อาร์์ทิิสทรีี อิินเท็็นซีีฟ สกิินแคร์์

14 ไนท์์ รีีเซ็็ท โปรแกรม

ขนาด ซีีรััม 14 ขวด ขวดละ 1.5 มิิลลิิลิิตร

รหััส 123776

อาร์ทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร์ 14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม ซีรัมที่ให้ผลลัพธ์การฟื้นบ�ำรุงผิวที่รวดเร็วและครอบคลุม
ปัญหาผิวทุกประการของอาร์ทิสทรี ช่วยฟื้นบ�ำรุงเซลล์ผิว และท�ำให้ผิวแข็งแรงขึ้นเพื่อต่อต้านสัญญาณริ้วรอยแห่ง
วัยในอนาคต* รู้สึกถึงผลลัพธ์ในทันทีและตื่นมาพบกับผิวที่ดูอ่อนเยาว์และสุขภาพดีภายในเวลาเพียง 14 คืน

* ริ้วรอยที่เกิดจากการขาดการบ�ำรุงผิวที่ดี

ดีอย่างไร ?

ฟื้นบ�ำรุงผิวแบบเร่งรัด

ช่วยเร่งความสามารถของผิวในการฟืน้ บ�ำรงุ เซลล์ผิวตามธรรมชาติจึงช่วยลดเลือนสัญญาณ
ริ้วรอยแห่งวัยที่มองเห็นได้
เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

เห็นผลลัพธ์ได้ตงั้ แต่ครัง้ แรกทีท่ าลงบนผิว ช่วยจัดการกับปัญหาผิวอย่างครอบคลุมมากทีส่ ดุ
จากในกลุ่มสกินแคร์ของอาร์ทิสทรี
ใช้ซ�้ำเพื่อผิวสุขภาพดีต่อเนื่อง

ใช้ทุกๆ 3 เดือน เพื่อผิวสวย สุขภาพดีต่อเนื่อง หรือเมื่อต้องการเตรียมความพร้อม
ในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานรับปริญญา เป็นต้น

ใช้ตอนไหน ?
เช้า

ท�ำความสะอาด

ปรับสภาพผิว

ท�ำความสะอาด

ปรับสภาพผิว

ปรนนิบัติผิวด้วยซีรัม
ที่คุณใช้เป็นประจ�ำ

มอยส์เจอไรเซอร์

ครีมกันแดด

ปรนนิบัติผิวด้วยซีรัม
ที่คุณใช้เป็นประจ�ำ

มอยส์เจอไรเซอร์

กลางคืน

ปรนนิบัติผิวด้วย
14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม

ในระหว่างที่ใช้อาร์ทิสทรี 14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ อินเท็นซีฟ สกินแคร์ แอนตี้-ริงเคิล เฟิร์มมิ่ง ซีรัม / อินเท็นซีฟ สกินแคร์ รีนิววิง พีล / อินเท็นซีฟ สกินแคร์
แอดวานซ์ วิตามินซี + เอชเอ ทรีทเมนท์ / อาร์ทิสทรี ซิกเนเจอร์ ซีเล็กต์ โพลิชชิ่ง มาสค์ / อาร์ทิสทรี ซิกเนเจอร์ ซีเล็กต์ ไบรท์เทนนิ่ง มาสค์

เทคโนโลยีเบื้องหลังผิวสวย สุขภาพดี

เทคโนโลยี ดีพ ไนท์ แอ็คชั่น อัลตร้า และไฟโต-3 ซิก้า เบลนด์
เทคโนโลยี ดีพ ไนท์ แอ็คชั่น อัลตร้า

ผสานประสิทธิภาพของไลโพโซม 3 ชนิด ซึ่งบรรจุส่วนผสมส�ำคัญในความเข้มข้น
สูงไว้ภายในไลโพโซมเพื่อการแทรกซึมลึกลงสู่ผิวอย่างตรงจุดที่มีปัญหา

เทคโนโลยีอัลตร้าโซมส์

เทคโนโลยีเมโรสเฟียร์ส

ใหม่! แอคทิเวเตอร์ ไลโพโซม

เอนไซม์ ที4 เอ็นโดนิวเคลียสที่บรรจุ
อยู ่ ใ นไลโพโซมที่ มี ก ารคิ ด ค้ น เป็ น
พิเศษ* ช่วยเร่งความสามารถในการ
ซ่อมแซมความเสียหายของเซลล์ผิว
ตามธรรมชาติ
ไลโพโซมนี้จะซึมลึกลงถึงชั้นในสุด
ของผิวชัน้ เอพิเดอร์มสิ ช่วยซ่อมแซม
เซลล์ผวิ โดยช่วยให้ผวิ ฟืน้ บ�ำรงุ ตัวเอง
เร็วขึ้นกว่าปกติ 75%**

ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเกราะ
ปกป้องความชุ่มชื้นผิวด้วยสารสกัด
จากโรสแมรี่
โรสแมรี่ที่ถูกบรรจุอยู่ในไลโพโซมจะ
ช่ ว ยกระตุ ้ น การสร้ า งลิ พิ ด ของผิ ว
เพื่อช่วยให้เกราะปกป้องผิวและการ
เก็ บ กั ก ความชุ ่ ม ชื้ น ของผิ ว ดี ขึ้ น
ตามธรรมชาติ ใ นการผลิ ต สารให้
ความชุ่มชื้น เพื่อเป็นเกราะปกป้อง
ผิวเพิ่มขึ้น 300%***

ช่วยปกป้องและบ�ำรุงผิว
ไลโพโซมนี้ช่วยเพิ่มความสามารถให้
ผิ ว ปกป้ อ งตั ว เองตามธรรมชาติ
ป้องกันการเกิดสัญญาณริ้วรอยแห่ง
วัยในอนาคตถึง 217%**** มีส่วน
ผสม Chia Seed Oil จากฟาร์ม
ออร์แกนิคนิวทริไลท์ ยังมีส่วนผสม
ของ omega-3 และ omega-6 ใน
ปริมาณที่สูง

