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Insight
      Age Reverse

Age Reverse ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากพืชพันธุ์ธรรมชาติ ก่อเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติการบำารุง ช่วยดูแลริ้วรอยแห่งวัย อุดมด้วยสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์ (Anti-Oxidant) 

เพื่อผิวแลดูกระจ่างใส จากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม แพทย์จีน เภสัชกร ดร.พิศาล จันทฤทธิรัศมี

ส่วนผสมทรงคุณค่า สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียวสีแดง ผสมผสานกับ 

สารสกัดไลโคปีน (Lycopene) จากมะเขือเทศ ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินอี ถึง 1000 

เท่าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต่อต้านการเกิดริ้วรอยแห่งวัย และสารสกัดจากหินภูเขาไฟ (Hematite Extract) 

ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ทำาให้เซลล์ผิวแข็งแรง 

แล้วคุณจะพบกับความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ผลิตภัณฑ์ย้อนวัย ที่กำ�จัดต้นเหตุแห่งก�รเกิดริ้วรอย และคว�มร่วงโรย

ที่เป็นสัญญ�ณแห่งวัยเนื่องจ�กก�รม�ถึงแห่งวัย
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กำ�จัดและต่อต้�นอนุมูลอิสระ

ANTIOXIDANT  AND ANTI-FREE  RADICALS

AGE REVERSE 

คัดสรร... สารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่า
Astaxanthin, Lycopene, Grape Seed Extract, Mixed Berry Extract 

ผสานการทำางานร่วมกันกับสารกลุ่มอื่นๆ เพื่อการทำาหน้าที่อย่างสมบูรณ์ดังนี้

Astaxanthin

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

• ช่วยปกป้องไขมันที่ชั้นผิวจากสาร Peroxidase   

• ช่วยปกป้องอนุมูลอิสระที่มากับแสงแดด 

• ลดการระคายเคืองผิว

สารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศ

• ปกป้อง DNA ของผิวที่ถูกทำาร้ายด้วยแสงแดด 

• ต่อต้านการเกิดริ้วรอยจากการได้รับ รังสี UVA และ UVB 

 (Photo – Aging)

• ช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของผิว

สารสกัดจากผลไม้กลุ่มเบอรี่

(Raspberry, Cranberry, Strawberry)

• อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศเป็น Anti-oxidant

สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส

• มีประสิทธิภาพสูงสุดในการต่อต้านอนุมูลอิสระ  

• ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิว

• ช่วยให้เส้นเลือดฝอยบนใบหน้าแข็งแรง   

• ช่วยคืนความชุ่มชื้นและช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใส   

• ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผิว

สารสกัดไลโคปีน (Lycopene) จากมะเขือเทศ 

• ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัย 

 ได้มากกว่าวิตามินอี 1000 เท่า 

• ต่อต้านการเกิดฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผิวจากรังสี 

 UVA และ UVB จึงช่วยให้ผิวทนต่อแสงแดดได้ดีขึ้น

• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิว

สารสกัดแอสต้าแซนทีน (Astaxanthin) จากสาหร่ายเซลล์เดียว สีแดง 

• ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวอันเนื่องมา 

 จากมลภาวะ แสงแดด และสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษรอบๆ ตัวเรา

• มีสารต้านอนุมูลอิสระ

 มากกว่าสารสกัดเมล็ดองุ่น 17 เท่า

 มากกว่าเบต้าแคโรทีน 40 เท่า

 มากกว่าสารสกัดชาเขียว 550 เท่า

 มากกว่าวิตามินอี 550 เท่า

 มากกว่าโคเอนไซม์คิวเท็น 800 เท่า

 มากว่าวิตามินซี 6000 เท่า

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียว (Haematococcus pluvialisin) 

ในระบบปิดควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษ และควบคุมสภาวะที่เหมาะสม  

เพื่อให้สาหร่ายสามารถผลิตสาร Astaxanthin ซึ่งมีสีแดงออกมาใน

ปริมาณที่มากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ ประมาณ 300 เท่า และกระบวนการ

สกัดโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เหลว ทำาให้สารสกัดที่ได้ปราศจาก  

Solvent  หรือตัวทำาละลายที่เป็นอันตรายต่อผิว จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำาให้

เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์และสามารถผลิตสาร Astaxanthin ซึ่งเป็น

สารสำาคัญในปริมาณสูงที่สุด

โรงงานผลิตขนาดใหญ่กลางทะเลทราย

ASTAXANTHIN เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งร่างกายคนเราไม่

