


ขนาด ซีีรััม 14 ขวด ขวดละ 1.5 มิลลิลิตรั 

รหััส 123776

อาร์์ทิิสทิร์ี อินเทิ็นซีีฟ สกิินแคร์์

14 ไนทิ์ รี์เซี็ทิ โปร์แกิร์ม



อาร์ทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร์ 14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม ซีรัมที่ให้ผลลัพธ์การฟื้นบ�ารุงผิวที่รวดเร็วและครอบคลุม
ปัญหาผิวทุกประการของอาร์ทิสทรี ช่วยฟื้นบ�ารุงเซลล์ผิว และท�าให้ผิวแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อต้านสัญญาณร้ิวรอยแห่ง
วัยในอนาคต* รู้สึกถึงผลลัพธ์ในทันทีและตื่นมาพบกับผิวที่ดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีภายในเวลาเพียง 14 คืน

* รัิ้วรัอยที่เกิดจากการัขาดการับ�ารัุงผิวที่ดี

ในรัะหว่างที่ใช้อารั์ทิสทรัี 14 ไนท์ รัีเซี็ท โปรัแกรัม ควรัหลีกเลี่ยงการัใช้ อินเท็นซีีฟ สกินแครั์ แอนตี้-รัิงเคิล เฟริั์มมิ่ง ซีีรััม / อินเท็นซีีฟ สกินแครั์ รัีนิววิง พีล / อินเท็นซีฟ สกินแคร์ 
แอดวานซ์ วิตามินซี + เอชเอ ทรีทเมนท์ / อารั์ทิสทรัี ซีิกเนเจอรั์ ซีีเล็กต์ โพลิชชิ่ง มาสค์ / อารั์ทิสทรัี ซีิกเนเจอรั์ ซีีเล็กต์ ไบรัท์เทนนิ่ง มาสค์

ใช้ตอนไหน ?

ดอีย่างไร ?

เช้า

ท�ำควำมสะอำด ปรับสภำพผิว ปรนนิบัติผิวด้วยซีรัม

ที่คุณใช้เป็นประจ�ำ

มอยส์เจอไรเซอร์ ครีมกันแดด

กลางคืน

ท�ำควำมสะอำด ปรนนิบัติผิวด้วย

14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม
ปรับสภำพผิว ปรนนิบัติผิวด้วยซีรัม

ที่คุณใช้เป็นประจ�ำ

มอยส์เจอไรเซอร์ 

ฟื้นบ�ารุงผิวแบบเร่งรัด 
ช่วยเร่ังความสามารัถของผวิในการัฟ้ืนบ�ารุังเซลล์ผิวตามธรัรัมชาติจึงช่วยลดเลือนสัญญาณ

ร้ิัวรัอยแห่งวัยที่มองเห็นได้

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
เหน็ผลลพัธ์ได้ต้ังแต่คร้ัังแรักทีท่าลงบนผวิ ช่วยจดัการักบัปัญหาผิวอย่างครัอบคลมุมากทีส่ดุ

จากในกลุ่มสกินแครั์ของอารั์ทิสทรีั

ใช้ซ�า้เพื่อผิวสุขภาพดีต่อเนื่อง
ใช้ทุกๆ 3 เดือน เพื่อผิวสวย สุขภาพดีต่อเนื่อง หรัือเมื่อต้องการัเตรัียมความพรั้อม

ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานรัับปรัิญญา เป็นต้น



เป็นการัผสมผสานของส่วนผสมจากพืชธรัรัมชาติอันทรังพลัง ได้แก่ เซ็ีนเทลลา เอเชียทิกา เอคไคเนเชีย และโรัส

แมรัี่ ที่ช่วยฟื้นบ�ารัุงเซีลล์ผิวเพิ่มขึ้น 150%* โดยช่วยให้ผิวซ่ีอมแซีมตัวเองตามธรัรัมชาติได้เรั็วขึ้นและมีปรัะสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยปลอบปรัะโลมผิว และชะลอร้ิัวรัอยแห่งวัยได้ถึง 200%**

