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แร่ธาตุจากทะเลน�้าลึก

ช่วยปกป้องผิว

จากความแห้งกร้าน

สารสกัดจาก

ดอกคาโมมายล์

ช่วยปลอบประโลมผิว

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

นักแสดงช่อง 3
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* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

MONTHLY PROMOTION

• นอริชชิ่ง ไนท์ โลชั่น

• อินเทนซีฟ ไนท์ โลชั่น

• เดย์ ทู ไนท์ พาเลทท์

• โกลว์ฟิตี้ อายแชโดว์ พาเลทท์

1. เนเวอร์ ทู แมทท์ ลิปสติก (ทุกสี) 

2. ซุปเปอร์พาวเวอร์ ซิลกี้ แมทท์ ลิปสติก (ทุกสี)

3. โกลว์ฟิตี้ คัลเลอร์สลิค ลิปสติก (ทุกสี) 

4. กู๊ดบาย ดราย ลิปส์ (ทุกสี)

• ไวท์เทนนิ่ง 

 เอสเซ้นซ์

• พลัส ซันสกรีน

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

• รีทัช 

พาวเดอร์ บรัช

• ออยล์ คอนโทรล 

 ฟาวเดชั่น พาวเดอร์ 

 เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++

 คู่พิเศษ 399.-

 คู่พิเศษ 599.-

รายละเอียดสินค้าหน้า 41รายละเอียดสินค้าหน้า 53-54

รายละเอียดสินค้าหน้า 17-18, 19, 27-30

สุทธิ

สุทธิ

 พาเลทท์ อายแชโดว์  ลิปสติก 

(ที่ร่วมรายการ)
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MONTHLY PROMOTION

• นอนสต๊อป บิวตี้

เอท อาวเวอร์ บลัช (ทุกสี)
• พอร์ เบลอริ่ง

พาวเดอร์ แพค (ทุกสี)

• บ๊าย บาย ออยล์ แอคเน่ 

คัฟเวอร์ บรีทธาเบิ้ล บาล์ม 

เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ (ทุกสี)

• บ๊าย บาย ออยล์

พาวเดอร์ (ทุกสูตร)

 คู่พิเศษ 299.-

รายละเอียดสินค้าหน้า 22, 39

รายละเอียดสินค้าหน้า 15-16

สุทธิ

MONTHLY PROMOTION

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

2 ชิ้น พิเศษ 299.-
สุทธิ

 คู่พิเศษ 299.-
สุทธิ

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

รายละเอียดสินค้าหน้า 55

• ซุปเปอร์ สเตร็งท์ 10% 

วิตามิน ซี บูสเตอร์ เซรั่ม 

ขนาด 10 มล. 

• โอ เดอ ทอยเล็ต 

10 มล. (ทุกกลิ่น)

 • สวีท มัสค์ บอดี้ โลชั่น 

ขนาด 490 มล.

รายละเอียดสินค้าหน้า 72, 74, 76, 78
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 ขนาด 13 กรัม. x 2 ชิ้น 

รำคำ 599.-

 ตลับรีฟิลในกล่อง

Cashmere Lip Crayon

เล็ท ดิ แอดแวนเจอร์ บีกิน ลิป แอนด์ ชีค เจล

เพิ่มเสน่ห์ใช้ได้ทั้งริมฝีปากและพวงแก้มสุขภาพดี

น่าหลงใหล ด้วยเนื้อเจลบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ 

ติดทนนาน พร้อมมอบความชุ่มชื่นยาวนาน 8 ชม. 

สามารถทาทับ เพื่อเพิ่มระดับสีสันได้ 

ขนาด 4.7 กรัม รำคำ 259.-

Lip & Cheek Gel

01 (74894)

Polite Pink

02 (74895)

Joyful Coral

04 (74897)

Bold Red

เล็ท ดิ แอดแวนเจอร์ บีกิน แคชเมียร์ ลิป เครยอน

ลิปสติกเนื้อครีมบางเบา สีแน่นชัด ติดทนนาน 

พร้อมสัมผัสนุ่มลื่น และเติมความชุ่มชื่นด้วย

โฮโฮบา ออยล์ และคามิลเลีย ออยล์ 

ขนาด 2.5 กรัม รำคำ 299.-

01 (74929)

Pink

02 (74930)

Orange
04 (74932)

Red

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

วัน-ทู-บิวตี้ฟูล

แอร์รี่ แมทท์ คุชชั่น ฟาวเดชั่น เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

01 ไลท์ เบจ 

(74962)

02 แซนด์ เบจ 

(74963)

03 มีเดียม เบจ

 (74964)

01 02 04

01 02 04
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E

เนรมิตผิวสวยสมบูรณ์แบบ ด้วยรองพื้นสูตรลิควิด

ที่บางเบา สบายผิว เกลี่ยง่าย แห้งไว ไม่เป็นคราบ 

กันน�้าและกันเหงื่อ ปกปิดเนียนสนิทตลอดวัน 

คุมมันนานถึง 8 ชม. สีไม่ดร็อประหว่างวัน 

และปกป้องผิว จากรังสี UVA และ UVB 

ด้วย SPF 30 PA+++

• ขนาด 30 มล. มี 5 เฉดสีให้เลือก รำคำ 499.-  

• ขนาด 10 มล. มี 3 เฉดสีให้เลือก รำคำ 199.-

Matte Coverage Liquid Foundation

แมทท์ คัฟเวอร์เรจ ลิควิด ฟาวเดชั่น 

01 แฟร์ ขนาด 30 มล. (74699)

02 ไลท์ เบจ ขนาด 30 มล. (74700) ขนาด 10 มล. (74726)

03 แซนด์ เบจ ขนาด 30 มล. (74701) ขนาด 10 มล. (74727)

04 มีเดียม เบจ ขนาด 30 มล. (74702) ขนาด 10 มล. (74728)

05 ฮันนี่ ขนาด 30 มล. (74703)

01 02 03 04 05

ขนาด

10 มล.

เนรมิตมิติใหม่แห่งผิวสวย เพิ่มความโดดเด่น

ให้ใบหน้าทุกองศา ใช้ง่ายได้ลุคเป๊ะ  

เสมือนรังสรรค์โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ 

เบาสบายผิวขีดสุด

ดุจอากาศ

สินค้าขายดี

กันน�้ำ กันเหงื่อ

ไม่เป็นครำบ

คุมมันยาวนาน 8 ชม. 