สามารถสังเคราะห์เองได้ ต้องได้รับจากอาหารในธรรมชาติเท่านั้น เรา

อาจพบสาร Astaxanthin ได้ในอาหารทั่วไปที่เรารับประทาน เช่น ปลา

แซลมอน หรือสัตว์ท่ีมีเน้ือสีแดง แต่ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาด้วย

เทคโนโลยีทางด้าน Microalgal Biotechnology ซึ่งเพาะเลี้ยงสาหร่าย

สายพันธุ์ Haematococcus pluvialisin ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวเซลล์

เดียว และนำามาเพาะเลี้ยงในระบบปิด (close system photo-reactor) จน

ได้สาร Astaxanthin คุณภาพดี ปริมาณสูง
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COLLAGEN SYNTHESIS ENHANCERS
เสริมสร้�งก�รสังเคร�ะห์คอลล�เจน

สารสกัดจากแบคทีเรีย 

(Pseudoalteromonas Antractica) 

• เพ่ิมการสร้างคอลลาเจนให้สมดุลกับอีลาสติน 

ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของผิว และทำาให ้

ริ้วรอยตื้นขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหน้าผากและ

รอบดวงตา ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสังเกตได้ง่าย

• ป้องกันการสูญเสียน้ำาภายในเซลล์

สารสกัดจากหินภูเขาไฟ (Hematite Extract) 

• ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน โดยทำางานร่วม 

กับเอนไซม์ Prolylhy-droxylase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ 

ช่วยสังเคราะห์ Pro-collagen Type I 

• ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิว

วิตามินซีจากผลไม้ตะกูลส้ม

• วิตามินซี ช่วยสร้างคอลลาเจน และช่วยต้าน 

อนุมูลอิสระที่เกิดจากมลภาวะแวดล้อม และป้องกัน 

โรคอันเกิดจากผลของอนุมูลอิสระ

สารสกัดโปรตีนจากถั่วเหลือง 

(Soy Bean Protein) 

• ช่วยต่อต้านการเกิดริ้วรอย และซ่อมแซมผิว

• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำาให้ผิว

กระชับ นุ่มนวล 

• เป็นสารอาหารผิว เพิ่มความชุ่มชื้น และช่วย

กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่

กระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจนด้วยส�รสกัดจ�กธรรมช�ติที่ช่วยเสริมสร้�งคอลล�เจน อย่�งได้ผลด้วย

สารสกัดจากสเต็มเซลล์ของแอปเปิ้ล

• สามารถชะลอความเสื่อมของเซลล์ โดย

ช่วยปกป้องผิวให้คงสภาพสมบูรณ์

• กระตุ้นการทำางานของเซลล์ให้มากขึ้นเพื่อ

เสริมสร้าง และฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่

สารสกัดเปปไทด์ 8 (Hexapeptide-8)

• ช่วยลดความลึกของริ้วรอยบนใบหน้าที่เกิดจาก

การเคลื่อนไหวของใบหน้าซ้ำาๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในหน้าผากและรอบดวงตา 

• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น กระชับ และช่วยลด 

ริ้วรอยย่นรอบดวงตาอย่างได้ผลดี

ก�รเติมเต็มริ้วรอยลึกด้วยส�รสกัดจ�กธรรมช�ติด้วย...

เติมเต็มริ้วรอยตื้นๆ ด้วยส�รสกัดธรรมช�ติจ�กกรดไฮย�ลูโรนิค

กรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) โมเลกุลขนาดเล็ก 150-600 kDa มีคุณสมบัติเด่นคือ

• ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติ และเสริมสร้างการสร้างเซลล์ผิวใหม่

• ช่วยเติมเต็มริ้วรอยให้กับผิว โดยกระตุ้นการสร้าง Hyaluronic Acid ตามธรรมชาติ

• ให้ความชุ่มชื้นกับผิวโดยเข้าไปจับกับโมเลกุลของน้ำาในผิว

สารสกัดจากเมล็ดชบา 

Hibiscus esculentus L. (Okra)

• ช่วยยับยั้งการขยับตัวและการเคลื่อนไหวของ

กล้ามเนื้อได้ 

• ช่วยเสริมให้เซลล์ผิวมีความแข็งแรงและเพิ่ม

ระดับของกลูต้าไทโอน (GSH) จึงสามารถ

ปกป้องผิวจากความชราได้
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สารสกัดเบต้ากลูแคนจากเห็ด 

(B-Glucan) 

• ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผิว

• ช่วยดูแลอาการผิวไหม้ เนื่องจาก

การสัมผัสแสงแดด

• ลดอาการระคายเคืองของผิวแพ้

ง่าย และลดการอักเสบของผิว

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กับผิว

IMMUNE  ENHANCERS

สาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ผิวเสื่อมสภาพและมีริ้วรอยเร็วกว่าปกติเกิดจาก

การอักเสบของผิว ซึ่งอาจมาจากผิวไม่แข็งแรง แพ้ง่าย การเกิด

สิว การสัมผัสกับแสงแดดจนผิวไหม้ แสบ แดง ทำาให้โครงสร้าง

ของผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงยากแก่การแก้ไข ดังนั้นสิ่งสำาคัญที่สุด

คือ เราต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหน้า ด้วยสารสกัดจาก

ธรรมชาติได้แก่

กระตุ้นให้เกิดก�รผลัดเซลล์ผิวและทำ�ให้ผิวกระจ่�งใส

PEELING & BRIGHTENING ENHANCERS

สารกรองจากแลกโตบาซิลลัส ที่ได้จากการหมักน้ำานม 

(Lactobacillus Ferment Milk Filtrate) 

• ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ ใช้ในกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว

• ช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวเกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้ช่วยลดการเกิดสิว

• เพิ่มเมตาบอลิซึม (Metabolism) ของเซลล์ ทำาให้เซลล์มีพลังงานเพิ่มขึ้น

สารกรองจากแลกโตบาซิลลัส ที่ได้จากการหมักหางน้ำานม 

(Lactobacillus Whey Ferment)

• ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ซึ่งเป็นเอ็นไซม์สำาคัญต่อการ

สร้างเม็ดสีผิว (Melanin) 

• ลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวหนังชั้นบนจึงช่วยให้ผิวคงความ

นุ่มนวลได้นานขึ้น

สารสกัดจากใบสะเดา (Neem Leaf Extract)

• ช่วยให้ผิวขาว กระจ่างใส โดยยับยั้ง B16 Melanoma Cell ซึ่งเป็นเซลล์

ที่ทำาให้เกิดเซลล์เม็ดสีผิว 

• ช่วยลดการอักเสบของผิวโดยยับยั้งการหลั่ง Histamine และ Posta-

grandin

สารสกัดจากรากสคูเทลลาเรีย ไบคาเลนซีส

(Scutellaria baicalensis Root Extract) 

• ยับยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์สำาคัญต่อการสร้างเม็ดสีผิว 

(Melanin) 

• ช่วยดูดซับรังสี UV และกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของผิว

สารสกัดจากรากดอกโบตั๋น (Paeonia 

Suffruticosa Root Extract) 

• ช่วยลดการอักเสบ และอาการแพ้ของ

ผิว โดยยับยั้งการหลั่ง Histamin 

เมื่อเกิดการอักเสบของผิว

• ป้องกันกรดไฮยาลูโรนิค และอิลาสติน 

ของผิวไม่ให้ถูกทำาลาย
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1. Face & Eye Make Up Remover
เฟซ แอนด์ อาย เมค อัพ รีมูฟเวอร์
น้ำามันทำาความสะอาดเครื่องสำาอางได้หมดจดในขั้นตอนเดียว ล้าง
ออกง่าย ไม่ทำาให้ผิวแห้งตึง อ่อนโยนต่อผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว  
รวมท้ังผิวแพ้ง่าย ช่วยดูแลผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ดุจย้อนเวลาสู่ผิวสวย

IR 9050 145 มล. 1,500 บาท  PV 1,125

ทำ�คว�มสะอ�ด 

เช็ดเครื่องสำ�อ�ง

2. Cleansing Gel
คลีนซิ่ง เจล
เจลล้างหน้าสูตรไร้สบู่ ล้างออกง่าย ไม่ทำาให้ผิวแห้งตึง อ่อนโยน
ต่อผิว เหมาะกับทุกสภาพผิว

IR 9051 145 มล. 750 บาท  PV 562.50

6. Night Serum Celluminator
ไนท์ ซีรั่ม เซลลูมิเนเตอร์
ซีรั่มบำารุงผิวหน้าสำาหรับผิวมันและผิวผสม สูตรอ่อนโยนปราศจาก
น้ำามัน ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิว ผิวหน้าจึงแลดูกระชับ เต่งตึง
จากภายใน เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนวัยดุจย้อน
เวลาสู่ผิวสวย

