าลึก สาเหตุของฝ้าเลือดเกิดจากอาการ
เปราะบางของเส้นเลือดฝอยบริเวณเก้ม เนื่องจากอาการแพ้ซ้ำ�ซาก
จึงทำ�ให้เม็ดเลือดแดงรั่วออกมาแล้วสลายเป็นสารที่มีสีชื่อว่าไบลิรู
บินสีน้ำ�ตาลแดงเข้มและสารไบลิเวอร์ดินสีม่วงแกมเขียวนั่นเอง ฝ้า
ชนิดนี้ดูแลยากและใช้เวลานาน จึงควรใช้เครื่องสำ�อางดูแลฝ้าปีก
ผีเสื้อร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำ�หรับฝ้าโดยเฉพาะ

การป้องกันการเกิดฝ้า

1. ฝ้าแดด ให้ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปก่อน
ออกแดดทุกครั้ง สำ�หรับฝ้าลึกให้หลีกเลี่ยงการใช้ครีมแก้ฝ้าที่มีสาร
อันตรายต่อเซลล์ผิวทั้งไฮโดรคิวโนนและแอมโมนีแอตเตดเมอร์คิวรี่
2. ฝ้าปีกผีเสื้อ ให้หลีกเลี่ยงการแพ้บ่อยๆของผิวหน้า เนื่องจาก
อาหารและเครื่องสำ�อางที่ใช้ จึงควรรับประทานอาหารที่ไม่ใส่สาร
กันบูดต่างๆและใช้เครื่องสำ�หรับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยง
การแพ้ซ้ำ�ซากของผิว

ฝ้าแดด
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ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดผิวหน้าใช้ช่วงเช้า-เย็น
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1. Revive Cleansing Milk

3. Clarifying Complexion Bar

โลชั่นเช็ดเครื่องสำ�อาง สะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียว ขจัดคราบ
สกปรกอุดตันจากเครื่องสำ�อางและฝุ่นละออง ด้วยสูตรพิเศษผสม
สารสกั ด จากธรรมชาติจะช่ว ยลดการสูญ เสีย ของน้ำ� หล่อเลี้ยงผิว
พร้อมฟื้นฟูผิวให้ดียิ่งขึ้น
วิธใี ช้ : เทโลชัน่ ใส่แผ่นสำ�ลีเช็ดหน้าแล้วเช็ดเครือ่ งสำ�อางออกทัว่ ใบหน้า
หรือทาให้ทั่วใบหน้า และนวดคลึงเบาๆ หลังจากนั้นใช้สำ�ลีเช็ดจน
หมดคราบสกปรก แล้วจึงล้างทำ�ความสะอาดด้วยน้ำ�เปล่าหรือเจลใส
ล้างหน้า IR 2051

สบู่สมุนไพรล้างหน้าสูตรควบคุมความมัน pH ประมาณ 10.5 คิดค้น
ขึ้นโดยเฉพาะสำ�หรับสิว ฝ้า และผิวดำ�คล้ำ� ด้วยฟองครีมที่ละเอียด
หนานุ่มเป็นพิเศษ เพิ่มสัมผัสที่อ่อนโยนต่อผิว ทำ�ให้ผิวมีชีวิตชีวา
ชุ่มชื้น ไม่หยาบกร้านเหมาะสำ�หรับใช้ก่อนผลัดเซลล์ผิวด้วยเอสเซ้นส์
หรือผิวที่มีชั้นหนังกำ�พร้าหนา
วิธีใช้ : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่ามือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า นวดคลึง
เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด
ข้อแนะนำ�  : หลังการผลัดเซลล์ผิวด้วย เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวแล้วให้ใช้
เจลใส pH 5.5 (IR 2051) หรือสบู่ก้อนใสน้ำ�ผึ้ง pH ประมาณ 8.5
(IR 4622S / IR 4622) ล้างหน้าเท่านั้น

รีไวว์ คลีนซิ่ง มิลค์ (โลชั่นเช็ดเครื่องสำ�อาง)

IR 2034   100 มล.  280 บาท PV 168

IR 4638   2X90 กรัม  260 บาท  PV 156

2. Revive Face Wash Gel

รีไวว์ เฟซ วอช เจล (เจลใสล้างหน้า)

เจลใสล้างหน้า สูตรไร้สบู่ (Soap Free) pH 5.5 ช่วยขจัดสิ่งสกปรก
ตกค้าง หลังจากการทำ�ความสะอาดด้วยโลชัน่ เช็ดเครือ่ งสำ�อาง เพือ่
ความสะอาดหมดจดของผิวหน้า และช่วยลดความมันส่วนเกินบน
ใบหน้า ไม่แห้งตึงหลังล้าง
วิธใี ช้ : เทเจลลงบนฝ่ามือแล้วขยีจ้ นเป็นฟอง นวดเบาๆ ให้ทว่ั ใบหน้า
แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด

IR 2035   100 มล.  190 บาท PV 114
1
** หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มทำ�ความสะอาดผิวหน้า
1. IR 9042 2. IR 9022
เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

แคลริฟายอิ้ง คอมเพล็กชั่น บาร์ (สบู่ก้อนสมุนไพร)
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4. Whitening & Clarifying Honey & Milk
Complexion Bar / ไวท์เทนนิ่ง แอนด์ แคลริฟายอิ้ง

ฮันนี่ แอนด์ มิลค์ คอมเพล็กชั่น บาร์   (สบู่ก้อนใสน้ำ�ผึ้ง)

สบู่ก้อนใสผสมน้ำ�ผึ้งและโปรตีนจากนม pH ประมาณ 8.5 มีคุณสมบัติ
ช่วยทำ�ให้ผิวหน้านุ่มนวล ไม่แห้งตึงหลังล้าง พร้อมคืนความชุ่มชื้น
ให้กบั ผิวด้วยสูตรอ่อนละมุน ฟองครีมหนานุม่ จึงเหมาะกับทุกสภาพผิว
วิธีใช้ : ถูสบู่ให้เกิดฟองบนฝ่ามือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า นวดคลึง
เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด

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

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเย็น

2
1
1
2

1. Revive Always White & Clear
Sensitive Skin Face Mask

รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทฟ
ี สกิน เฟซ มาส์ค  
(โคลนพอกหน้า สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)
มาส์คพอกหน้าสูตรไม่ผสมสมุนไพร เหมาะสำ�หรับผิวละเอียดปานกลาง
ถึงละเอียดมาก เป็นผิวทีแ่ พ้สารสกัดสมุนไพรและผิวทีแ่ พ้งา่ ยบอบบาง
เพื่อการทำ�ความสะอาดผิวหน้าและช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นบนสุดที่ตาย
แล้วออก จึงช่วยให้หน้าใส เนียนนุ่ม
วิธีใช้ : ทามาส์คให้ทั่วใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตา ริมฝีปาก แล้วทิ้ง
ให้แห้งประมาณ 20-30 นาที จากนั้นแจะหน้าด้วยน้ำ�สะอาดและขัด
วนเบาๆ ไปด้วย โดยเริ่มจากคางจรดหน้าผาก แล้วล้างออกด้วยน้ำ�
สะอาด ควรใช้ประจำ�อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้หน้าใส
อยู่เสมอ