หน้าไม่ดรอประหว่างวัน

บางเบา

สบายผิวขีดสุด

01 

02 

03 

04

05

01 พอร์ซเลน (74994)

02 ไลท์ เบจ (74995)

03 แซนด์ เบจ (74996)

04 มีเดียม เบจ (74997) 

05 โกลด์เด้น เบจ (74998)

 ขนาด 30 กรัม รำคำ 399.-

รองพื้นเนื้อแมทท์

ปกปิดเรียบเนียน 

ให้ผิวสวยเป็นธรรมชาติ

วัน-ทู-บิวตี้ฟูล 

แอร์รี่ แมทท์ ฟาวเดชั่น

สัมผัสใหม่ของรองพื้นเนื้อแมทท์ 

ปกปิดเนียนสนิททุกองศา เกลี่ยง่าย 

ลื่นสบายผิว ราวขนนก ไม่ตกร่อง 

สีไม่ดรอประหว่างวัน 
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แป้งฝุ่นโปร่งแสง เนื้อเนียนละเอียดบางเบา

เป็นพิเศษ เกลี่ยง่าย เข้ากับทุกสีผิว ช่วยล็อค

เมคอัพให้ติดทนนานตลอดวัน อ�าพรางริ้วรอย

และรูขุมขนได้ในทันทีที่ทาด้วยเทคโนโลยี  

Filler Powder และเติมได้ระหว่างวัน 

โดยที่ไม่เป็นคราบ 

(74663) ขนาด 15 กรัม รำคำ 359.-

อัลตร้า ไฟน์ แมทท์ ลูส พาวเดอร์

Ultra Fine Matte 
Loose Powder

ตาข่ายชนิดพิเศษ

ยืดหยุ่นและช่วยควบคุมปริมาณแป้งฝุ่น

ให้พอดี ท�าให้อณูแป้งเนียนละเอียด 

บางเบา เกลี่ยง่าย

ขนนุ่มฟู สบายผิวเม่ือสัมผัส

รูปทรง Oval Hair Brush 

เกลี่ยแป้งได้เนียนละเอียด

รับกับทุกองศาของใบหน้า

ใช้ได้ดีท้ังกับแป้งฝุ่น

และแป้งอัดแข็ง

Perfect Finish Powder Brush ใช้เป็นแปรงปัด

ไฮไลท์

บริเวณข้างแก้มได้

 เข้าถึงบริเวณร่องข้างจมูก

แปรงทาแป้ง

ขนนุ่มสุดละมุน

ฟองน�้าแต่งหน้าที่จะช่วยเกลี่ยเมคอัพ รองพื้น, บีบี 

และคอนซีลเลอร์ของคุณให้เนียนสวยแบบมืออาชีพทั่วทุกบริเวณใบหน้า

(74706) รำคำ 239.-

ด้ำน C (ด้ำนตัดแคบ)

ใช้ส�ำหรับเกลี่ยบริเวณใต้ตำ

และซอกมุมเล็กๆ

All in One Blender
ออล อิน วัน เบลนเดอร ์

ด้ำน A (ด้ำนมน)

ใช้ส�ำหรับเกลี่ยให้ทั่วใบหน้ำ

ด้ำน B (ด้ำนตัดกว้ำง)

ใช้ส�ำหรับเกลี่ยบริเวณร่องแก้ม ร่องจมูก

สินค้าขายดี

Stay Vivid Eye Primer
สเตย์ วิวิด อาย ไพรเมอร์

อายไพรเมอร์ส�าหรับรองพื้นเปลือกตา เกลี่ยง่าย แห้งเร็ว 

ช่วยให้อายแชโดว์สีสวยเด่นชัด อายไลเนอร์ติดทนนาน 

ไม่ตกร่อง ไม่เป็นคราบ ตลอดวัน 

(74613) ขนาด 8 กรัม รำคำ 199.-

ปลายด้าม 

เป็นก้านฟองน�้า

ทาสะดวก

(74948) รำคำ 239.-
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จดัการรอยช�า้ใต้ตาแบบ 2 in 1 ด้านหนึง่เป็นคอร์เรคเตอร์ 

ปรับสีผิว อีกด้านหนึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ปกปิดริ้วรอยและ

รอยคล�้าใต้ตาให้เรียบเนียนสนิททันทีที่ทา เนื้อนุ่มลื่น 

บางเบา เกลี่ยง่าย ไม่ตกร่องและไม่เป็นคราบ 

ขนาด 3 กรัม x 2 รำคำ 229.-

Double Agent 
Corrector and Concealer

ดับเบิ้ล เอเจ้นท์ คอร์เรคเตอร์ แอนด์ คอนซีลเลอร์

01 แซลมอน (74605)

ส�าหรับผิวขาว

02 พีช (74606)

ส�าหรับผิวสีน�้าผึ้ง

STEP 1
คอร์เรคเตอร์

STEP 2
คอนซีลเลอร์

STEP 1
คอร์เรคเตอร์

STEP 2
คอนซีลเลอร์

Long Lasting
Cover Concealer Stick
ลองลาสติ้ง คัฟเวอร์ คอนซีลเลอร์ สติ๊ก

ปกปิดทุกปัญหา

รอยสิว จุดด่างด�า

รอยแดง ฝ้าและกระ

01 ไลท์ เบจ

(74607)

02 เนเชอรัล เบจ

(74608)

คอนซีลเลอร์ปกปิดทกุปัญหาของผวิหน้า  

รอยสิว จุดด่างด�า รอยแดง ฝ้า และกระ  

ในระดับ Double HD ปกปิดเรียบเนียนถงึขดีสดุ

พร้อมสารสกัดท ีทรี ออยล์ (Tea Tree Oil)

ช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุ

ของการเกิดสิว

ขนาด 2.5 กรัม รำคำ 219.-

พาเลทส�าหรับไฮไลท์และคอนทัวร์ เพิ่มมิติให้สวยเป๊ะ

ดูเป็นธรรมชาติ เหมาะส�าหรับเวลากลางวัน ด้วยไฮไลท ์

แบบฝุ่นประกายละเอียดที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนใบหน้า

และเฉดดิ้งฝุ่นสีน�้าตาลที่ช่วยเนรมิตกรอบหน้าให้ดูเรียวสวย

เข้ารูป เม็ดสีติดแน่นทนนานตลอดวัน

(74601) 

ด้านคอนทัวร์ ขนาด 3 กรัม 

ด้านไฮไลท์ ขนาด 2 กรัม

รำคำ 249.-

Defining Duo Contour Kit

ดีไฟน์นิ่ง ดูโอ้ คอนทัวร์ คิท

คอนทัวร์

 ไฮไลท์  

  ไฮไลท์      คอนทัวร์

ไฮไลท์และคอนทัวร์รูปแบบแท่ง เพิ่มมิติให้สวยชัด 

สะกดทุกสายตา พร้อมออกงานยามค�่าคืน ด้วยไฮไลท์

เนื้อครีมที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนใบหน้า พร้อมเฉดดิ้ง

เนื้อครีมสีน�้าตาลที่ช่วยเพิ่มมิติบนใบหน้าและเสริมสันจมูก

ให้โครงชัดขึ้นสวยได้ในทุกองศาเหมาะส�าหรับทุกสีผิว 

(74600) 