IR 9057 30 มล. 3,500 บาท  PV 2,625

4. Oil Absorber Toner Celluminator
ออยล์ แอบซอร์บเบอร์ โทนเนอร์ เซลลูมิเนเตอร์
โทนเนอร์สูตรอ่อนโยนไร้แอลกอฮอล์ เหมาะสำาหรับผิวมันและผิวผสม 
ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้า ช่วยให้รูขุมขนแลดูกระชับ ช่วยควบคุม
ความมันบนใบหน้า และลดการอุดตันของสิว ผิวจึงแลดูสดใสอย่าง
เป็นธรรมชาติ

IR 9053 150 มล. 1,500 บาท  PV 1,125

กระชับปรับสภ�พ

และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรง

3. Soothing Moisture Toner Celluminator 
ซูทติ้ง มอยส์เจอร์ โทนเนอร์ เซลลูมิเนเตอร์
โทนเนอร์สูตรอ่อนโยนไร้แอลกอฮอล์ เหมาะสำาหรับผิวแห้งและผิวผสม 
ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้า ช่วยให้รูขุมขนแลดูกระชับ ผิวชุ่มชื้น 
สะอาดใสอย่างเป็นธรรมชาติ

IR 9052 150 มล. 1,500 บาท  PV 1,125

5. Night Cream Celluminator
ไนท์ ครีม เซลลูมิเนเตอร์
ครีมบำารุงผิวหน้าสำาหรับผิวแห้งและผิวผสม ช่วยชะลอการเสื่อมของ
เซลล์ผิว ผิวหน้าจึงแลดูกระชับ เต่งตึงจากภายใน เพิ่มความชุ่มชื้นให้
แก่ผิว ให้ผิวแลดูอ่อนวัยดุจย้อนเวลาสู่ผิวสวย

IR 9056 30 มล. 3,500 บาท  PV 2,625
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8. UV Protection Day Serum
Celluminator SPF 50+PA+++
ยูวี โพรเทคชั่น เดย์ ซีรั่ม เซลลูมิเนเตอร์ 
เอสพีเอฟ 50+พีเอ+++ 

ซีรั่มกันแดดสำาหรับผิวมันและผิวผสม ช่วยลดความมันบนใบหน้า 
อันเป็นสาเหตุของสิว ป้องกันผิวหมองคล้ำาจากแสงแดด ช่วยปกป้อง
ผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้ยาวนานกว่าผิวปกติ 50 เท่า ผิวหน้า
จึงกระจ่างใส นวลเนียนยิ่งขึ้น

IR 9055 30 มล. 2,500 บาท  PV 1,875

9. Eye Cream Celluminator
อาย ครีม เซลลูมิเนเตอร์
ครีมทารอบดวงตา ช่วยดูแลปัญหาร้ิวรอยเห่ียวย่น ความหย่อน
คล้อย รอบดวงตา ถุงใต้ตา และรอยคล้ำารอบดวงตา มอบความชุ่ม
ช้ืนแก่ผิวรอบดวงตาให้แลดูเปล่งปล่ัง สดใส ดุจย้อนเวลาสู่ผิวสวย

IR 9058 30 มล. 4,500 บาท  PV 3,375

7. UV Protection Day Cream
Celluminator SPF 50+PA+++
ยูวี โพรเทคชั่น เดย์ ครีม เซลลูมิเนเตอร์ 
เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++ 

ครีมกันแดดสำาหรับผิวแห้งและผิวผสม เนื้อครีมบางเบา ไม่เหนียว
เหนอะหนะ ป้องกันผิวหมองคล้ำาจากแสงแดด ปกป้องผิวจากรังสี 
UVA และ UVB ได้มากกว่า 50 เท่าของผิวปกติ ผิวหน้าจึงกระจ่าง
ใส นวลเนียนยิ่งขึ้น

IR 9054 30 มล. 2,500 บาท  PV 1,875

บำ�รุงกล�งวัน

และป้องกันอันตรายจากแสงแดด
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บำ�รุงผิวรอบดวงต�



บริษัท ไออาร์ บิวติน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
400/498-502 ถ.พหลโยธิน 70 ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-5311144 กด 0-1, 089 500 4306, 
089 500 4507, 081 491 9707, 081 860 9631          
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AGE
REVERSE

Paraben Free      Fragrance Free     Color Free

Environment Friendly

100% Recycle Packaging

นวัตกรรมย้อนวัย
รังสรรค์จากวัตถุดิบที่ได้จากพืช และสารธรรมชาติมากกว่า 99%

UV Protection 
Day Serum 

Celluminator 

SPF 50+
PA+++

For Oily/ Normal Skin Types