IR 2069  225 กรัม  380 บาท  PV 228

2. Revive Relaxing Powder Mask (Original)

รีไวว์ รีแลกซิง่ พาวเดอร์ มาส์ค (ผงพอกสมุนไพร สูตรต้นตำ�รับ)

ผงพอกสมุนไพรช่วยผลัดเซลล์ผิว สูตรต้นตำ�รับสำ�หรับผิวปกติหยาบ
ปานกลางถึงผิวหยาบหนา อุดมด้วยคุณค่าของสมุนไพรธรรมชาติ
ทำ�ความสะอาดและผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังช่วยลดการระคายเคืองจากมลภาวะแสงแดด และความมันบนใบหน้า
จึงทำ�ให้ใบหน้าขาวใส นวลเนียน ไร้สิวฝ้า
วิธีใช้ : ผสมผงพอกสมุนไพรพอประมาณกับน้ำ�เปล่า หรือจะผสม
ร่วมกับเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวก็ได้ แล้วพอกหน้าให้ทั่ว ทิ้งให้แห้ง
ประมาณ 20-30 นาที จากนั้นแจะหน้าด้วยน้ำ�สะอาด และขัดวน
เบาๆ โดยเริม่ จากคางจรดหน้าผาก แล้วล้างออกด้วยน้�ำ สะอาด ควร
ใช้ประจำ�ทุกวัน หรือวันเว้นวัน ก่อนการผลัดเซลล์ผวิ หรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง หลังการผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้หน้าใสอยู่เสมอ

1. Revive Whitening Face Toner

รีไวว์ ไวท์เทนนิ่ง เฟซ โทนเนอร์ (โทนเนอร์ฝ้า)

โทนเนอร์ เ ช็ ด หน้ า ช่ ว ยทำ � ความสะอาดผิ ว หน้ า ให้ ห มดจดในขั้ น
สุดท้ายและปรับสภาพผิวหน้าก่อนการบำ�รุง อุดมด้วยคุณค่าของสาร
สกัดจากธรรมชาติ วิช ฮาเซล เห็ด ชะเอมเทศ และว่านหางจระเข้ จึงช่วย
สมานกระชับรูขุมขน และช่วยให้ผิวหน้าขาวใส ไร้ฝ้า
วิธีใช้ : หยดโทนเนอร์ลงบนสำ�ลีแล้วเช็ดเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า โดย
เช็ดย้อนรูขุมขนขึ้นไปจากคางจรดหน้าผาก ทั้งเช้า-เย็น

IR 2081  60 มล.  440 บาท  PV 264

2. Revive Ultra Firming & Tensing Serum
รีไวว์ อัลตร้า เฟิร์มมิ่ง แอนด์ เท้นซิ่ง ซีรั่ม

(ซีรั่มหน้าเด้ง สำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่าย)
ซีรั่มหน้าเด้งสูตรพิเศษ ไม่มีส่วนผสมของน้ำ�มัน สำ�หรับผิวมันเป็นสิว
ง่ายและผิวแพ้น้ำ�มัน เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์
ด้วยเอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผวิ ด้วยการทำ�งานร่วมของสารสกัดจากธรรมชาติ
ว่านหางจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ เมล็ดองุ่น โปรตีนถั่วเหลืองและ
วิตามินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนแน่น เต่งตึง ใส ไร้รอยเหี่ยวย่น
วิธีใช้ : ทาซีรั่มบางๆ ทั่วใบหน้าและลำ�คอทุกเช้า-เย็น

IR 2073S   10 มล.   430 บาท  PV 258

IR 2075  125 กรัม  280 บาท  PV 168
4

Revive Melasma

เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเย็น

5. Revive Alway White & Clear Ultra
Dry Skin Cream

รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ อัลตร้า ดราย สกิน ครีม

(ครีมบำ�รุงสำ�หรับผิวแห้งพิเศษ)
ครีมสูตรพิเศษสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำ�หรับผิวแห้งพิเศษซึ่งเป็นสูตร
ปราศจากน้ำ� จึงเป็นสูตรที่ให้ความชุ่มชื้น ความนุ่มเนียนเป็นพิเศษ
ด้วยส่วนประกอบของ เซอร์รามายด์ น้ำ�มันโจโจ้บาและเนยโกโก้ จึง
เหมาะสำ�หรับผิวที่แห้งและเหี่ยวมากๆ หลังจากการใช้เอสเซ้นส์ผลัด
เซลล์ผิวใหม่ๆ
วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้าและบริเวณที่แห้งเหี่ยวทุกเช้า-เย็น

IR 2067  12 กรัม  440 บาท  PV 264
4
3
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3. Power Firming Skin Moisturizer

6. Revive Correcting Eye Gel

(เจลหน้าเด้ง สำ�หรับผิวผสมค่อนมัน)
เจลบำ�รุงผิวหน้าเด้ง สูตรปราศจากน้ำ�หอมมีส่วนผสมของน้ำ�มันไม่
ก่อสิวอยู่เล็กน้อย ปรับปรุงใหม่ในกระปุก แก้วฝาทอง เนื้อเนียนนุ่ม
บางเบา เหมาะสำ�หรับผู้ที่ผิวค่อนข้างมันและบอบบาง เนื้อเจลจะซึม
เข้าสู่ผิว โดยไม่ทิ้งคราบเหนียวเหนอะหนะและช่วยบำ�รุงให้ผิวเนียน
สวย สดใส
วิธีใช้ : แต้มเนื้อเจลให้ทั่วใบหน้า คลึงเบาๆ จนเนื้อเจลซึมเข้าสู่ผิว
ทุกเช้า-เย็น

เจลบำ�รุงผิวรอบดวงตาสูตรเข้มข้นปราศจากน้�ำ มัน เหมาะสำ�หรับผิวมัน
เป็นสิวง่ายและผิวที่แพ้น้ำ�มัน จากการทำ�งานประสานกันอย่างลงตัว
ของ วิตามินซี ไฮโดรไลซ์อีลาสติน สารสกัดจากพริก บุชเชอร์บรูม
ชะเอมเทศและองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงตา ดูเปล่งปลั่ง สดใส มีชีวิต
ชีวา ไม่มีรอยหมองคล้ำ�
วิธใี ช้ : ลูบไล้เนือ้ เจลบางๆ รอบๆ ดวงตาทัง้ เปลือกตาบนและล่างแล้ว
กดเบาๆ ทีเ่ ปลือกตาล่าง ทุกเช้า-เย็น

พาวเวอร์ เฟิร์มมิ่ง สกิน มอยส์เจอไรเซอร์

รีไวว์ คอร์เรคติ้ง อายเจล (เจลทาตา สำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่าย)