ด้านคอนทัวร์ ขนาด 2 กรัม

ด้านไฮไลท์ ขนาด 1.8 กรัม

รำคำ 299.-

Defining Duo Contour Stick

ดีไฟน์นิ่ง ดูโอ้ คอนทัวร์ สติ๊ก

คอนทัวร์ ไฮไลท์  

  ไฮไลท์      คอนทัวร์

คอนทัวร์

 ไฮไลท์  

เนรมิตมิติใหม่แห่งผิวสวย เพิ่มความโดดเด่น

ให้ใบหน้าทุกองศา ใช้ง่ายได้ลุคเป๊ะ  

เสมือนรังสรรค์โดยช่างแต่งหน้ามืออาชีพ 
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บ๊าย บาย ออยล์ แอคเน่ คัฟเวอร์ 

บรีทธาเบิ้ล บาล์ม เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++

 ขนาด 30 กรัม 

รำคำ 299.-

Tea Tree Oil 

จากประเทศออสเตรเลีย 

ส่วนประกอบส�าคัญ

01 ไลท์ (74736)

02 เนเชอรัล (74737)

 บอกลาปัญหาสิว 

พร้อมโชว์ผิวเนียนกริบ

 บอกลาปัญหาสิว 

พร้อมโชว์ผิวเนียนกริบ

บีบีเนื้อแมทท์
 ส�าหรับผิวเป็นสิวง่าย

บีบีเนื้อแมทท์
 ส�าหรับผิวเป็นสิวง่าย

เกลี่ยง่าย

เนื้อบางเบา

คุมมัน ยาวนาน

กันน�้า กันเหงื่อ

BEFORE AFTER

แป้งฝุ่นทาหน้า เนื้อเนียนละเอียด

ดุจก�ามะหยี่ เกลี่ยง่าย

ช่วยให้รองพื้นติดทนนานตลอดวัน

1. บ๊าย บาย ออยล์ เนเชอรัล ไวท์ พาวเดอร์

แป้งฝุน่ทาหน้าโปร่งแสงสีเบจ ผสานสารสกัดส้มยสุู 

จากประเทศเกาหล ีช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใส 

อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติ

2. บ๊าย บาย ออยล์ โรซี่ สกิน พาวเดอร์

แป้งฝุ่นทาหน้าโปร่งแสงสีชมพู ผสานสารสกัดไข่มุก

จากประเทศเกาหลี ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสอมชมพู

ราวกับกลีบกุหลาบ ผิวแลดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ

3. บ๊าย บาย ออยล์ แอคเน่ เคลียร์ พาวเดอร์

แป้งฝุ่นทาหน้าโปร่งแสงสีขาว ผสานสารสกัดทีทรี ออยล์ 

จากประเทศออสเตรเลียที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสม

ของเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิว 

เพื่อผิวเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ขนาด 6 กรัม. รำคำ 129.-

โรซี่ สกิน

(74518)

2

แอคเน่ เคลียร์

(74519)
3

เนเชอรัล ไวท์

(74517)

1

บอกลาความมันบนใบหน้า

ด้วยคุชชั่นสูตรออยล์ คอนโทรล 

ให้ ลุคแมท ติดทนนาน 

ไม่เป็นคราบระหว่างวัน

Cushion Foundation

SPF 50+ PA+++
บ๊าย บาย ออยล์ คุชชั่น ฟาวเดชั่น เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

ขนาด 20 กรัม. รำคำ 429.-

คุชชั่นเนื้อบางเบา

แต่ให้การปกปิด

ที่เรียบเนียน

เป็นธรรมชาติ

ควบคุมความมัน 

ถึง 12 ชม. 

เกลี่ยง่าย แห้งไว

กันเหงื่อ กันน�้า 

ไม่หมองระหว่างวัน

ปกป้องผิว

จากรังสี UV

ด้วย SPF 50+ 

PA+++ 

CR : http://www.ladyissue.com/

คุชชั่น
สุดฮิต

ที่ Blogger แน
ะน�า

สแกน QR Code เพื่อดูรีวิว ได้ที่นี่

C1 ไบรท์ ออร่ำ 

(74528)

C2 ไลท์ เบจ  

(74529)

C3 เนเชอรัล เบจ 

(74530)

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 ลูส พาวเดอร์ (ทุกสูตร) ขนาด 6 กรัม คู ่แอคเน่ คัฟเวอร์ บรีทธาเบิ้ล บาล์ม (ทุกสี) ขนาด 30 กรัม

นวัตกรรมใหม่บีบีครีมลุคแมทท์ ช่วยปกปิด

รอยสิว จุดด่างด�า และอ�าพรางรูขุมขน

ได้อย่างเนียนสนิท พร้อมปรับสีผิว

ให้เรียบเนียนทันทีท่ีทา  ให้หน้าดูเนียนใส 

ลดโอกาสการเกิดสิว และปกป้องผิว

จากแสงแดดด้วย SPF 30 PA+++ 

 คู่พิเศษ 299.- ปกติ 428.-

สุทธิ
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* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

01

02

03

ซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิ

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิ

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

ซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์
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อาย แอนด์ ชีค มินิ พาเลท

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเปลือกตาและแก้ม พาเลทแต่งหน้า

