DÒNG

Người dân New Zealand rất ưa thích
những rừng rậm và rùng cây thấp, nơi sản
sinh ra loại mật ong Manuka độc đáo của
đất nước này, nổi tiếng với tính năng bổ
dưỡng và chữa lành, mà Nature’s Beauty
đã đưa vào dòng sản phẩm như Mật ong
Manuka, Keo ong Bee Propolis, Sữa Ong
Chúa Royal Jelly.
Có nguồn gốc từ mật hoa của cây trà
Manuka , Mật ong Manuka nổi tiếng
thế giới về đặc tính kháng khuẩn và khử
trùng cao và chống oxy hóa của nó. Mật ong Manuka còn cực kỳ dồi dào các chất protein, vitamin và
khoáng chất, có khả năng ưu việt trong dưỡng da, làm mịn da, và chữa lành da dễ bị thương tổn mà
không loại bỏ các loại dầu tự nhiên.
Sản phẩm chăm sóc da với Mật ong Manuka đặc biệt hữu ích cho những người có làn da nhạy cảm
hoặc da nhờn và dễ bị mụn, nhờ vào tính chất kháng khuẩn và kháng viêm mạnh giúp làm dịu và ổn
định da mà không làm khô da.

Clarifying Manuka Honey Toner
Dung tích: 100ml (HY92)

Sản phẩm Nước Hoa Hồng Mật ong Manuka chứa mật ong Manuka loại Active 20 có đặc tính
chữa lành cùng với đặc tính làm săn chắc và điều hòa sắc da của hỗn hợp thảo dược Witch Hazel
và Pohutukawa theo một công thức cân bằng tinh tế nhằm loại bỏ khỏi da lượng dầu thừa và mỹ
phẩm trang điểm. Đặc biệt thích hợp cho loại da nhờn và các loại da khác.
Cách dùng: Sau khi rửa mặt và trước khi sử dụng kem giữ ẩm, dùng bông gòn thấm với nước hoa
hồng thoa nhẹ lên mặt, tránh vùng mắt, để da tươi mát tự nhiên; đặc biệt thích hợp cho da nhờn
và các loại da khác.

Royal Jelly Face Gel
Dung tích: 100g (BK01)

Sản phẩm dưỡng ẩm da mặt được chế tạo từ Sữa Ong Chúa giàu vitamin và dưỡng chất
cùng với nước Waiwera nổi tiếng của New Zealand. Nước Waiwera có nguồn gốc từ tầng
ngậm nước từ thời cổ xưa ở phía Bắc New Zealand và chứa nhiều khoáng chất hữu ích bao
gồm magiê và canxi. Ngoài ra sản phẩm còn được bổ sung với thành phần Marine Collagen và Mật ong Manuka có hoạt tính làm săn chắc và chữa lành da. Sản phẩm không gây
nhờn, dễ dàng thẩm thấu vào da, làm mát da và lý tưởng cho làn da nhạy cảm.
Cách dùng: Thoa kem vào ban ngày và về đêm lên mặt và vùng xung quanh mắt để giúp
loại bỏ nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa da.