ซิก้า สารัสกัดจากพืชชนิดน้ีได้รัับการักล่าวขานว่าเป็น ตัวรัักษา

ความชุ่มชืน้ให้ผวิ มคีณุสมบตัช่ิวยฟ้ืนบ�ารังุและต่อต้านการัอกัเสบ

ที่ยอดเยี่ยม

โ รสแม ร่ี มี คุณสมบั ติต ้ านอ นุมู ลอิ ส รัะและ 

ช่วยยับยั้งการัท�างานของเอ็นไซีม์ อีลาสเทส***  

ท�าให้ผิวสรั้างคอลลาเจนและอีลาสตินได้ดี

เอคไคเนเชีย สารัสกัดจากพืชชนิด

น้ีมีคุณสมบัติช่วยต้านการัอักเสบ

และเป็นสารัต้านอนุมูลอิสรัะ

เทคโนโลยีเบื้องหลังผิวสวย สุขภาพดี 

ไฟโต-3 ซิก้า เบลนด์ ใหม่!

เทคโนโลยี ดีพ ไนท์ แอ็คชั่น อัลตร้า และไฟโต-3 ซิก้า เบลนด์
เทคโนโลยี ดีพ ไนท์ แอ็คชั่น อัลตร้า ผสานปรัะสิทธิภาพของไลโพโซีม 3 ชนิด ซ่ึีงบรัรัจุส่วนผสมส�าคัญในความเข้มข้น

สูงไว้ภายในไลโพโซีมเพื่อการัแทรักซีึมลึกลงสู่ผิวอย่างตรังจุดที่มีปัญหา

เทคโนโลยีอัลตร้าโซมส์

เอนไซม์ ที4 เอ็นโดนิวเคลียสที่บรรจุ

อยู ่ในไลโพโซมที่มีการคิดค้นเป็น

พิเศษ* ช่วยเร่งความสามารถในการ

ซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ผิว

ตามธรรมชาติ

ไลโพโซีมน้ีจะซีึมลึกลงถึงช้ันในสุด

ของผวิช้ันเอพเิดอร์มสิ ช่วยซ่ีอมแซีม

เซีลล์ผวิโดยช่วยให้ผวิฟ้ืนบ�ารังุตัวเอง

เรั็วขึ้นกว่าปกติ 75%**

 * ช่วยให้ดีเอ็นเอฟื้นบ�ารุังตัวเองภายในผิวด้วยการัฟื้นฟูคู่สายดีเอ็นเอ Thymine dimers ที่ถูกท�ารั้ายให้คืนสภาพเดิม 
 ** การัทดสอบในหลอดทดลองของอัลตรั้าโซีมส์ เปรีัยบเทียบกับค่าฐาน
 *** การัทดสอบในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์สูตรัใหม่เปรีัยบเทียบกับสูตรัเดิม
 **** การัทดสอบในหลอดทดลองของแอคทิเวเตอรั์ ไลโพโซีม เทียบกับค่าฐาน

         แอคทิเวเตอร์ ไลโพโซม 

ช่วยปกป้องและบ�ารุงผิว

ไลโพโซีมน้ีช่วยเพิ่มความสามารัถให้

ผิวปกป ้องตัวเองตามธรัรัมชาติ

ป้องกันการัเกิดสัญญาณร้ิัวรัอยแห่ง

วัยในอนาคตถึง 217%**** มีส่วน

ผสม Chia Seed Oil จากฟารั์ม

ออร์ัแกนิคนิวทรัิไลท์ ยังมีส่วนผสม

ของ omega-3 และ omega-6 ใน

ปรัิมาณที่สูง

เทคโนโลยีเมโรสเฟียร์ส 

ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเกราะ

ปกป้องความชุ่มช้ืนผิวด้วยสารสกัด

จากโรสแมรี่  

โรัสแมร่ีัที่ถูกบรัรัจุอยู่ในไลโพโซีมจะ

ช่วยกรัะตุ ้นการัสรั้างลิพิดของผิว 

เพื่อช่วยให้เกรัาะปกป้องผิวและการั

เก็บกักความชุ ่ม ช้ืนของผิวดี ข้ึน 

ตามธรัรัมชาติในการัผลิตสารัให้

ความชุ่มชื้น เพื่อเป็นเกรัาะปกป้อง

ผิวเพิ่มข้ึน 300%***

ใหม่!