สุดพิเศษ ที่รวมอายแชโดว์ 4 สี มาพร้อมบลัชออน

ในตลับเดียว เพื่อดวงตาสวยไร้ที่ติ และเรียวแก้ม

เปล่งประกายระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาติ

ขนาด 1.2 กรัม x 4 ช่อง และ 6 กรัม x 1 ช่อง

รำคำ 199.-  

ขนาด 1.1 กรัม x 6 , 4.7 กรัม x 2

(74858) รำคำ 499.-

มอบลุคหวานละมุนไปจนถึงลุคหวานแต่ซ่อนด้วยความเซ็กซี่ 

ด้วยโทนสีที่ผสมผสานชมพูเข้มและอ่อน เพิ่มความน่าค้นหาใน

ยามค�่าคืนด้วยโทนสีน�้าตาลไว้ในตลับเดียว

พาวเวอร์ พิงค์ เดย์ทูไนท์ พาเลทท์

มอบลุคสวยโกลว์มีมิติไปจนถึงลุคมีเสน่ห์เร่าร้อน 

ด้วยโทนสีที่ผสมผสานสีบรอนซ์แชมเปญ 

เพิ่มความโดดเด่นและดึงดูดทุกสายตาในยามค�่าคืน

ด้วยโทนสีน�้าตาลแดงไว้ในตลับเดียว

วันเดอร์ลัสท์ เดย์ทูไนท์ พาเลทท์

มอบลุคงานผิวที่ดูธรรมชาติไปจนถึงลุคสุดเรียบหรู

ด้วยโทนสีที่ผสมน�้าตาลนู้ดธรรมชาติ เพิ่มความเรียบหรู

ในยามค�่าคืนด้วยโทนสีด�าและเงินไว้ในตลับเดียว

แดร์ ทู แบร์ เดย์ทูไนท์ พาเลทท์

ขนาด 1.1 กรัม x 6 , 4.7 กรัม x 2

(74857) รำคำ 499.-

เนรมิตลุคกลางวัน กลางคืน สวยครบจบในตลับเดียว

ขนาด 1.1 กรัม x 6 , 4.7 กรัม x 2

(74856) รำคำ 499.-

อายแชโดว์โทนสขีาวมุก

และน�า้ตาลธรรมชาติเปล่งประกาย

ดุจแสงจันทร์ และบลชัออนสพีีช

อายแชโดว์โทนสแีชมเปญ ระยบิระยบั

ด่ังหาดทรายยามพระอาทิตย์ตกดิน  

และบลชัออนสชีมพอูบอุ่น

อายแชโดว์โทนสชีมพสูวยหวาน 

ด่ังกุหลาบในแสงอาทิตย์อ่อนๆ ยามเช้า

และบลชัออนสชีมพอูมส้ม

มูนไลท์ (74596) ซันเซ็ท (74597) ซันไรส์ (74598)

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์
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นอนสต๊อป บิวตี้ ออมเบร บลัช

บลัชออนไล่เฉดสี จะปัดไล่เฉดสีหรือรวมสี ก็ช่วยให้พวงแก้มดูสวยระเรื่อ สุขภาพดี มีมิติอย่าง

เป็นธรรมชาติ เนื้อสีแน่น สัมผัสเนียนนุ่ม เกลี่ยง่าย และเรียบเนียนละเอียดไปบนพวงแก้ม

ขนาด 10 กรัม รำคำ 229.-

ผสาน 2 เฉดสีในตลับเดียว

เพื่อพวงแก้มสวย มีมิติ

นอนสต๊อป บิวตี้ 

เอท อาวเวอร์ บลัช 

บลัชออนสูตรกันน�้า 

ติดทนนานถึง 8 ชม. 

มอบความมั่นใจให้คุณ

พร้อมทุกสถานการณ์ 

โดยไม่ต้องปัดซ�้า 

เม็ดสีแน่น เกลี่ยง่าย

เนือ้เนยีนละเอยีด บางเบา 

ให้พวงแก้ม แลดูมีสีสัน

สดใสตลอดวัน

ขนาด 3.5 กรัม 

รำคำ 179.-

เทคนคิปัดบลชัออน 3 มติิTips
1. เลอืกบลชัออนโทนสเีข้ม (04, 06, 07, 08)

 สใีดก็ได้ ปัดในต�าแหน่ง A

2. เลอืกบลชัออนโทนสอ่ีอน (01, 02, 03, 05)

 สใีดก็ได้ ปัดทับในต�าแหน่ง A และ B

ช่วย
ให้

พวงแ
ก้มของคุณ

โดดเด่นแลดูมมีติิ

01 ฮันนีมูน

(74584)

02 เฟิร์ส เลิฟ

(74585)

03 สวีท เดท

(74586)

04 คลำสสิค ไบรด์

(74587)

05 ซัมเมอร์ บีช

(74588)

06 เกิร์ลส์ 

ไนท์ เอำท์

(74589)

07 เครซี่ อิน เลิฟ

(74590)

08 ซูเปอร์ โมเดล 

(74591)

01 เฟรช พิ้งค์

(74883)

02 พีช แพชชั่น

(74884)

03 ซันเซ็ท โกลว์

(74885)

ปัดไล่เฉดสี

PEACH

PASSION

SUNSET

GLOW

FRESH

PINK

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 นอนสต๊อป บิวตี้ เอท อาวเวอร์ บลัช (ทุกสี) คู ่ พอร์ เบลอริ่ง พาวเดอร์ แพค (ทุกสี)

 คู่พิเศษ 299.- ปกติ 438.-

สุทธิ

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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สีชัดติดทนนานถึง 12 ชั่วโมง

เนื้อเนียนละเอียด เกลี่ยง่าย

ไม่เป็นคราบ ไม่ตกร่องพับเปลือกตา 

บ�ารุงเปลือกตาให้เนียนนุ่ม ด้วยสารสกัด

จากดอกลิลลี่ เพื่อดวงตาสวยโดดเด่นตลอดวัน

อายแชโดว์กลิตเตอรเ์นื้อลิควิดเจล

เปล่งประกายระยิบระยับพร้อมสะกดทุกสายตา 

01 โกลด์ รัช

 (74861)

02 โรส ควอทซ์

(74862)

03 ไฟรี่ คอปเปอร์

(74863)

เนื้อกลิตเตอร์
สุดวิ้ง

ลิควิด โครม แดซลิ่ง สตาร์ อายแชโดว์

ขนาด 6 กรัม รำคำ 199.-

นอนสต๊อป บิวตี้ ลิควิด โครม อายแชโดว์

อายแชโดว์เนื้อลิควิดเจล สีสันเด่นชัดติดทนนาน 

ถึง 12 ชม. มอบดวงตาเปล่งประกายมีมิติได้ 

ในครั้งเดียวที่ทา เนื้อเนียนละเอยีด เกลีย่ง่าย 

ไม่ตกร่องรอยพบัเปลอืกตา และไม่เป็นคราบ 

พร้อมสารสกัดจากดอกลิลลี่ ช่วยบ�ารุงเปลือกตา

ให้เนียนนุ่ม เพื่อดวงตาสวยโดดเด่นตลอดวัน

ขนาด 6 กรัม รำคำ 199.-

03 บรอนซ์ เลค

(74475)

04 ฮันนี่ บรำวน์

(74476)

05 มิดไนท์ ปำร์ตี้

(74477)

02 ไฟเออร์เบิร์ด

(74474)

01 เดย์ ไลท์

(74473)

07 โกโก้ ดรีม

(74860)

06 แซนด์ ก็อดเดส

(74859)
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นอนสต๊อป บิวตี้ แมทท์ ล็อค ลิควิด ลิป 

ลิควิดลิปสติกเนื้อแมทท์สูตรพิเศษ

พร้อมสัมผัสเนียนนุ่มดุจก�ามะหยี่ขณะทา

เพื่อผลลัพธ์ให้ริมฝีปากแลดูแมทท์

โดยไม่แห้งตึง มอบสีสันสวยโดดเด่น

ติดทนนานตลอดวัน

ขนาด 7 กรัม รำคำ 229.-

06 เรทโทร เรด

(74835)

07 ฮอท ช็อกโกแลต

(74836)

08 เดสเสิร์ท โรส

(74837)

09 พิงค์ ซันเซท

(74838)

