Mỹ Phẩm SK-II Nhật
Bản

SK-II R.N.A. Power Eye Cream Radical New
Age
Brand
Price
15 g

SK-II
VND 2,400,000.00
1800000

Description

Điện thoại đặt hàng: 0939 38 68 68
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Kem dưỡng và phục hồi đặc biệt vùng mắt
Chủng loại : Eye Care
Đây là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất của mỹ phẩm
SK-II, tác dụng làm trẻ hóa vùng da xung quanh mắt của bạn với công
thức 10 tác động tức thời, bao gồm:
Indicate hydration : bổ sung độ ẩm cần thiết
Tone evenness : cân bằng sắc tố da
Fine lines / Wrinkles around eyes : giảm các nếp nhăn xung quanh
Radiance around eyes : tăng cường vẻ rạng rỡ
Dark circles around eyes : xóa các quầng thâm
Lightness : tăng độ sáng
All day eye power : thêm sinh lực cho mắt cả ngày
Firmness around eyes : làm săn chắc da
Barrier function and texture around eyes : tạo giới tuyến rõ ràng giữa mắt
và các vùng khác
Lợi ích khác :
Firmness Power : làm săn chắc da.
Wrinkle Resilience : làm căng da hạn chế nếp nhăn.
Cách sử dụng :
Sử dụng 2 lần mỗi ngày. Thoa một lượng vừa đủ kem lên vùng quầng
mắt và mí mắt. Sau đó dùng ngón tay thoa đều theo hình xoắn ốc cho
đến khi kem được hấp thụ hoàn toàn vào da.
Giá bán :
1.800.000 VNĐ / hũ 15 g
Liên hệ :
Điện thoại : 0939 38 68 68 gặp Cường
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Phương thức kiểm tra hàng chính hãng và hạn sử dụng :
1/ Lấy mã đối chiếu sản phẩm (batch code):
Phía dưới tất cả sản phẩm SK-II đều có một dãy 10 số. Tương tự bên
ngoài cũng sẽ có dãy số này trùng khớp với sản phẩm được dập hoặc in
chìm lên vỏ hộp.
Ví dụ: 4032211801
2/ Kiểm tra thông tin tại website:
Truy cập: checkcosmetic.net
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Select brand : Chọn nhãn hiệu SK-II
Enter code : nhập

SK-II R.N.A. Power Radical New Age
Brand
Price
80 g

SK-II
VND 3,500,000.00
3000000

Description

Điện thoại đặt hàng: 0939 38 68 68
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Kem dưỡng ẩm chống lão hóa và se khít lỗ chân lông
Chủng loại : Anti-Ageing Care
R.N.A. Power Radical New Age đem đến cho bạn một đẳng cấp mới
trong quy trình chống lão hóa da tự nhiên.
Tinh chất kem dưỡng chứa Pitera™ and Radical New Age Complex, giúp
thấm sâu vào các vùng da bên trong, làm giảm dần các dấu hiệu lão hóa,
mang đến một làn da tươi trẻ, săn chắc, mịn màng, ánh lên vẻ rạng ngời
từ mọi góc độ.
Nên sử dụng kết hợp với serum Cellumination Aura Essence để đạt được
hiệu quả hoàn hảo nhất. Bộ đôi của SK-II là giải pháp hoàn hảo cho quá
trình chống lão hóa da tự nhiên của da bạn, đem lại nét trắng đẹp rạng
rỡ, thuần khiết. Hãy bắt từ hôm nay vì vẻ đẹp rạng ngời cho 15 năm tới.
Lợi ích khác :
Texture Refinement : tái tạo lại da, phục hồi các vùng hư tổn.
Firmness Power : làm săn chắc da.
Wrinkle Resilience : làm căng da hạn chế nếp nhăn.
Radiance Enhancement : tăng cường vẻ rạng rỡ cho da.
Spots Control : ngăn ngừa mụn.
Cách sử dụng :
Mỹ phẩm không gây nhờn nên có thể dùng mọi thời điểm trong ngày.
Sau khi rửa mặt, bổ sung thêm độ ẩm cho da với tinh dầu Facial
Treatment Essence, bôi một lượng kem vừa đủ lên bề mặt da, nhanh
chóng dùng các ngón tay thoa đều khắp vùng mặt kết hợp massage toàn
diện để đạt được hiệu quả hấp thụ tốt hơn.
Giá bán :
3.000.000 VNĐ / hũ 80 g
Liên hệ :
Điện thoại : 0939 38 68 68 gặp Cường
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Phương thức kiểm tra hàng chính hãng và hạn sử dụng :
1/ Lấy mã đối chiếu sản phẩm (batch code):
Phía dưới tất cả sản phẩm SK-II đều có một dãy 10 số. Tương tự bên
ngoài cũng sẽ có dãy số này trùng khớp với sản phẩm được dập hoặc in
chìm lên vỏ hộp.
Ví dụ: 4032211801
2/ Kiểm tra thông tin tại website:
Truy cập: checkcosmetic.net
Select brand : Chọn nhãn hiệu SK-II
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Enter code : nhập dãy 10 số
Nhấn Calculate
Kết quả sẽ hiển thị loại sản phẩm và ngày sản xuất của lô hàng.