IR 2020  30 กรัม  800 บาท PV 480

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

4. Revive Ultra Firming & Tensing Cream

7. Revive Complete Correcting Eye Cream

(ครีมหน้าเด้ง สำ�หรับผิวค่อนแห้งถึงผิวแห้ง)
ครีมหน้าเด้งสูตรพิเศษ มีสว่ นผสมของน้�ำ มันบำ�รุง สำ�หรับผิวผสมค่อน
แห้งและผิวแห้ง เพื่อฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงก่อนและหลังผลัดเซลล์ด้วย
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว ด้วยการทำ�งานร่วมกันของเซอรามายด์ น้ำ�มัน
โจโจ้บา สารสกัดว่านหางจระเข้ ยีสต์ ชะเอมเทศ โปรตีนถั่วเหลือง
และวิตามินอี จึงช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เนียนนุ่ม ช่วยลดริ้วรอย

(ครีมทาตา สำ�หรับผิวแห้ง)
ครีมบำ�รุงผิวรอบดวงตาสูตรเข้มข้น เหมาะสำ�หรับผิวค่อนแห้งถึงแห้งมาก
แม้ผวิ บอบบางแพ้งา่ ย จากการทำ�งานประสานกันของวิตามินซี วิตามินอี
ไฮโดรไลซ์อลี าสติน โคเอนไซม์ควิ เท็น สารสกัดจากพริก บุชเชอร์บรูม
ชะเอมเทศ และองุ่น จึงช่วยให้ผิวรอบดวงตา ดูเปล่งปลั่ง สดใสมีชีวิต
ชีวา ไม่มีรอยหมองคล้ำ�
วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อครีมบางๆ รอบๆ ดวงตาทั้งเปลือกตาบนและล่าง
แล้วกดเบาๆ ที่เปลือกตาล่าง ทุกเช้า - เย็น

อัลตร้า เฟิร์มมิ่ง แอนด์ เท้นซิ่ง ครีม

วิธีใช้ : ทาครีมบางๆ ทั่วใบหน้าและลำ�คอเช้า-เย็น

IR 2064   25 มล.  840 บาท  PV 504

เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

รีไวว์ คอมพลีท คอร์เรคติ้ง อายครีม  

IR 2048S  10 มล.  600 บาท  PV 360

Revive Melasma
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ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเย็น
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8. Revive Always White Radiant Cream

10. Revive Always White Sensitive Skin Serum

(ครีมป้องกันฝ้าสำ�หรับผิวปกติ ทากลางคืน)
ครีมป้องกันและดูแลปัญหาฝ้าสำ�หรับผิวปกติใช้ทากลางคืน อุดมด้วย
โปรตีน และวิตามิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้า ด้วยสูตรครีมที่
เข้มข้น นุม่ นวล ช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน่ ให้กบั ผิว จึงช่วยให้ผวิ หน้ากลับมา
เนียนใสเปล่งปลัง่ เต่งตึง ปราศจากรอยหมองคล้ำ�และจุดด่างดำ�
วิธีใช้ : หลังทำ�ความสะอาดผิวหน้า ลูบไล้เนื้อครีมเบาๆ ให้ทั่วผิว
หน้า ลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกคืน ก่อนเข้านอน

(ซีรั่มป้องกันฝ้า สำ�หรับผิวแพ้ง่าย และผิวมันเป็นสิวง่าย)
ซีรั่มป้องกันและดูแลปัญหาฝ้าสูตรปราศจากน้ำ�มัน เหมาะสำ�หรับ
ผิวแพ้น้ำ�มันที่เป็นทั้งฝ้าและสิว อุดมด้วยโปรตีนพืช และวิตามินที่
เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้า จึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว พร้อม
บำ�รุงและฟื้นฟูผิวหน้าให้กลับมาเนียนใสเปล่งปลั่งปราศจากรอย
หมองคล้ำ�และจุดด่างดำ�
วิธีใช้ : หลังทำ�ความสะอาดผิวหน้า ลูบไล้เนื้อครีมเบาๆ ให้ทั่วผิวหน้า
และลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกวัน ก่อนเข้านอน และตอนเช้า

รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ เรเดี้ยน ครีม  

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 เรเดีย้ น ครีม  

(ครีมแต้มฝ้าหายยากเฉพาะที่สำ�หรับผิวปกติทากลางคืน)
ครีมป้องกันและดูแลปัญหาฝ้าสูตรเข้มข้นพิเศษทาเฉพาะที่สำ�หรับผิว
ปกติ ใช้ทากลางคืนเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าหรือฝ้าอยู่ลึก หรือหลังจาก
ผลัดเซลล์ผวิ แล้วฝ้ายังหลงเหลืออยู่ เป็นสูตรทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีน และ
วิตามิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้า ด้วยสูตรครีมที่เข้มข้นพิเศษ
จึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น นุ่มนวลให้กับผิว ผิวจึงกลับมาเนียนใส
ปราศจากรอยหมองคล้ำ�และจุดด่างดำ�
วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อครีมเบาๆ เฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้า ก่อนเข้านอน หลัง
จากทาทั่วหน้าด้วยครีมบำ�รุงป้องกันฝ้าสำ�หรับผิวปกติ (IR 2042S /
IR 2042) แล้ว เพื่อผลสูงสุดควรทาควบคู่กับกับครีมแต้มฝ้าหายยาก
ผิวแพ้ง่าย (IR 2078) ในช่วงเช้าร่วมกับรับประทานเสริมอาหาร VITE
(LN 5002)

IR 2077   5 กรัม  600 บาท  PV 360
6

Revive Melasma

ออลเวย์ ไวท์ เซ้นซิทฟ
ี สกิน ซีรม่ั   

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

(ซีรั่มทาฝ้าปีกผีเสื้อสำ�หรับทุกสภาพผิว)
ซีรั่มป้องกันฝ้าสูตรพิเศษสำ�หรับฝ้าปีกผีเสื้อ หรือฝ้าเลือด ซึ่งเกิดจาก
ความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยที่เปราะบางบริเวณแก้ม เป็นสูตร
ปราศจากน้ำ�มันจึงเหมาะกับทุกสภาพผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น และ
ช่วยให้ผิวหน้าเนียนใสปราศจากรอยหมองคล้ำ� และอุดมไปด้วยสาร
สำ�คัญจึงช่วยทำ�ให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง
วิธีใช้ : หลังทำ�ความสะอาดผิวหน้า ลูบไล้เนื้อซีรั่มเบาๆ เฉพาะสอง
ข้างแก้มที่เป็นฝ้าประจำ�ทุกเช้า เย็น หรือหลังจากทาด้วยซีรั่มบำ�รุง
กลางคืนผิวแพ้งา่ ยพิเศษ IR 9023 ทัว่ ทัง้ หน้าก่อน แล้วจึงทาทับเฉพาะ
แก้มสองข้างด้วยซีรั่มฝ้าปีกผีเสื้อ IR 2087 ก็ได้

IR 2087   25 มล.   1,200 บาท  PV 720

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับกลุ่มบำ�รุงผิวและดูแลปัญหา
ฝ้าปีกผีเสื้อ 1. IR 9026 2. IR 9023 3. IR 9025 4. IR 9024
เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
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+++  (ครีมกันแดดกันฝ้า SPF 50)