01 ฟลำมิงโก้

(74635)

02 พิงค์ สตอร์ม

(74636)

03 คอรัล รีฟ

(74637)

05 โมฟว์ มำเว่น

(74639)

04 แซนด์ ดูน

(74638)
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12 เฉดสีสวย 

เนื้อ Silky Matte

07 Imagination

อิแมจิเนชั่น (74824)

08 Boldness 

โบลดเนส (74825)

09 Passion 

แพสชั่น (74826)

10 Grit

กริท (74827)

11 Faith

เฟธ (74828)

12 Ambition 

แอมบิชั่น (74829)

01 Hope

โฮป (74818)

02 Love 

เลิฟ (74819)

03 Embrace 

เอมเบรส (74820)

04 Persuasion 

เพอสเวชั่น (74821)

05 Smile

สไมล์ (74822)

06 Laughter

ลำฟเทอร์ (74823)

สินค้าขายดี

ซุปเปอร์พาวเวอร์ ซิลกี้ แมทท์ ลิปสติก

ขนาด 3.7 กรัม รำคำ 229.-

 นุ่ม ด้วยเนื้อลิปซิลกี้ แมทท์    

 เบาสบายริมฝีปาก

 ทน สีติดทนนาน 

 12 ชั่วโมง 

 แน่น เม็ดสีแน่น

 กลบสพีืน้ปากได้เนยีนสนทิ  

พร้อมเติมเต็มร่องตื้นให้ริมฝีปาก

ดูอิ่มเอิบและมีมิติ 

 ชุม่ชืน่ ยาวนาน 8 ชัว่โมง  

 ด้วยพลังวิตามิน อี โทนสีนู้ด 

ทาได้ทุกวัน

01 เท็ดดี้

(74566)

02 เบบี้ดอลล์ 

(74567)

03 โลลิป๊อป 

(74568)

04 มิส โมฟว์ 

(74569)

05 เบอร์รี่ ครัช 

(74570)

11 ฮำวำยเอี้ยน คอรัล

(74576)

12 พีช ปำร์ตี้ 

(74577)

13 เฟมม์ ฟำทำล 

(74578)

14 เทเลอร์ เรด 

(74579)

15 ไนท์ ควีน 

(74580)

โทนสดใส 

สไตล์เกาหลี

06 ไวน์ แอนด์ สมำยล์

(74571)

07 ซันคิส

(74572)

08 ซินนำมอน 

(74573)

09 ฮอท ช็อกโกแลต

(74574)

10 แวมไพร์ เบลล่ำ

(74575)

โทนสวยแซ่บ 

สไตล์สาย ฝ.

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

นางเอกช่อง 3

สินค้าขายดี

กู๊ดบาย ดราย ลิปส์ มอยส์เจอร์ไรซิ่ง ลิป ครีม

บอกลาริมฝีปากแห้งแตกเป็นขุย ด้วยคุณค่าสารสกัด

คอลลาเจน ช่วยมอบความชุ่มชื่นให้ริมฝีปาก เติมเต็ม

ร่องลึกบนริมฝีปาก ให้ริมฝีปากแลดูอิ่มน�้า เนียนนุ่ม 

น่าสัมผัส  

ขนาด 3.7 กรัม รำคำ 259.- 

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์
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ใช้สี 10 

Dance Queen

01 Team Bride ทีมไบรด์ (74968)

02 Fairy Tale แฟร์รี่เทล (74969)

03 Grace Kelly เกรซ เคลลี่ (74970)

04 Vintage วินเทจ (74971)

05 Mademoiselle มาดมัวแซล (74972)

06 Preppy เพร็พพี่ (74973)

สีสวยตลอดกาล ใช้ได้ทุกงาน  
Classic

01 02
03

04 05 06

1307 08 09
10

11 12

Party
สีสันความสนุก

ปลุกค�่าคืนให้มีชีวิตชีวา
07 Dress Up เดรสอัพ (74974)

08 Friends Zone เฟรนด์โซน (74975)

09 Festive เฟสทีฟ (74976)

10 Dance Queen แดนซ์ควีน (74977)

11 Firework ไฟร์เวิร์ค (74978)

12 Cherry Bomb เชอร์รี่บอมบ์ (74979)

13 Have Fun แฮฟฟัน (74980)

14 Cruise Collection ครูซ คอลเล็คชั่น (74981)

15 Trend Setter เทรนด์เซ็ทเทอร์ (74982)

16 Cutting Edge คัตติ้งเอจด์ (74983)

17 Front Row ฟร้อนท์โรว์ (74984)

18 Makeover เมคโอเวอร์ (74985)

19 Muse มิวส์ (74986)

Fashion
สีเก๋สุดอิน

ส่งตรงจากรันเวย์

ใช้สี 19 

Muse

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

นางเอกช่อง 3

ใช้สี 03 Grace Kelly

เนเวอร์ ทู แมทท์ ลิปสติก

ขนาด 3.5 กรัม 

รำคำ 299.- 

15 1614 17 18
19

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิ

 พิเศษ 599.- 
ปกติ 728-848.-

สุทธิซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์

ซื้อ พาเลทท์ โกลว์ฟิตี้ หรือ เดย์ทูไนท์

คู่กับ ลิปสติก โกลว์ฟิตี้, กู๊ดบาย ดราย ลิปส์,

ซุปเปอร์พาวเวอร์, เนเวอร์ ทู แมทท์
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 ขนาด 6.5 กรัม 

รำคำ 149.-

(74988) พาสเทล พิงค์

(ชมพู)

(74989) รูบี้ เรด

(แดง)

(74990) เชียร์ฟูล ออเร้นจ์

(ส้ม)

(74991) เบจ นู้ด

(นู้ด)

โกลว์ ทู โก ลิป บาล์ม

(74987) คริสตัล ไวท์

(ไม่มีสี)

ไม่มีสี

เนื้อบาล์มนุ่มลื่น

 ไม่เหนียวเหนอะหนะ

บ�ารุงริมฝีปาก

ให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น

ไม่แห้งแตก เป็นขุย

ให้ริมฝีปาก

มีสีสวยระเรื่อ

ดูสุขภาพดี

04 Peach

พีช (74847) 05 Coconut

โคโค่นัท

(74848)

02 Cherry

เชอร์รี่ (74845)

03 Orange

ออเร้นจ์

(74846)

01 Strawberry

สตรอว์เบอร์รี่

(74844)

