
REVITOX 
(RE71, 30g,  RE72, 30ml)  
 
Mỹ phẩm chăm sóc da Revitox của Nature’s Beauty kết hợp những thành phần mới nhất trong chống lão hóa phục 
vụ nhu cầu thẩm mỹ đối với việc giảm thiểu và ngăn ngừa các nếp nhăn trên gương mặt, bằng cách làm giãn cơ mặt 
và thúc đẩy tăng trưởng tế bào để khôi phục lại sự đầy đặn của da làm da trông trẻ khỏe hơn mà không cần phải trải 
qua cuộc phẫu thuật đau đớn giống như phương pháp tiêm Botulinum Toxin vào da.
Mỹ phẩm chăm sóc da Revitox có chất  Argireline là protein thiên nhiên và hoạt chất acetyl hexapeptide-8, một loại 
peptide amin thẩm thấu sâu mạnh mẽ giúp làm giãn cường độ và tần suất co nhăn các cơ trên mặt; còn Antarcticine 
là một glycoprotein từ Nam Băng Dương, với các vi khuẩn tạo ra chất có khả năng giữ nước và chịu được thời tiết 
cực lạnh nên giúp da giữ được độ ẩm, làm tăng nồng độ collagen và elastin, kích thích bám dính mô cơ cấu và tăng 
trưởng biểu bì, tái tạo làn da hiệu quả tuyệt vời cũng như chóng làm lành vết thương.
Thử nghiệm lâm sàng đã chứng minh những thành phần này khi được sử dụng  thường xuyên có thể làm giảm 
đáng kể độ sâu của nếp nhăn đang có và nhanh chóng ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn mới trên trán và xung 
quanh mắt.

Cách dùng: - Thoa kem một cách nhẹ nhàng lên mặt và xung quanh mắt, sau đó  
mát-xa đều để kem thấm vào da. Sử dụng mỗi ngày hai lần, và dành cho phụ nữ t 
ừ 35 tuổi trở lên.
Thoa một lượng nhỏ serum lên đầu ngón tay rồi xoa đều trên mặt và trán. Sử dụng  
mỗi ngày hai lần, và dành cho phụ nữ từ 35 tuổi trở lên.
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