3

เป็นครีมกันแดดกันฝ้าและกันน้ำ� สูตรเข้มข้นสำ�หรับผิวผสมถึงผิวแห้ง
และผิวที่ต้องการการปกป้องพิเศษ ผสานคุณค่าแห่งการบำ�รุง และ
ป้องกันแสงแดดของนาโนไฟน์ทิทาเนียมไดอ๊อกไซด์ นาโนไฟน์ซิงค์อ๊อกไซด์ ทีช่ ว่ ยปกป้องผิวจากอันตรายของแสงแดดได้ยาวนานกว่าผิว
ปกติ 50 เท่า พร้อมเสริมการบำ�รุงจากโปรตีนและวิตามิน จึงทำ�ให้ผิว
นุ่มนวล เปล่งปลั่งและเนียนขาว
วิธีใช้ : แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าและลำ�คอ จากนั้นจึงเกลี่ยเบาๆ ให้
ทั่วใบหน้าก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2036   40 มล.  600 บาท  PV 360
4
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1. Revive Always White Sensitive Skin Cream
ออลเวย์ ไวท์ เซ้นซิทีฟ สกิน ครีม  

(ครีมป้องกันฝ้าสำ�หรับผิวแพ้ง่ายทากลางวัน)
ครีมป้องกันและดูแลปัญหาฝ้าสำ�หรับผิวแพ้งา่ ย ใช้ทากลางวัน อุดมไป
ด้วยโปรตีนพืช และวิตามิน ที่เป็นประโยชน์ส�ำ หรับผิวหน้าจึงช่วยบำ�รุง
และฟืน้ ฟูผวิ หน้าให้กลับมาเนียนใสเปล่งปลัง่ ปราศจากรอยหมองคล้�ำ
และจุดด่างดำ�
วิธีใช้ : หลังทำ�ความสะอาดผิวหน้า ลูบไล้เนื้อครีมเบาๆ ให้ทั่วผิว
หน้าและลำ�คอ เป็นประจำ�ทุกเช้า

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

(ครีมแต้มฝ้าหายยากเฉพาะที่ สำ�หรับผิวแพ้ง่ายทากลางวัน)
ครีมป้องกันและดูแลปัญหาฝ้าสูตรเข้มข้นพิเศษทาเฉพาะที่สำ�หรับผิว
แพ้ง่าย ใช้ทากลางวันเฉพาะจุดที่เป็นฝ้าหรือฝ้าอยู่ลึก หรือหลังจาก
ผลัดเซลล์ผวิ แล้วฝ้ายังหลงเหลืออยู่ เป็นสูตรทีอ่ ดุ มไปด้วยโปรตีน และ
วิตามิน ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผิวหน้า ด้วยสูตรครีมที่เข้มข้นพิเศษ จึง
ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น นุ่มนวลให้กับผิว ผิวจึงกลับมาเนียนใสปราศจาก
รอยหมองคล้ำ�และจุดด่างดำ�
วิธีใช้ : ลูบไล้เนื้อครีมเบาๆ เฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้า ในตอนเช้า
หลังจากทาทั่วหน้าด้วยครีมบำ�รุงป้องกันฝ้าสำ�หรับผิวแพ้งา่ ย (IR
2043S / IR 2043 หรือ IR 2044S / IR 2044) แล้ว เพือ่ ผลสูงสุด ควร
ทาควบคูก่ บั ครีมแต้มฝ้าหายยากผิวปกติ (IR 2077) ทีใ่ ช้ส�ำ หรับทากลาง
คืนร่วมกับการรับประทานเสริมอาหาร VITE (LN 5002)

IR 2078   5 กรัม   600 บาท  PV 360
เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

4. Revive Always White UV Extra Protection
Day Cream SPF 35 PA++

รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ ยูวี เอ็กซ์ตร้า โพรเทคชั่น เดย์ ครีม เอส
พีเอฟ 35 พีเอ++ (ครีมกันแดดกันฝ้า SPF 35)

เป็นครีมกันแดดกันฝ้าสำ�หรับผิวผสมถึงผิวแห้ง ผสานคุณค่าแห่งการบำ�รุง
ของนาโนไฟน์ททิ าเนียมไดอ๊อกไซด์ นาโนไฟน์ซงิ ค์ออ๊ กไซด์ สารบำ�รุง
จากโปรตีนและวิตามิน ที่ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ยาวนานกว่าผิว
ปกติ 35 เท่า เพิ่มความเปล่งปลั่ง เนียนขาว ให้กับผิว
วิธีใช้ : แจะเนื้อครีมให้ทั่วใบหน้าและลำ�คอ จากนั้นจึงเกลี่ยเบาๆ ให้
ทั่วใบหน้าก่อนออกแดดทุกเช้า

IR 2083  25 มล.  320 บาท  PV 192

5. Revive Always White & Clear UV Protection
White Gel SPF 35 PA++

รีไวว์ ออลเวย์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ ยูวี โพรเทคชั่น ไวท์ เจล
เอสพีเอฟ 35 พีเอ++ (เจลขาวกันแดดกันสิวกันฝ้า SPF 35)

เป็นเจลขาวกันแดดสูตรปราศจากน้ำ�มันสำ�หรับผิวมันเป็นสิวง่าย
เพื่อผิวหน้าขาว ผสานคุณค่าบำ�รุงที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว
เหมาะกับผิวที่แพ้น้ำ�มัน และเป็นสิวง่ายมากๆ พร้อมปกป้องผิวจาก
อันตรายของแสงแดด ให้ยาวนานกว่าผิวปกติ 35 เท่า
วิธใี ช้ : หลังจากล้างหน้าแล้ว เช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์พอเปียกหมาดๆ
อย่าให้แห้งจนเกินไป แล้วแต้มหรือแจะเนือ้ ซีรม่ั กันแดดลงบนหน้าผาก
แก้ม คาง จมูกและลำ�คอ แล้วเกลี่ยเบาๆ ให้เนียนทั่วใบหน้า ระวัง
อย่าให้หน้าแห้งจนเกินไปเพราะจะทำ�ให้เกลี่ยยาก ห้ามถูหน้าแรงๆ
ให้ทาก่อนออกแดด ทุกเช้า

IR 2090  25 มล.  510 บาท  PV 306
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ผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว
และดูแลปัญหาฝ้า ในช่วงเช้า

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และลดอาการแพ้ เห่อ บวม แดง
จากการผลัดเซลล์ผิว
ด้วยเอสเซ้นส์สมุนไพร

7
6

6. Revive Ultra White UV Day Cream SPF 50+
PA+++ / รีไวว์ อัลตร้า ไวท์ ยูวี เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 50+

พีเอ+++  (ครีมกันแดดกันฝ้าเฉพาะที่ SPF 50+)