เบบี้ คิส ลิปแคร์

ขนาด 4 กรัม รำคำ 69.-

ลิปแคร์ บ�ารุงริมฝีปาก 

ชุ่มชื่นยาวนาน 12 ชั่วโมง

ปากน่าจุ๊บ พร้อมกลิ่นหอมละมุนจากกลิ่นผลไม้

ปากเรียบเนียนไม่เป็นขุย ด้วยคุณค่าจาก

เชียบัตเตอร์และสารสกัดจากธรรมชาติ 

บ�ารุงปากสวยน่าจุ๊บทุกครั้งที่ทา

อายแชโดว์โทนสขีาวมุก

และน�า้ตาลธรรมชาติเปล่งประกาย

ดุจแสงจนัทร์ และบลชัออนสพีีช

อายแชโดว์โทนสแีชมเปญ ระยบิระยบั

ด่ังหาดทรายยามพระอาทิตย์ตกดิน  

และบลชัออนสชีมพอูบอุ่น

อายแชโดว์โทนสชีมพสูวยหวาน 

ด่ังกุหลาบในแสงอาทิตย์อ่อนๆ ยามเช้า

และบลชัออนสชีมพอูมส้ม

อายแชโดว์พาเลทท์ 12 สี ประกอบไปด้วย

อายแชโดว์เนื้อชิมเมอร์ และเนื้อแมท

ที่สามารถใช้ได้ทั้งตาและคิ้ว เม็ดสีชัด

ติดทนนาน สร้างสรรค์ได้ทั้งลุคหวาน สดใส 

หรือสโมคกี้อาย ในพาเลทท์เดียว 

(74296) ขนาด 1 กรัม x 12 ช่อง 

รำคำ 399.-

1. คำปูชิโน่ คิส  

2. สตำร์ ไลท์ 

3. มิลค์ ช็อคโกแล็ต  

4. วินเทจ ไทม์  

5. วอร์ม โกลด์  

6. ซันเซ็ท โกลว์ 

7. อีฟนิ่ง ลำเวนเดอร์ 

8. บรำวน์ ชูกำร์ 

9. ลิตเติ้ล โรแมนซ์ 

10. ทัช ออฟ แซนด์ 

11. วินเทอร์ เบอรี่  

12. ดัชท์ โกโก้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ทไวไลท์ การ์เด้น อาย แอนด์ 

โบรว์ พาเลทท์

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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โครงคิ้วคมชัด เขียนง่าย ดั่งมือโปร 

เนเชอรัล บรำวน์ 

(74270) สีน�้าตาลธรรมชาติ

ดีพ บรำวน์ 

(74269) สีน�้าตาลเข้ม

ขนาด 0.2 กรัม

รำคำ 249.-

• หัวดินสอปลายตัดให้เส้นสวยคมชัด

• กันน�้า ติดทนนานตลอดวัน

• เนื้อนุ่มลื่น เขียนง่าย

• แปรงปัดขนคิ้ว ให้เรียงเส้น 
 
 สวยเป็นธรรมชาติ

T riangle Shape brush

เจ็ท เซ็ท โปรเฟสชั่นแนล 

อายเบราว์ เพ็นซิล วอเตอร์พรูฟ

Finish look
 

• คิ้วสวย  • กันน�้า  • เนื้อแว็กซ์

01 (74540)

น�้ำตำลอ่อน 

02 (74541)

น�้ำตำลเข้ม

ติดทน

ยาวนาน

กันน�้า

กันเหงื่อ

เขียนง่าย 

เส้นคม

ดินสอเขียนคิ้วสูตรกันน�้า

เขียนง่าย โครงคิ้วสวยชัดติดทน

เจ็ท เซ็ท อายเบราว์ เพ็นซิล

ขนาด 1.1 กรัม รำคำ 169.-

Finish look 

•  เขียนง่ายให้เส้นคมชัด 

• ติดทนนาน ไม่ลบเลือนระหว่างวัน

• เสริมการบ�ารุงค้ิวด้วยวติามนิ อี 

เจ็ท เซ็ท โคม แอนด์ ฟิล อายเบราว์ ทินท์

กันน�้ำ กันเหงื่อ ติดทนยำวนำน
24 ชั่วโมง

                 :  เอียงแท่งปำกกำเล็กน้อยแล้ววำดโครงคิ้ว 
โดยหันปลำยแหลมแนบเข้ำกับคิ้ว แล้วเติมคิ้วแบบเส้นต่อเส้น
จำกหัวคิ้วไปยังหำงคิ้วด้วยหัวแปรงด้ำนแฉก ควรใช้ขณะผิวแห้ง

TIps
กันน�้าดีเยี่ยม

 

ขนาด 1 มล.         

รำคำ 249.-

01 เนเชอรัล บรำวน์ 

(74966) 

02 ดำร์ค บรำวน์ 

(74967) 

เนื้อทินท์เจล ไม่เป็นครำบ และไม่จับตัวกันเป็นก้อน

วำดโครงคิ้วง่ำย เติมเต็มคิ้ว สวยได้ดั่งใจ

ทินท์เจลเขียนคิ้ว   พร้อมแปรงเมจิก 5 แฉก
คมชัด เส้นต่อเส้น

คิว้สวย ดเูป็นธรรมชาติเสมือนจรงิ

MADE IN
GERMANY

หัวแปรงเฉียง
เขียนง่ำย เข้ำกับทุกรูปหน้ำ
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เนรมิตคิ้วสวยฟุ้ง มีมิติ ดูเป็นธรรมชาติ

พาเลทท์เขียนคิ้วเนื้อฝุ่นเนียนละเอียด 3 เฉดสีในตลับเดียว 

เกลี่ยง่าย สร้างสรรค์คิ้วให้สวยฟุ้ง เป็นธรรมชาติตลอดวัน

ขนาด 3.2 กรัม รำคำ 249.-

02 อินเทนส์ บรำวน์ 

(74802)  

กันน�้า ไม่ลบเลือน 

ร่วงหล่นระหว่างวัน

ติดทนนาน

12 ชั่วโมง

เสริมการบ�ารุง

ด้วยวิตามิน อี

เจ็ท เซ็ท ทเว็ลฟ อาวเวอร์ เนเชอรัล เบราว์ คิท

มาสคาร่าส�าหรับปัดขนคิ้ว 

สีน�้าตาลธรรมชาติ

เนื้อบางเบา ช่วยให้การแต่งคิ้วดูกลมกลืน

ใช้ปัดหลังการเขียนคิ้ว

(74301) ขนาด 4.5 กรัม 

รำคำ 259.- 

(สีน�้ำตำลธรรมชำติ)

