ovine placenta
NHAU CỪU

New Zealand là xứ sở của vùng đất với những đồng cỏ xanh và thảo nguyên
bát ngát và vô số đàn cừu. Người dân New Zealand có nhiều kinh nghiệm
trong việc sử dụng nguồn tài nguyên quý giá ấy theo những phương cách độc
đáo và mang lại nhiều lợi ích cho bản thân.
Nature’s Beauty sử dụng các dưỡng chất tạo nên sức sống trích từ nhau cừu
New Zealand trong các sản phẩm chăm sóc da với đầy đủ các đặc tính chống
lão hóa và chống nhăn.

1 Ovine Placenta Creme
Dung tích: 50g (OP61)

Ovine Placenta Creme lý tưởng trong việc chống vết nhăn, làm trẻ hóa tế bào da cằn cỗi và
kém khỏe trên mặt, cổ và bàn tay. Kem chứa nhiều tinh chất Nhau cừu, Lô hội, Sáp ong, Mỡ
lông cừu, các Vitamin B5, C, và E cùng chất chống nắng để bảo vệ làn da mới.
Cách dùng: Sử dụng mỗi ngày vào ban ngày. Phù hợp cho mọi loại da.

2

Ovine Placenta Night Creme
Dung tích: 50g (OP68)

Đây là sản phẩm lý tưởng chống nhăn và dưỡng da, giúp da khôi phục sự cân bằng tự
nhiên, nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng như dầu cây Jojoba, dầu hạt Macadamia, dầu quả
Shea, Lô Hội, Vitamin E, và tinh chất nhau cừu nhằm tái tạo tế bào da.
Cách dùng: Thoa kem hàng đêm lên mặt và cổ để khôi phục kết cấu da và giảm thiểu các
nếp nhăn. Phù hợp cho mọi loại da.

3 Ovine Placenta Eye Creme
Dung tích: 15g (OP63)

Sản phẩm Nhau thai này kết hợp với nhiều chất dinh dưỡng như dầu quả Shea, dầu cây
Jojoba và dầu hạt quả Kiwi, giúp loại bỏ các vết chân chim và nếp nhăn quanh mắt.
Cách dùng: Thoa kem vào buổi sáng và về đêm. Phù hợp cho mọi loại da.

4 Ovine Placenta Eye Gel
Dung tích: 15g (OP64)

Đây là loại gel êm dịu chống vết nhăn, giúp đôi mắt rạng rỡ hơn nhờ giảm thiểu các nếp
nhăn. Sản phẩm có chứa tinh chất Nhau cừu, Dưa leo, dầu hạt Macadamia và mật ong
Manuka do có đặc tính chữa lành và giữ độ ẩm.
Cách dùng: Thoa gel vào ban ngày và lúc về đêm. Phù hợp cho mọi loại da.

5 Ovine Placenta Gold Serum

6

Đây là một sản phẩm huyết thanh
sang trọng được kết hợp với những
hạt vàng mảnh, chứa nhiều Elastin,
Collagen, chiết xuất Manuka, dầu
hoa Anh Thảo, và các vitamin A và
E, giúp chống nhăn, có làn da tươi
khỏe, trẻ trung, hấp dẫn nơi vùng
mặt và cổ.
Cách dùng: Thoa một lượng nhỏ
lên đầu ngón tay rồi xoa đều trên
mặt và cổ, vào buổi sáng và lúc về
đêm. Phù hợp cho mọi loại da.

Đây là sản phẩm serum (tinh dầu)
chống vết nhăn, có tác dụng làm
đẹp da và khôi phục vẻ rạng rỡ tự
nhiên của da ở vùng mặt, cổ, và
bàn tay, nhờ chứa nhiều chất dinh
dưỡng như Nhau cừu, Collagen, các
vitamin A và E, cùng dầu Manuka
vốn là chất bảo vệ da chống vi
khuẩn tốt nhất của thiên nhiên.
Cách dùng: Thoa kem ban ngày và
về đêm. Phù hợp cho mọi loại da.

Dung tích: 50ml (OP65)

Ovine Placenta Essence
Dung tích: 30ml (OP62)

