
Sản phẩm Mặt Nạ Nọc Ong Bee 
Venom Mask được chế từ nọc ong 
New Zealand, mật ong Manuka, dầu 
hữu cơ và các thành phần chống 
lão hóa thiên nhiên như Easyliance 
từ các hoạt chất như nhựa Acacia 
Senegal và nhựa Rhizobian thủy 
phân nhằm đạt hiệu ứng Botox an 
toàn và tự nhiên, hoạt động bằng 
cách làm cho da phản ứng khiến cơ 
thể tự động sản xuất ra các hóa chất tự nhiên như collagen khiến có hiệu 
ứng chống lão hóa ngay lập tức trên da, làm căng da và sáng da dẫn đến 
sự giảm thiểu ngay lập tức độ sâu các nếp nhăn. 

Mặt Nạ Nọc Ong New Zealand rất được các thành viên hoàng tộc và 
những nhân vật nổi tiếng sử dụng. 

*Một cảm giác ngứa nhẹ có thể được cảm nhận sau khi thoa.

Cách dùng: Để có kết quả tốt nhất hãy đắp mặt lên vùng cổ và mặt đã 
được rửa sạch, tránh vùng mắt và môi, và để qua một đêm. Mặt nạ cũng 
có tác dụng tốt khi đắp vào buổi sáng và nhẹ nhàng rửa sạch sau 15 
phút 

Dung tích: 55g

Sản phẩm Huyết thanh từ nọc ong New Zealand, 
mật ong Manuka, dầu quả Bơ, dầu  hoa Anh Thảo, 
Collagen, và các thành phần chống lão hóa tự nhiên 
như Argireline và Easyliance là một thành phần thiên 
nhiên làm săn chắc da bằng cách co kéo căng da, 
dẫn đến giảm ngay lập tức độ sâu các nếp nhăn. Sản 
phẩm này phù hợp đặc biệt cho vùng da nhạy cảm 
quanh mắt, nhằm làm mờ các vết chân chim nơi khóe 
mắt, có thể dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với sản phẩm 
Mặt Nạ Nọc Ong sẽ có kết quả mỹ mãn.
 
* Không chứa hương liệu.

Cách dùng: Nhỏ huyết thanh lên đầu ngón tay và 
nhẹ nhàng thoa xung quanh mắt sau khi rửa mặt 
sạch.

Dung tích: 20ml

Không sử dụng các sản phẩm này nếu bạn bị dị ứng với ong 
chích. Luôn luôn “Kiểm tra dị ứng áp da” trước khi hoàn toàn sử 

dụng các sản phẩm chăm sóc da.
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