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Thermal Mud

Thermal Mud Mask 
Dung tích: 120/200g (MD94, MD95)

Khi được thoa lên da,  
Mặt nạ Bùn địa nhiệt  
làm dịu viêm, chống vi  
khuẩn, độc tố và tác  
nhân gây bệnh khác,  
đồng thời gia tăng sự  
đổi mới của các tế bào  
da và cải thiện tuần hoàn. 
Khi bùn khô đi sẽ hút  
các chất tiết nhờn từ các  
lỗ chân lông cùng với tế  
bào da chết. Đặc tính tẩy sạch và bồi dưỡng da của 
bùn địa nhiệt Rotorua sau đó lại kết hợp với Sữa 
ong chúa giàu sinh tố B, protein, acid amin và các 
enzyme; tảo Spirulina cũng giàu protein, acid amin 
và sinh tố B12; còn vitamin E là chất chống oxy hóa  
giúp trung hòa các gốc tự do vốn gây ra sự lão hóa.
Cách dùng: Thoa lên mặt, tránh vùng mắt, để khô 
rồi rửa mặt với nước ấm.

Thermal Mud Heat Cream    
Dung tích: 200g (MD91)

Sản phẩm Kem nóng Bùn Địa 
Nhiệt này chứa bùn Rotorua 
giàu khoáng chất cùng với 
các thực vật thiên nhiên như 
khuynh diệp và dầu cây tee 
nhằm bảo vệ, chữa lành, và 
làm mịn da. Dùng kem này 
xoa bóp giúp giảm đau nhức 
cơ bắp.
Cách dùng: Sử dụng thường 
xuyên để cải thiện các cơn 
đau nhức.

Sản phẩm Bùn Địa Nhiệt

của Nature’s Beauty là một sự pha trộn chất làm đẹp từ bùn địa nhiệt Rotorua với sữa ong chúa, tảo 
Spirulina và Vitamin E. Địa nhiệt thoát ra từ sâu trong lòng đất đã làm nóng các hồ bùn chứa nhiều chất 
dinh dưỡng và khoáng chất có lợi cho sự trẻ hóa như canxi, ma-nhê, kali, lưu huỳnh và sắt, có thể giúp 
chống lại các chứng như chàm da và mụn trứng cá. Bùn địa nhiệt sẽ hấp thụ lượng dầu thừa và tẩy tế 
bào chết trên bề mặt của da nhằm thúc đẩy sự tái sinh của các tế bào da mới. Đây là sản phẩm hoàn 
hảo làm sạch cho tất cả các loại da, đặc biệt là da nhờn.