Finish look 

Finish look 

จัดทรงคิ้วสวยง่าย

เรียงเส้นสวยได้รูปตลอดวัน

เจ็ท เซ็ท อายเบราว์ มาสคาร่า 

ขนาด 0.06 กรัม 

รำคำ 199.-

หัวดินสอเรียวเล็ก

เพียง 1.5 มิลลิเมตร

กันน�้า ติดทนไม่ลบเลือน

ระหว่างวัน

ผสานคุณค่าการบ�ารุง

จากวิตามิน อี

เจ็ท เซ็ท สลิม อายเบราว์ เพ็นซิล

หัวเรียวเล็ก เสกคิ้วสวย

เรียงเส้นต่อเส้น

• เนื้อนุ่มลื่นเขียนง่าย เนรมิตโครง

 และเติมระบายคิ้วได้เรียงเส้นต่อเส้น

• คิ้วดูเป็นธรรมชาติ ไม่หนา 

• มาพร้อมแปรงปัดคิ้ว 

 ให้สวยเรียงเส้น

Finish l
ook 

มีกบเหลาในต
ัว

ฟองน�้านุ่มลื่น

เกลี่ยง่าย

(74319) ขนาด 0.35 กรัม

รำคำ 249.-

เจ็ท เซ็ท วอเตอร์พรูฟ เจล อายไลเนอร์

กรีดตาคมสวย น่ามองตลอดวัน

Daily 
Look

• ให้ลคุเบาๆ เขีย
นอายไล

เนอร์ให้ชิด 

ขอบตาบน เน้นเติมช่องว่าง
ระหว่าง

ขนตา ให้ดวงตาคมชัดอย่างเป็น

ธรรมชาติ

Smoky Eye
 Look

• เขียนอายไลเนอร์ ขอบตาบน และ

ขอบตาล่างจนถึงหัวตา เน้นที่หางตา

เป็นรูปตัววี ใช้ฟองน�้าเบลนให้ดูฟุ้งๆ 

ที่บริเวณปลายหางตา ให้ลุคเซ็กซ่ี

Strong Look

• เขียนอายไลเนอร์ ขอบตาบน และ

ขอบตาล่างจากหางตาจนถึงกึ่งกลาง

ตา ให้ลุคสวยเปรี้ยว

01 เนเชอรัล บรำวน์ 

(74762) 

02 ดำร์ค บรำวน์ 

(74763) 
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ขนาด 0.5 กรัม

(74803) รำคำ 299.-

เขย่าก่อนใช้เพียงเล็กน้อย 

กรีดอายไลเนอร์ให้ชิด

กับขอบตาบน

แล้วลากให้สุดปลายหางตา

วิธีใช้

เส้นเฉียบคมด�าสนิทขั้นสุด ติดทนเช้าจรดค�่า

กรีดตาคมสวยชัด ทั้งกลางวันกลางคืน

Finish look 

เจ็ท เซ็ท ออล เดย์ ออล ไนท์ อายไลเนอร์ 

เส้นคมสุด ด้วยหัวพู่กัน

แบบปลายเรียวเล็ก

ติดทนยาวนานถึง 12 ชั่วโมง 

พร้อมกันน�้า กันความมัน

เขียนง่าย วาดได้ทุกสไตล์

แห้งไวสุด ภายใน 5 วินาที 

เส้นด�าคมชัด ไม่ต้องวาดซ�้า

มาสคาร่า

เพิ่มวอลุ่มให้ขนตา
น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

เรียงเส้น

ไม่เป็นก้อน

ล้างออกง่าย

หนา

ยาว

งอน

กันน�้า

ยาวขึ้น

เรียงเส้น

กันน�้า

หนา

งอน

มาสคาร่า

ขนตาแผ่เรียงเส้น

ด�าสนิท มีมิติ 

พร้อมกันน�้า

วอชเอเบิ้ล มาสคาร่า 

(74321) ขนาด 5 กรัม 

รำคำ 179.-

มาสคาร่า

ขนตาหนา งอน 

ยาว สวยจบ

ในแท่งเดียว

3 อิน 1 มาสคาร่า

(74320) ขนาด 5 กรัม 

รำคำ 199.-

มาสคาร่า

ขนตายาวไร้ขีดจ�ากัด 

เรียงเส้นต่อขนตา

แลช เอ็กซ์-ตรีม มาสคาร่า

(74322) ขนาด 5 กรัม 

รำคำ 199.-

มาสคาร่า 

หัวแปรงหวีดอลลี่

ช่วยเติมเต็มขนตา

ให้เรียงเส้นสวย

(74804) ขนาด 7 กรัม 

รำคำ 199.-

ดอลลี่ อาย มาสคาร่า

Finish look 
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ขนาด 12 กรัม 

ราคา 259.- 

คุ
ม
ม
ัน

ยา
วนาน

02 มีเดียม (74850)01 ไลท ์(74849)

Before After

Berry Shape Powder

B1 ผิวขาวออร่า

มาตรฐาน (74780)

รีฟิล (74790)

B2 ผิวสีน�้าผึ้ง

มาตรฐาน (74781)

รีฟิล (74791)

N1 ผิวขาวธรรมชาติ

มาตรฐาน (74778)

รีฟิล (74788)

N2 ผิวเนื้อธรรมชาติ

มาตรฐาน (74779)

รีฟิล (74789)

P1 ผิวขาวชมพู

มาตรฐาน (74782)

รีฟิล (74792)

P2 ผิวเนื้อชมพู

มาตรฐาน (74783)

รีฟิล (74793)

1. ออยล์ คอนโทรล ฟาวเดชั่น พาวเดอร์ 

เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ 

ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน อยู่ในร่มที่มีแสงน้อย อยู่กลางแดดจ้า 

หรือเจอแสงแฟลชในยามค�่าคืน ผิวหน้าก็ยังดูสวยเป็น

ธรรมชาติในทุกสภาพแสง ด้วยนวัตกรรม Photochromic 

พร้อมมี Halo Powder ช่วยกระจายแสงตกกระทบผิว 

เพ่ิมมิติให้ใบหน้าดูโดดเด่น พร้อมอณูแป้งเนียนนุ่ม

บางเบา ปกปิด กันน�้า กันเหงื่อ ไม่เป็นคราบระหว่างวัน 

ปกป้องผิวหน้าจากรังสี UV ด้วยค่า SPF 30 PA+++ 

ขนาด 12 กรัม 

• ตลับมาตรฐาน รำคำ 399.-  

• ตลับรีฟิล รำคำ 369.-

2. สเตลล่าร์ บรัช

(74787) รำคำ 239.-

มิว นิษฐา จิรยั่งยืน

นางเอกช่อง 3 ใช้แป้ง P1

นวัตกรรม

Photochromic 

ให้ผิวสวย มีมิติ 

ทุกสภาพแสง

อณูแป้ง

เนียนนุ่มที่สุด 

บางเบา

ไม่หนักหน้า

ปกปิดขีดสุด 

ให้ผิวเรียบเนียน 

สวยตลอดวัน

หน้าไม่ดรอป

ไม่เป็นคราบ

ระหว่างวัน

ให้ผวิสวยมีมิติ

ดูเนียนเป็นธรรมชาติทุกสภาพแสง

1

2

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 นอนสต๊อป บิวตี้ เอท อาวเวอร์ บลัช (ทุกสี) คู ่ พอร์ เบลอริ่ง พาวเดอร์ แพค (ทุกสี)

