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Lanolin

Sản phẩm có tác dụng giữ 
ẩm da, làm mềm, mượt mà 
và bảo vệ cơ thể và da tay 
của bạn với chiết xuất từ 
Lanolin, loại dầu thiên nhiên 
chiết trích ly từ len cừu,  Lô 
Hội là chất thiên nhiên có 
tác dụng điều hòa da,và 
Vitamin E giúp cho da được 
khỏe mạnh. 
Cách dùng: Sử dụng ngày 
và đêm lên cơ thể và tay để 
có một làn da đẹp tự nhiên 
Dung tích: 100g

Collagen kem  
100g  (LA02)

Đây là loại kem giúp cho da 
mặt và vùng cổ được săn 
chắc mịn màng. Kem là sự 
kết hợp của Collagen, một 
loại protein tự nhiên chống 
lão hóa mà vẫn giữ cho da 
được săn chắc và dẻo dai; 
Lanolin; Allantoin; dầu Hạnh 
nhân và Vitamin E giúp 
cho làn da luôn được khỏe 
mạnh và đầy sức sống.
Cách dùng:  Sử dụng ngày 
và đêm để giúp giảm thiểu 
các nếp nhăn và duy trì sự 
trẻ trung của làn da.
Dung tích: 100g

Kem nhau thai   
100g (LA03)

Kem Lanolin nhau cừu là 
sản phẩm lý tưởng cho việc 
làm trẻ hóa da và chống vết 
nhăn, loại bỏ tế  bào da cằn 
cỗi kém khỏe trên mặt, cổ, và 
bàn tay. Sản phẩm này chứa 
nhau cừu New Zealand giàu 
dinh dưỡng, cùng với Lô Hội 
vốn là chất điều tiết da, Keo 
Ong có đặc tính chữa lành, 
chất chống nắng SPF8 để bảo 
vệ da, Lanolin để giữ  ẩm và 
Vitamin E cho da thêm khỏe 
và đầy sức sống. 
Cách dùng: Sử dụng hàng 
ngày để giúp khôi phục lại kết 
cấu và sự trẻ trung cho làn da.  
Dung tích: 100g

Kem dưỡng da  
250ml (LA11)

Kem dưỡng thể giàu chất 
Lanolin nuôi dưỡng tuyệt 
vời cho làn da tự nhiên 
của bạn. Được kết hợp với  
thành phần Lô Hội là chất 
điều hòa da của thiên nhiên 
và Vitamin E làm da tươi 
khỏe, kem sẽ lý tưởng cho 
một làn da mềm mại tự 
nhiên và và đầy sức sống. 
Cách dùng:  Thoa kem lên 
cơ thể sau khi tắm và sau 
khi và rửa tay để bảo vệ, tái 
tạo và nuôi dưỡng làn da. 
Dung tích: 250ml

Với không khí vùng núi khô hanh và lớp lớp những triền đồi cây xanh tốt xum xuê, New Zealand sẵn có môi trường lý tưởng cho 
chăn nuôi cừu và sản xuất những sản phẩm len tốt nhất thế giới, trong đó có Lanolin.
Dù mưa hay nắng, hay trong môi trường thời tiết thay đổi, cừu luôn được bảo vệ nhờ vào chất Lanolin trong len của chúng.
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trong các sản phẩm chăm sóc da của chúng tôi. Lanolin dễ thẩm thấu vào da, vừa giúp da có sắc mịn màng tươi tắn, vừa tăng sự 
mềm mại và đàn hồi đặc trưng của làn da trẻ khỏe.