ครีมกันแดด และกันฝ้าหายยากสูตรเข้มข้นพิเศษ เป็นครีมทาเฉพาะ
บริเวณที่เป็นฝ้า ผสานคุณค่าบำ�รุงที่ช่วยเพิ่มความเนียนใสให้กับผิว
พร้อมปกป้องผิวจากอันตรายของแสงแดดได้ยาวนานกว่าผิวปกติ
มากกว่า 50 เท่า
วิธีใช้ : ใช้ทาใบหน้าเฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้าทุกเช้า หลังจากทาทั่ว
หน้าด้วยครีมกันแดดปกติ (IR 2036 หรือ IR 2083 หรือ IR 2090)
และทาเฉพาะบริ เ วณที่ เ ป็ น ฝ้ า ด้ ว ยครี ม แต้ ม ฝ้ า หายยากเฉพาะที่
สำ�หรับผิวแพ้ง่าย IR 2078 แล้ว เพื่อให้ผลสูงสุดควรทาก่อนนอน
ด้วยครีมแต้มฝ้าหายยากเฉพาะที่สำ�หรับผิวปกติ IR 2077 ทุกคืน
ร่วมกับการรับประทานเสริมอาหาร VITE (LN 5002)

1

2

1. Revive Ultra Soothing Eye Balm
รีไวว์ อัลตร้า ซูทติ้ง อาย บาล์ม

(บาล์มทาตาป้องกันบวมแดงสำ�หรับผิวแพ้ง่าย)
บาล์มทารอบดวงตาสูตรน้ำ�มันปราศจากน้ำ� สร้างขึ้นพิเศษสำ�หรับ
ป้องกันอาการเห่อ บวม แดง และยับยั้งการลอกของผิวรอบดวงตา
ระหว่างการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อลดความแห้งกร้าน
และช่วยบำ�รุงผิวรอบดวงตาให้ชุ่มชื่น ไม่ระคายเคืองและไม่บวมแดง
วิธีใช้ : ลูบไล้บาล์มรอบๆ ดวงตา ทุกเช้าและกลางคืน โดยทาก่อน
และหลังการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในการผลัดเซลล์ผิว

IR 2065  3.5 กรัม  280 บาท  PV 168

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++

(แป้งฝุน่ ดูดซับความมัน กันแดดกันสิวกันฝ้า) แป้งฝุน่ ดูดซับความมัน
เป็นสูตรที่ไม่ผสมสีและปราศจากน้ำ�มันจึงเหมาะสำ�หรับใช้แทนแป้ง
ฝุน่ ลูสเฟซ (Loose Face Powder) ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการแต่งหน้า
ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของสารกันแดดจึงช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
ได้นานกว่าผิวปกติ 20 เท่า พร้อมเสริมด้วยไตรโครซาน สารสกัด
ขมิ้นชัน และชะเอมเทศ ที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อก่อสิว ลดการ
ก่ออนุมูลอิสระ เนื้อแป้งเนียนละเอียดติดทนนาน จึงช่วยให้ใบหน้า
เนียนนุ่มไม่มันวาวตลอดวัน
วิธีใช้ : โรยแป้งฝุ่นบนมือ แล้วลูบไล้ให้ทั่วใบหน้า ทาได้บ่อยครั้งตาม
ต้องการ โดยทาขัน้ ตอนสุดท้ายของการแต่งหน้า ก่อนออกแดดทุกเช้า

2. Revive Complete Soothing Lip Fix
รีไวว์ คอมพลีท ซูทติ้ง ลิป ฟิกซ์  

(บาล์มทาปากป้องกันบวมแดงสำ�หรับผิวแพ้ง่าย)
ลิปบำ�รุงริมฝีปากสูตรน้ำ�มันปราศจากน้ำ� สำ�หรับป้องกันอาการเห่อ
บวมแดงและยับยั้งการลอกแห้งแตกและระคายเคืองของริมฝีปาก
ระหว่างการใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว ด้วยส่วนผสมที่เปี่ยม
คุณค่าจากธรรมชาติของวิตามินอี น้ำ�มันโจโจ้บา ไขจากมะม่วงป่า
และสารสกัดจากชะเอมเทศ ที่ช่วยบำ�รุงริมฝีปากให้กลับชุ่มชื้นและ
ยังชะลอการเกิดริ้วรอยของริมฝีปาก
วิธีใช้ : ลูบไล้บาล์มบนริมฝีปาก ทุกเช้าและกลางคืน โดยทาก่อนและ
หลังใช้เอสเซ้นส์สมุนไพรในการผลัดเซลล์ผิว

IR 2049  3.5 กรัม   180 บาท  PV 108

IR 2088  10 กรัม  300 บาท  PV 180
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เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผวิ สมุนไพร
และลดอาการแพ้ เห่อ บวม แดง สำ�หรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร
Revive Extra Whitening Essence
จากการผลัดเซลล์ผิว
รีไวว์ เอ็กซ์ตร้า ไวท์เทนนิ่ง เอสเซ้นส์
(เอสเซ้นส์ฝ้าผลัดเซลล์ผิวสมุนไพร สำ�หรับผิวปกติไม่แพ้สมุนไพร)
ด้วยเอสเซ้นส์สมุนไพร
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิว สูตรผสมสมุนไพรสกัด ที่พัฒนาขึ้นสำ�หรับ

ดูแลปัญหาฝ้าแดดโดยเฉพาะ ซึง่ ช่วยผลัดเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวดูขาว
ใส นวลเนียนไร้จดุ ด่างดำ� ไร้ฝา้ อย่างเป็นธรรมชาติ มี 4 ระดับความเข้ม
ข้นให้เลือก ตามความเหมาะสมของสภาพผิวแห้ง-มัน และบาง-หนา
วิธใี ช้ : ทาให้ทว่ั ใบหน้าหรือเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็นฝ้า เว้นบริเวณรอบ
ดวงตา รอบปาก และลำ�คอแล้วทิ้งไว้ข้ามคืน โดยให้ทาไปทุกคืน
จนกว่าผิวจะผลัดเซลล์ หากมีอาการแสบหน้ามากๆ ให้ทาทิ้งไว้ 1-2
ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด แล้วทาตามด้วยเอสเซ้นส์ฝ้าผลัด
เซลล์ผิวเอเอชเอ I (IR 2071)

3

1

2

3

4

3. Revive Complete Soothing Serum

Revive Extra Whitening Essence 10

ซีรั่มสูตรพิเศษปราศจากน้ำ�มันจึงไม่ยับยั้งการผลัดเซลล์ผิวแต่ช่วย
ลดอาการระคายเคือง เห่อ บวม แดง หลังจากการใช้เอสเซ้นส์
สมุนไพรผลัดเซลล์ผิว เพื่อให้ผิวรู้สึกสบาย ไม่แห้งตึง ไม่ระคายเคือง
พร้อมบำ�รุงให้ผิวชุ่มชื่น และดูเนียนใส
วิธีใช้ : ลูบไล้ซีรั่มเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า ลำ�คอ ที่ลอกหรือแดงด้วย
ปลายนิ้ว สามารถทาได้บ่อยครั้ง เมื่อรู้สึกว่าผิวแห้งกร้าน

IR 2050  25 มล.  320 บาท  PV 192

รีไวว์ คอมพลีท ซูทติ้ง ซีรั่ม (ซีรั่มสำ�หรับดูแลผิวแพ้)