SK-II R.N.A. Power Radical New Age
Essence
Brand
Price
50 ml

SK-II
VND 3,600,000.00
2800000

Description

Điện thoại đặt hàng: 0939 38 68 68
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Serum dưỡng ẩm chống lão hóa và se khít lỗ chân lông
Chủng loại: Anti-Ageing Care
R.N.A. Power Radical New Age Essence đem đến cho bạn một đẳng cấp
mới trong quy trình chống lão hóa da tự nhiên.
Tinh chất serum chứa Pitera™ and Radical New Age Complex, giúp thấm
sâu vào các vùng da bên trong, làm giảm dần các dấu hiệu lão hóa,
mang đến một làn da tươi trẻ, săn chắc, mịn màng, ánh lên vẻ rạng ngời
từ mọi góc độ.
Nên sử dụng kết hợp với kem dưỡng R.N.A. Power Radical New Age để
đạt được hiệu quả hoàn hảo nhất. Bộ đôi mới của SK-II là giải pháp hoàn
hảo cho quá trình chống lão hóa da tự nhiên của da bạn. Hãy bắt từ hôm
nay vì vẻ đẹp rạng ngời cho 15 năm tới.
Lợi ích khác:
Texture Refinement: tái tạo lại da, phục hồi các vùng hư tổn.
Firmness Power: làm săn chắc da.
Wrinkle Resilience: làm căng da hạn chế nếp nhăn.
Radiance Enhancement: tăng cường vẻ rạng rỡ cho da.
Spots Control: ngăn ngừa mụn.
Cách sử dụng:
Mỹ phẩm không gây nhờn nên có thể dùng mọi thời điểm trong ngày.
Sau khi rửa mặt, bổ sung thêm độ ẩm cho da với tinh dầu Facial
Treatment Essence, bôi một lượng serum vừa đủ lên bề mặt da, nhanh
chóng dùng các ngón tay thoa đều khắp vùng mặt kết hợp massage toàn
diện để đạt được hiệu quả hấp thụ tốt hơn.
Giá bán:
2.800.000 VNĐ / lọ 50 ml
Liên hệ:
Điện thoại : 0939 38 68 68 gặp Cường
Shop nhận đặt hàng online và ship COD toàn quốc miễn phí.
Phương thức kiểm tra hàng chính hãng và hạn sử dụng:
1/ Lấy mã đối chiếu sản phẩm (batch code):
Phía dưới tất cả sản phẩm SK-II đều có một dãy 10 số. Tương tự bên
ngoài cũng sẽ có dãy số này trùng khớp với sản phẩm được dập hoặc in
chìm lên vỏ hộp.
Ví dụ: 4032211801
2/ Kiểm tra thông tin tại website:
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Truy cập: checkcosmetic.net
Select brand: Chọn nhãn hiệu SK-II
Enter code: nhập dãy 10 số
Nhấn Calculate
Kết quả sẽ hiển thị loại sản phẩm và ngày sản xuất của lô hàng.

SK-II Facial Treatment Essence (Nước
Thần)
Brand
Price
250 ml

SK-II
VND 3,500,000.00
3000000

Description

Điện thoại đặt hàng: 0939 38 68 68
Shop nhận đặt hàng online và Ship COD toàn quốc miễn phí.
Tinh dầu dưỡng da đặc biệt vùng mặt
Chủng loại : Facial Treatment Essence
Đây là dòng sản phẩm xây dựng nên danh tiếng cho mỹ phẩm SK-II,
chứa hơn 90% Pitera™ được ví như loại nước thần kỳ cần phải có cho
những làn da khỏe đẹp và rạng rỡ. Công dụng chính giúp duy trì và thúc
đẩy quá trình tái tạo da tự nhiên, song song với việc cung cấp đầy đủ
những dưỡng chất tốt nhất để tạo ra làn da mới tinh khiết. Tinh dầu này
đồng thời cũng giúp da cân bằng lại độ PH và bài tiết bã nhờn, vì vậy
những vùng da nhờn và khô không đồng đều trên gương mặt sẽ được
điều tiết dưỡng ẩm một cách hợp lý nhất, làm nền tảng cơ bản hỗ trợ cho
việc sử dụng thêm các loại mỹ phẩm đặc trị khác.
Lợi ích khác:
Texture Refinement : tái tạo lại da, phục hồi các vùng hư tổn.
Firmness Power : làm săn chắc da.
Wrinkle Resilience : làm căng da hạn chế nếp nhăn.
Radiance Enhancement : tăng cường vẻ rạng rỡ cho da.
Spots Control : ngăn ngừa mụn.
Cách sử dụng:
Sử dụng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Sau khi rửa sạch da mặt,
thoa tinh dầu và vỗ nhẹ lên các vùng tiếp xúc. Có thể sử dụng cả ở
những vùng cận mắt. Sản phẩm thích hợp dùng hàng ngày.
Giá bán:
3.000.000 VNĐ / chai 250 ml
Liên hệ:
Điện thoại : 0939 38 68 68 gặp Cường
Shop nhận ship COD toàn quốc miễn phí.
Phương thức kiểm tra hàng chính hãng và hạn sử dụng:
1/ Lấy mã đối chiếu sản phẩm (batch code):
Phía dưới tất cả sản phẩm SK-II đều có một dãy 10 số. Tương tự bên
ngoài cũng sẽ có dãy số này trùng khớp với sản phẩm được dập hoặc in
chìm lên vỏ hộp.
Ví dụ: 4032211801
2/ Kiểm tra thông tin tại website:
Truy cập: checkcosmetic.net
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Select brand : Chọn nhãn hiệu SK-II
Enter code : nhập dãy 10 số
Nhấn Calculate
Kết quả sẽ hiển thị loại sản phẩm và ngày sản xuất của lô hàng.

Mỹ Phẩm SK-II Nhật Bản
Facebook

Hồ Chí Minh (TP)
Tel
Sự mở rộng
Trang mạng

https://www.facebook.com/myphamskiixachtay/

0939 38 68 68
skiivietnam@gmail.com
www.sk-ii.com.vn
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