* ช่วยให้ดีเอ็นเอฟื้นบ�ำรุงตัวเองภายในผิวด้วยการฟื้นฟูคู่สายดีเอ็นเอ Thymine dimers ที่ถูกท�ำร้ายให้คืนสภาพเดิม
** การทดสอบในหลอดทดลองของอัลตร้าโซมส์ เปรียบเทียบกับค่าฐาน
*** การทดสอบในหลอดทดลองของผลิตภัณฑ์สูตรใหม่เปรียบเทียบกับสูตรเดิม
**** การทดสอบในหลอดทดลองของแอคทิเวเตอร์ ไลโพโซม เทียบกับค่าฐาน

ใหม่!

ไฟโต-3 ซิก้า เบลนด์

เป็นการผสมผสานของส่วนผสมจากพืชธรรมชาติอันทรงพลัง ได้แก่ เซ็นเทลลา เอเชียทิกา เอคไคเนเชีย และโรส
แมรี่ ที่ช่วยฟื้นบ�ำรุงเซลล์ผิวเพิ่มขึ้น 150%* โดยช่วยให้ผิวซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยปลอบประโลมผิว และชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้ถึง 200%**
ซิก้า สารสกัดจากพืชชนิดนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น ตัวรักษา
ความชุม่ ชืน้ ให้ผวิ มีคณุ สมบัตชิ ว่ ยฟืน้ บ�ำรงุ และต่อต้านการอักเสบ
ที่ยอดเยี่ยม

เอคไคเนเชีย สารสกัดจากพืชชนิด
นี้มีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบ
และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

โรสแมรี่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและ
ช่วยยับยั้งการท�ำงานของเอ็นไซม์ อีลาสเทส***
ท�ำให้ผิวสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินได้ดี

* การทดสอบในหลอดทดลองของไฟโต-3 ซิก้า เบลนด์ เปรียบเทียบระหว่างเซลล์ผิวที่ได้รับและไม่ได้รับสารนี้ภายในเซลล์ผิวชั้นเอพิเดอร์มิส
** การทดสอบในหลอดทดลอง
*** อิลาสเทสเป็นเอ็นไซน์ที่ยับยั้งการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน

พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ผิวเริ่มต้นการฟื้นบ�ำรุงในเวลาอันรวดเร็ว
การศึกษาทางคลินกิ และการทดสอบในผูบ้ ริโภคยืนยันถึงผลลัพธ์ทผี่ ใู้ ช้ทกุ คนต่างหลงรัก
เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

1 คืน

ชุ่มชื้น เกราะปกป้อง
ความชุ่มชื้นแข็งแรงขึ้น
ให้การปกป้อง ผิวเรียบเนียน
และนุ่มขึ้น 179%

4 คืน

โทนสีผิว
สม�่ำเสมอขึ้น

7 คืน

ความเรียบเนียน
เพิ่มขึ้น 79%

14 คืน

รู้สึกได้ถึง
การเปลี่ยนแปลง
ของผิวโดยรวม
เสมือนได้
ผิวใหม่

10 คืน
ผิวกระชับ
ยิ่งขึ้น

•	ผิิวชุ่่�มชื้้�นขึ้้�น อ่่อนเยาว์์ขึ้้�น และดููสุุขภาพดีีขึ้้�น*
•	ผิิวใสเปล่่งประกายขึ้้�น 261%*
•	ริ้้�วรอยตื้้�นจากความแห้้งกร้้านลดลง 99%*
• ความหยาบกร้้านลดลง 83% ผิิวจึึงดููเรีียบเนีียนและอ่่อนนุ่่�มขึ้้�น*
• 75% ของผู้้�เข้้าร่่วมทดสอบรู้้�สึกึ ว่่าผิิวกระชัับขึ้้�น
• 93% ของผู้้�เข้้าร่่วมทดสอบรู้้�สึกึ สบายผิิวมากขึ้้�นผิิวได้้รับั การปลอบประโลมและผ่่อนคลาย
• โทนสีีสม่ำำ��เสมอขึ้้�น* และจากการทดสอบทางคลิินิิกพบว่่าผิิวกระจ่่างใสขึ้้�น
•	ผิิวมีีความแดงลดลงจากการทดสอบทางคลิินิกิ
•	ผิิวเรีียบเนีียนและอิ่่�มเอิิบขึ้้�น*
•	ผิิวได้้รัับการปกป้้องมากขึ้้�นจากมลภาวะ**
* การทดลองทางคลิินิิก

** การทดสอบในหลอดทดลอง

รูปถ่ายก่อน/หลัง

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเมื่อเวลาผ่านไปตั้งแต่ภายหลังการใช้ทันที 4 คืน และ 14 คืน
แสดงให้เห็นลักษณะริ้วรอยลึกที่ดีขึ้น
แสดงให้ถึงถึงความใสและโทนสีผิว
อย่างเห็นได้ชัดภายหลังการใช้เพียง
ที่สม�ำ่ เสมอขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายหลัง
ครั้งเดียว
การใช้ 4 คืน

ก่อน

ทันที ภายหลัง
การใช้ 1 ครั้ง

ก่อน

ภายหลัง
การใช้ 4 คืน

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้าน
ความงามของผิวในช่วง 14 วัน

ก่อน

ภายหลัง
การใช้ 14 คืน

อาร์ทิสทรี อินเท็นซีฟ สกินแคร์
14 ไนท์ รีเซ็ท โปรแกรม

“เสมือนได้ผิวใหม่ใน 14 คืน”