IR 2037  20 มล.  420 บาท  PV 252

(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิวแห้งและบาง)
สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับน้อยสุด ใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อ
ลดฝ้าสำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพรที่มีสภาพผิวแห้ง
และบาง ผลัดเซลล์ง่าย

Revive Extra Whitening Essence 30

(สำ�หรับผิวปกติ ทีม่ สี ภาพผิวแห้งถึงค่อนแห้งและผิวบางถึงค่อนบาง)
สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับปานกลางใช้ผลัดเซลล์ผวิ เพือ่
ลดฝ้า สำ�หรับผิวปกติทท่ี ดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพร โดยที่มีสภาพ
ผิวที่แห้งถึงค่อนข้างแห้งและผิวที่บางถึงค่อนข้างบางซึ่งผลัดเซลล์ได้
ง่ายและง่ายปานกลาง

IR 2039  25 มล.  320 บาท  PV 192

Revive Extra Whitening Essence 50

(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิวค่อนมันและค่อนหนา)
สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับสูงใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดฝ้า
สำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพรที่มีสภาพผิวค่อนข้าง
มันและค่อนข้างหนาผลัดเซลล์ได้ยากปานกลาง

IR 2040  25 มล.  320 บาท  PV 192

Revive Extra Whitening Essence 70
** หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ชุดอื่นที่ใช้ร่วมกับ
กลุ่มดูแลการเห่อบวมจากการผลัดเซลล์ผิวด้วย
สมุนไพร คือ IR 9039 / IR 9039R
เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

(สำ�หรับผิวปกติ ที่มีสภาพผิวมันและหนา)
สูตรความเข้มข้นสารสกัดสมุนไพรระดับสูงที่สุดใช้ผลัดเซลล์ผิวเพื่อ
ลดฝ้า สำ�หรับผิวปกติที่ทดสอบแล้วว่าไม่แพ้สมุนไพร และมีสภาพผิว
ที่มันและหนาผลัดเซลล์ยาก

IR 2041  25 มล.  320 บาท  PV 192
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ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว AHA สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร
Revive Extra Whitening Sensitive Skin Essence

Revive White & Clear Sensitive Skin Essence

(เอสเซ้นส์ฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)
สูตรไม่ผสมสารสกัดสมุนไพร เหมาะสำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวทีเ่ คย
ทำ�เบบีเ้ ฟซ หรือใช้สารไฮโดรคิวโนนมาก่อน จากการทำ�งานร่วมกันของ
เอเอชเอ และสารสกัดจากธรรมชาติ จึงช่วยให้ผวิ ดูขาว ใส นวลเนียน
ไร้จดุ ด่างดำ� ไร้ฝ้า ที่สำ�คัญไม่ทำ�ให้หน้าบวมแดง มี 2 ระดับความเข้ม
ข้นให้เลือกตามความเหมาะสมของสภาพผิวแห้ง-มัน และบาง-หนา

(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร)
เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสำ�หรับสิวและฝ้าสูตรไม่ผสมสมุนไพร เหมาะ
สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร และผิวทีเ่ คยทำ�เบบีเ้ ฟซหรือใช้สารไฮโดรคิวโนน
มาก่อน ด้วยคุณสมบัติของกรดผลไม้ เอเอชเอ ผสานกับกรดอะมิโน
จากการหมักของเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ใี นน้�ำ นมและโยเกิรต์ จึงช่วยผลัดเซลล์
ผิวใหม่ช่วยลดเลือนรอยจุดด่างดำ� รอยสิว ไม่ท�ำ ให้หน้าบวมแดงพร้อม
บำ�รุงหน้าให้แข็งแรงมี 2 ระดับความเข้มข้นเลือกตามความเหมาะสม
ของผิว

รีไวว์ เอ็กซ์ตร้า ไวท์เทนนิ่ง เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า หรือเฉพาะบริเวณที่เป็นฝ้า ยกเว้นบริเวณ
รอบดวงตารอบปาก และลำ�คอ โดยทาทุกคืน หรือคืนเว้นคืน หรือคืน
เว้น 2 คืน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผวิ ไม่ควรทาช่วงเช้า
หรือกลางวัน เพราะอาจทำ�ให้หน้าแดง หรือคันเพราะเหงื่อ เมื่อทา
เอสเซ้นส์ใหม่ๆ อาจรูส้ กึ ยิบๆ หน้าหรือแสบเล็กน้อยประมาณ 5-10 นาที
อย่าตกใจ เพราะเป็นอาการปกติของการผลัดเซลล์ด้วยเอสเซ้นส์กรด
ผลไม้ (AHA)

1

2

1. Revive Extra Whitening Sensitive Skin Essence I
รีไวว์ เอ็กซ์ตร้า ไวท์เทนนิ่ง เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์ I

รีไวว์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์

วิธีใช้ : ทาให้ทั่วใบหน้า หรือเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวฝ้า ยกเว้น
บริเวณรอบดวงตา รอบปาก และลำ�คอ โดยทาทุกคืน หรือคืนเว้น
คืน หรือคืนเว้น 2 คืน ไม่ควรทาช่วงเช้าหรือกลางวันเพราะอาจทำ�ให้
หน้าแดง หรือคันเนือ่ งจากเหงือ่ เมือ่ ทาเอสเซ้นส์ใหม่ๆ อาจรูส้ กึ ยิบๆ
ทีห่ น้าหรือแสบเล็กน้อย ประมาณ 5-10 นาที อย่าตกใจ เพราะเป็น
อาการปกติของเอสเซ้นส์กรดผลไม้

3

4

3. Revive White & Clear Sensitive Skin Essence III
รีไวว์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส III

(เอสเซ้นส์ฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ I สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรที่มี
สภาพผิวแห้งและบาง)
สู ต รความเข้ ม ข้ น ระดั บ น้ อ ยสุดสำ� หรับ ผิว ที่ต้อ งการผลัด เซลล์โ ดย
มีสภาพผิวที่แห้งและบาง ซึ่งผลัดเซลล์ง่ายหรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อ
ต้องการให้หน้าใส

(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ III สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร ที่มี
สภาพผิวค่อนมันและค่อนหนา)
สู ต รความเข้ ม ข้ น ระดั บ สู ง สำ � หรั บ ผิ ว ที่ ต้ อ งการผลั ด เซลล์ เ พื่ อ ลด
สิว ฝ้า โดยมีสภาพผิวทีค่ อ่ นมันและค่อนหนาผลัดเซลล์ยากปานกลาง
หรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องการให้หน้าใส

2. Revive Extra Whitening Sensitive Skin Essence II

4. Revive  White & Clear Sensitive Skin Essence IV
รีไวว์ ไวท์ แอนด์ เคลียร์ เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส III