 * การัทดสอบในหลอดทดลองของไฟโต-3 ซีิก้า เบลนด์ เปรีัยบเทียบรัะหว่างเซีลล์ผิวที่ได้รัับและไม่ได้รัับสารันี้ภายในเซีลล์ผิวชั้นเอพิเดอรั์มิส
 ** การัทดสอบในหลอดทดลอง 
*** อิลาสเทสเป็นเอ็นไซีน์ที่ยับยั้งการัสร้ัางคอลลาเจนและอีลาสติน



พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ผิวเริ่มต้นการฟื้นบ�ารุงในเวลาอันรวดเร็ว
การัศกึษาทางคลนิิกและการัทดสอบในผูบ้รัโิภคยนืยนัถึงผลลพัธ์ทีผู่ใ้ช้ทกุคนต่างหลงรััก

เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

• ผิวชุม่ชื้นขึน้ อ่อนเยาว์ขึ้น และดูสุขภาพดีขึ้น*

• ผิวใสเปล่งปรัะกายขึ้น 261%*

• รัิ้วรัอยตื้นจากความแห้งกร้ัานลดลง 99%* 

• ความหยาบกร้ัานลดลง 83% ผวิจงึดเูรัยีบเนยีนและอ่อนนุ่มขึ้น*

• 75% ของผูเ้ข้าร่ัวมทดสอบรู้ัสกึว่าผวิกรัะชบัข้ึน

• 93% ของผูเ้ข้าร่ัวมทดสอบรู้ัสกึสบายผวิมากข้ึนผวิได้รัับการัปลอบปรัะโลมและผ่อนคลาย

• โทนสีสม�่าเสมอขึน้* และจากการัทดสอบทางคลินิกพบว่าผิวกรัะจ่างใสขึ้น

• ผิวมคีวามแดงลดลงจากการัทดสอบทางคลนิิก

• ผิวเรีัยบเนียนและอิ่มเอิบขึ้น*

• ผิวได้รัับการัปกป้องมากขึ้นจากมลภาวะ**

 * การัทดลองทางคลินิก      ** การัทดสอบในหลอดทดลอง

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการัด้าน 

ความงามของผิวในช่วง 14 วัน

รูปถ่ายก่อน/หลัง
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการัเมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่ภายหลังการัใช้ทันที 4 คืน และ 14 คืน

แสดงให้เห็นลักษณะรัิ้วรัอยลึกที่ดีขึ้น

อย่างเห็นได้ชัดภายหลังการัใช้เพียง 

ครัั้งเดียว

แสดงให้ถึงถึงความใสและโทนสีผิว 

ที่สม�่าเสมอขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลัง

การัใช้ 4 คืน

ทันที ภายหลัง
การัใช้ 1 ครัั้ง

ภายหลัง
การัใช้ 4 คืน

ภายหลัง
การัใช้ 14 คืน

ก่อน ก่อน ก่อน

14 คืน
รู้สึกได้ถึง

การเปลี่ยนแปลง
ของผิวโดยรวม 

เสมือนได้ 
ผิวใหม่ 

10 คืน
ผิวกรัะชับ

ยิ่งขึ้น

4 คืน
โทนสีผิว

สม�่าเสมอขึ้น

7 คืน
ความเรีัยบเนียน

เพิ่มขึ้น 79%

ชุ่มชื้น เกรัาะปกป้อง

ความชุ่มชื้นแข็งแรังขึ้น

ให้การัปกป้อง ผวิเรัยีบเนียน

และนุ่มขึ้น 179% 

1 คืน



“เสมือนได้ผิวใหม่ใน 14 คืน” 

อาร์์ทิิสทิร์ี อินเท็ินซีีฟ สกิินแคร์์
14 ไนทิ์ ร์ีเซี็ทิ โปร์แกิร์ม 