IR 2071  15 มล.  330 บาท  PV 198

รีไวว์ เอ็กซ์ตร้า ไวท์เทนนิ่ง เซ้นซิทีฟ สกิน เอสเซ้นส์ II

(เอสเซ้นส์ฝา้ ผลัดเซลล์ผวิ เอเอชเอ II สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรทีม่ สี ภาพ
ผิวทีแ่ ห้งถึงค่อนแห้งและผิวทีบ่ างถึงค่อนบาง)
สูตรความเข้มข้นระดับปานกลางสำ�หรับผิวที่ต้องการผลัดเซลล์เพื่อ
ลดฝ้า โดยมีสภาพผิวที่แห้งถึงค่อนข้างแห้งและผิวที่บางถึงค่อนข้าง
บาง ผลัดเซลล์ง่ายถึงง่ายปานกลางหรือใช้ผลัดเซลล์เพื่อต้องการให้
หน้าใส

IR 2080  15 มล.  360 บาท  PV 216

10

Revive Melasma

IR 2091  15 มล.  800 บาท  PV 480

(เอสเซ้นส์สิวฝ้าผลัดเซลล์ผิว เอเอชเอ IV สำ�หรับผิวแพ้สมุนไพรทีมี
สภาพผิวมันและหนา)
สูตรความเข้มข้นระดับสูงที่สุดสำ�หรับผิวที่ต้องการผลัดเซลล์เพื่อลด
สิว ฝ้า โดยมีสภาพผิวที่มันและหนาผลัดเซลล์ยาก หรือใช้ผลัดเซลล์
เพื่อต้องการให้หน้าใส

IR 2092  15 มล.  800 บาท  PV 480

เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

คำ�แนะนำ�สำ�หรับป้องกันปัญหาที่พบบ่อยๆ ในการดูแลปัญหาฝ้า

ก่อนใช้

หลังใช้

ก่อนใช้

หลังใช้

รูปภาพ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไออาร์ บิวติน่า ชุดฝ้า

1. ก่อนผลัดเซลล์ต้องทดสอบการแพ้สมุนไพรก่อนเสมอ เพื่อที่จะ
เลือกวิธีการผลัดเซลล์ว่าจะผลัดเซลล์โดยใช้สารสกัดสมุนไพรหรือ
จะใช้เอสเซ้นส์ผลัดเซลล์ผิวสำ�หรับผิวแพ้สมุนไพร II, III และ IV
2. หากทดสอบแล้วว่าผิวแพ้สารสกัดสมุนไพร
ไม่ควรใช้สินค้า ชุดฝ้า 5 รายการต่อไปนี้
2.1 IR 2069 โคลนพอกหน้าสมุนไพรสำ�หรับผิวปกติ
2.2 IR 2050 เอสเซ้นส์ฝา้ ผลัดเซลล์ผวิ สมุนไพร 10 สำ�หรับผิวปกติ
2.3 IR 2039 เอสเซ้นส์ฝา้ ผลัดเซลล์ผวิ สมุนไพร 30 สำ�หรับผิวปกติ
2.4 IR 2040 เอสเซ้นส์ฝา้ ผลัดเซลล์ผวิ สมุนไพร 50 สำ�หรับผิวปกติ
2.5 IR 2041 เอสเซ้นส์ฝา้ ผลัดเซลล์ผวิ สมุนไพร 70 สำ�หรับผิวปกติ
3. ก่อนผลัดเซลล์ตอ้ งดูให้แน่ใจว่าฝ้าทีเ่ ป็นนัน้ เป็นฝ้าแดด หรือฝ้าเลือด
หากเป็นฝ้าแดดไม่ว่าจะเป็นฝ้าตื้นหรือฝ้าลึก การผลัดเซลล์จะช่วย
เร่งผลัดเอาเซลที่มีสีผิวเก่าหลุดลอกออกไป ผิวก็จะดูขาวเร็วขึ้น
ปกติฝ้าตื้นควรใช้เวลาดูแลปัญหาประมาณ 2 - 6 เดือน หากเป็น
ฝ้าลึกก็อาจใช้เวลาประมาณ 8 - 24 เดือน ยิ่งผิวที่เคยดูแลฝ้า โดย
ใช้สารไฮโดคิวโนนมาก่อนเป็นเวลานาน เซลผิวจะตายไปบางส่วน
ก็จะยิ่งใช้เวลาในการดูแลปัญหานานขึ้น และหากเป็นฝ้าเลือดการ
ผลัดเซลล์ผิวจะไม่มีผลต่อการแก้ปัญหาฝ้าแต่อย่างใด แต่จะทำ�ให้
หน้าดูใสขึ้นเท่านั้นเนื่องจากการผลัดเอาเซลเก่าหลุดออกไป ผิวจะ
เผยเซลผิวใหม่
4. การทดสอบว่าเป็นฝ้าเลือดหรือฝ้าแดด โดยการใช้แผ่นกระจกใสๆ
หรือไม้บรรทัดพลาสติกใสๆ กดลงทีส่ องข้างแก้ม หากสีคล้�ำ จางหาย
กลายเป็นสีขาว แสดงว่าเป็นฝ้าเลือด หากสียงั อยูเ่ หมือนเดิมแสดงว่า
เป็นฝ้าแดด หากสีดขู าวขึน้ บ้างแต่ยงั มี สีคล้�ำ ปนอยูแ่ สดงว่าเป็นทัง้
ฝ้าแดดและฝ้าเลือดผสมกัน
5. ห้ามใช้สนิ ค้าไออาร์ บิวตินา่ ปะปนกับสินค้ายีห่ อ้ อืน่ เด็ดขาด เพราะ
ประสิทธิภาพการดูแลปัญหาฝ้าจะควบคุมไม่ได้ สินค้าไออาร์ บิวตินา่
จะเสริมประสิทธิภาพกันเองอย่างเป็นระบบ เพือ่ แก้ปญ
ั หาฝ้าได้ผล
รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีกอย่างได้ผล หากใช้ตาม
ขั้นตอนที่แนะนำ�และใช้สม่ำ�เสมอต่อเนื่องทุกวันอย่างเคร่งครัด
6. สบู่ก้อนสมุนไพรจะมี pH ประมาณ 10.5 จึงเหมาะที่จะใช้ก่อน
ผลัดเซลล์เท่านัน้ เพราะ pH สูงๆ จะช่วยให้เซลหนังกำ�พร้าชัน้ บน
สุดหลวมเกาะกันไม่แน่นหนาจึงช่วยให้ผลัดเซลล์ได้ง่ายขึ้นแต่ไม่
ควรใช้หลังจากผลัดเซลล์ผิวแล้ว เพราะจะทำ�ให้หน้าแห้งเกินไป
ขาดความชุ่มชื้น หนังจะแก่เหี่ยวก่อนวัย ผิวจะเป็นขุยซ้ำ�ซากไม่
หายสักที แต่ควรใช้เจลใสล้างหน้า pH 5.5 (IR 2035) หรือสบูก่ อ้ น
ใส pH ประมาณ 8.5 (IR 4622) ล้างหน้าเท่านั้น เพราะช่วยให้ผิวมี
ความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ไม่ทำ�ให้ผิวเหี่ยวย่นและแก่ก่อนวัย
7. ระหว่างที่ผิวกำ�พร้าชั้นนอกลอกเป็นขุย ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เอสเซ้นส์เร่งการผลัดเซลล์ผิวทันที และห้ามรบกวนผิวในระยะนี้
เด็ดขาด เช่น การใช้เครื่องขัดหน้า กรอหน้าด้วยผงเพชร การขัดถู
ด้วยผงขัดหน้า ครีมขัดหน้าหรือเกา เพราะจะทำ�ให้หน้าบวมแดง
อย่างรุนแรง หรือเกิดรอยไหม้บริเวณแก้ม โดยปกติแล้วขุยจะค่อยๆ
หลุดลอกเองตามธรรมชาติ ตอนอาบน้ำ� หรือล้างหน้า หน้าจะ
ค่อยๆ ใสขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ

เอกสารใช้ภายในบริษัทฯ

8. ระยะเริ่มต้นของการใช้ชุดฝ้าแดด {โดยเฉพาะการใช้ครีมป้องกันฝ้า
ผิวปกติ (IR 2042) ครีมป้องกันฝ้าผิวแพ้ง่าย (IR 2043) ซีรั่มป้องกัน
ฝ้าผิวแพ้ง่าย (IR 2044) ครีมแต้มฝ้าหายยากผิวปกติ (IR 2077)
และครีมแต้มฝ้าหายยากผิวแพ้ง่าย (IR 2078)} ปัญหาที่พบบ่อยๆ
คือ หน้าจะดูดำ�คล้ำ�ขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้เพราะเซลสร้างเม็ดสีลดการ
สร้างเม็ดสีใหม่ ทำ�ให้ฉากหลังใต้หนังกำ�พร้าขาวขึ้น ขณะเดียวกัน
การผลัดเซลล์ดว้ ยเอสเซ้นส์ตา่ งๆ ก็จะทำ�ให้หนังกำ�พร้าชัน้ บนบางขึน้
ฝ้าที่มีอยู่ดั้งเดิมก่อนการใช้ชุดดูแลฝ้าแดดของไออาร์ บิวติน่า
ก็จะถูกเผยให้เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทำ�ให้หน้าดูด�ำ คล้�ำ ยิง่ ขึน้ ในระยะ
2-3 เดือนแรกของการดูแลปัญหาฝ้า ไม่ตอ้ งตกใจแสดงว่าคำ�แนะนำ�
สำ�หรับดูแลปัญหาฝ้ามาถูกทางแล้วให้ใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่งฝ้าก็
จะหลุดลอกออกไป ผิวก็จะดูขาวเนียน ดังนั้นควรอดทนดูไม่สวย
ในระยะแรก 2 - 6 เดือนเพื่อให้ผิวดูสวยตลอดไป
9. ระยะเวลาการรักษาให้หายนัน้ ไม่สามารถบอกได้ชดั เจน เพราะขึน้
อยูก่ บั สภาพผิวของแต่ละคน และความรุนแรงของการเป็นฝ้า สภาวะ
แวดล้อมการทำ�งาน การอยู่อาศัย และการดูแลผิวพรรณในอดีต
ซึ่งการตอบสนองของผิวต่อผลิตภัณฑ์ของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน
อย่างไรก็ตามหากใช้ชุดดูแลปัญหาฝ้าอย่างถูกวิธี ไม่ลัดขั้นตอนก็
สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนภายใน 2 - 3 เดือน
10. หลังจากผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ผิวจะแห้งมากๆ ให้ทาด้วยครีม
บำ�รุงผิวแห้งพิเศษ (IR 2067) ทัว่ ใบหน้าประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ ทัง้
เช้าและเย็น เมื่อผิวได้รับการฟื้นฟูแล้ว ให้บำ�รุงต่อด้วยครีมหน้า
เด้งสำ�หรับผิวแห้ง (IR 2064) และทารอบดวงตาด้วยครีมทาร
อบดวงตาสำ�หรับผิวแห้ง (IR 2048) ผิวจะดูเต่งตึงไม่แห้งกร้าน
เพื่อให้ผิวแข็งแรง เต่งตึงตลอดไป
11. หลังจากผลัดเซลล์ผิวใหม่ๆ ภายใน 14 วันแรก ไม่ควรถูกแสงแดด
ในช่วง 7.00 - 18.00 น. โดยตรงเพราะผิวช่วงนี้จะอ่อนแอมากๆ
เหมือนผิวทารกแรกเกิดหรือผิวถูกไฟไหม้ เนือ่ งจากผิวชัน้ บนถูกลอก
ออกไปแล้ว หากจำ�เป็นต้องถูกแสงแดดจริงๆ ให้ทาด้วยครีมบำ�รุง
หน้าแห้งพิเศษก่อน (IR 2067) แล้วจึงแจะทับด้วยเจลขาวกันแดด
กันสิวกันฝ้า เอสพีเอฟ 35 พีเอ++ (IR 2090) แล้วทาทับด้วยแป้งฝุน่
กันแดดกันสิวกันฝ้าเอสพีเอฟ 20 พีเอ++ (IR 2088) พร้อมใส่
หมวกปีกกว้างหรือกางร่มบังแดด หากป้องกันแสงแดดในระยะนี้
ไม่ดีพอ หน้าก็จะกลับมาดำ�คล้ำ�อีกเข้าทำ�นองที่ว่า ฝ้าหายแล้วไม่
หายขาดกลับมาเป็นแล้วเป็นอีก
12. ฝ้าหายแล้วไม่หายขาด สาเหตุเกิดจากใช้ชุดบำ�รุงป้องกันฝ้าและ
ชุดป้องกันแสงแดดไม่สม่�ำ เสมอและไม่ตอ่ เนือ่ ง นอกจากนีย้ งั เกิดจาก
ผิวถูกแสงแดดเป็นเวลานาน ซึง่ รังสียวู จี ะไปกระตุน้ ให้เซลสร้างเม็ดสี
เกิดการเร่งสร้างเม็ดสีผิวมากผิดปกติ ดังนั้นระหว่างใช้ชุดฝ้า และ
หลังจากฝ้าหายแล้ว ควรหลีกเลีย่ งการถูกแสงแดดโดยตรงอย่างเด็ดขาด
ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. หากจำ�เป็นต้องถูกแดดให้สวมหมวก
ปีกกว้างหรือกางร่ม และควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าเตาร้อนๆ เป็น
เวลานานเพื่อไม่ให้ฝ้ากลับมาเป็นอีก
13. หัวใจการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นฝ้าอีก คือต้องใช้สนิ ค้าชุดฝ้าไออาร์
บิวติน่า ตามคำ�แนะนำ�ทุกขั้นตอนอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
ทุกวันโดยถือว่าเป็นเครือ่ งสำ�อางบำ�รุงดูแลผิวปกติทว่ั ไป ทีค่ วรต้อง
ใช้เป็นประจำ�อยู่แล้ว
Revive Melasma
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บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด   :   www.ir-beautina.com
400/498-502 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-5311144 กด 0-1, 089 500 4306, 089 500 4507,
081 208 9868, 081 860 9631
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