 คู่พิเศษ 299.- ปกติ 438.-

สุทธิ
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1

2

B1 ผิวขาวออร่า

มาตรฐาน (74448)

รีฟิล (74449)

B2 ผิวสีน�้าผึ้ง

มาตรฐาน (74630) 

รีฟิล (74631)

P1 ผิวขาวชมพู

มาตรฐาน (74234)

รีฟิล (74291)

P2 ผิวเนื้อชมพู

มาตรฐาน (74235)

รีฟิล (74292) 

N1 ผิวขาวธรรมชาติ

มาตรฐาน (74232)

รีฟิล (74289)

N2 ผิวเนื้อธรรมชาติ

มาตรฐาน (74233)

รีฟิล (74290)

1. ออยล์ คอนโทรล ฟาวเดชัน่ พาวเดอร์ เอสพเีอฟ 30 พเีอ+++

นวัตกรรมแห่งแป้งผสมรองพื้น เนรมิตผิวสวยไร้ที่ติในพริบตา 

ทีสุ่ดของอณแูป้งเนือ้บางเบาช่วยปกปิดจดุบกพร่องและกระเจงิแสง 

ปรับสีผิวให้ดูเปล่งประกาย เนียนน่าสัมผัส พร้อมควบคุมความมัน 

ยาวนาน 12 ชั่วโมง มั่นใจได้ว่าเนียนสวยตลอดวัน

ขนาด 12 กรัม • ตลับมาตรฐาน รำคำ 359.-  

• ตลับรีฟิล รำคำ 329.-

2. รีทัช พาวเดอร์ บรัช

สวยเพอร์เฟ็คท์เสมือนรีทัช

แม้ใช้แปรงปัด ก็ปกปิดเนียนสนิท

EVORY
RETOUCH

อิเวอร์ร่ี รีทัช

สินค้าขายดี

B1 P1 N1 B2 P2 N2

เฉดสีอ่อน เฉดสีเข้ม

Best
Powder

2018
By Cleo

BEFORE

AFTER

EVORY RETOUCH
PORE MINIMIZING & 

OIL CONTROL PRIMER
อิเวอร์ร่ี รีทัช พอร์ มินิไมซิ่ง

แอนด์ ออยล์ คอนโทรล ไพรเมอร์

สินค้าขายดี

ไอเท็มเด็ด

ท่ี Blogger แ
นะน�า

พอร์ มินิไมซิ่ง แอนด์ ออยล์ คอนโทรล ไพรเมอร์

• ไพรเมอร์ส�าหรับเตรียมผิวก่อนแต่งหน้า 

• สูตร Oil Free ช่วยคุมมัน และล็อคเมคอัพ ให้อยู่ทนทั้งวัน 

• นวัตกรรม Instant Blurring ช่วยอ�าพรางรูขุมขน

และเติมร่องร้ิวรอยให้ผิวเรียบเนียนสนิททันทีที่ทา

• ปรับโทนสีผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 

(74273) ขนาด 15 มล. รำคำ 299.-

(74735) รำคำ 239.-

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

ออยล์ คอนโทรล ฟาวเดชั่น พาวเดอร์ เอสพีเอฟ 30 พีเอ+++ 

ตลับรีฟิล และตลับมาตรฐาน (ทุกสี) คู่  รีทัช พาวเดอร์ บรัช

 คู่พิเศษ 399.- ปกติ 568-598.-

สุทธิ
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สินค้าขายดี

อิเวอร์รี่ เพอร์เฟ็ค สกิน พลัส วิตามิน อี

EVORY PERFECT SKIN
PLUS VITAMIN E

1

2

3

4

N1 (74100)

ขำวธรรมชำติ

N2 (74101)

เนื้อธรรมชำติ

1. ลิควิด ฟาวเดชั่น  

รองพื้นปราศจากน�้ามันปกปิดเนียนสนิท 

ช่วยให้ผวิหน้าแลดเูรียบเนยีน ไม่มนัวาว 

อุดมด้วยวิตามิน อี ช่วยบ�ารุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่น 

พร้อมชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย

ขนาด 30 กรัม รำคำ 229.-

โทนเหลือง

P1 (74102)

ขำวชมพู

P2 (74103)

เนื้อชมพู

โทนชมพู

2. ซุปเปอร์ คัฟเวอร์ 

ฟาวเดชั่น เอสพีเอฟ 30 

รองพื้นสูตรปกปิดพิเศษ 

ช่วยพรางผิวหน้าได้เนียนสนิท 

แม้รอยแผลเป็น 

ขนาด 9 กรัม รำคำ 199.- 

N (74104) 

เนื้อธรรมชำติ

P (74105) 

ขำวชมพู

P (74107)

ขำวชมพู

N (74106)

เนื้อธรรมชำติ

3. ลูส พาวเดอร์

แป้งฝุ่นเนื้อเนียนละเอียด นุ่มดุจแพรไหม 

ผิวดูเรียบเนียนกลมกลืนเป็นธรรมชาติ  

พร้อมคุณค่าจาก Vitamin E ช่วยให้ชุ่มชื่น  

ขนาด 30 กรัม รำคำ 229.- 

4. ฟาวเดชั่น พาวเดอร์

แป้งผสมรองพื้น เนื้อแป้งอณูละเอียด ช่วยกระเจิงแสง 

และปกปิดจุดด่างด�า พร้อมคุณค่าบ�ารุงจาก Vitamin E และ 

Squalane ช่วยคงความชุ่มช่ืนให้แก่ผวิ และม ีAntioxidant 

ช่วยปกป้องผิว จากมลภาวะ 

ขนาด 13 กรัม

• ตลับมาตรฐาน รำคำ 259.-  • ตลับรีฟิล รำคำ 229.-

N1 ผิวขำวธรรมชำติ

ตลับมาตรฐาน (74352)

ตลับรีฟิล (74356) 

N2 ผิวเนื้อธรรมชำติ

ตลับมาตรฐาน (74353)

ตลับรีฟิล (74357) 

โทนเหลือง

P1 ผิวขำวชมพู

ตลับมาตรฐาน (74354)

ตลับรีฟิล (74358) 

P2 ผิวเนื้อชมพู

ตลับมาตรฐาน (74355)

ตลับรีฟิล (74359) 

โทนชมพู

B1 ผิวขาวออร่า 

มาตรฐาน (74957)

รีฟิล (74959)

B2 ผิวสีน�้าผึ้ง

มาตรฐาน (74958)

รีฟิล (74960)

โทนสีเนื้อธรรมชาติ

N1 ผิวขาวธรรมชาติ 

มาตรฐาน (74341)

รีฟิล (74345)

N2 ผิวเนื้อธรรมชาติ 

มาตรฐาน (74342)

รีฟิล (74346)

โทนเหลือง

P1 ผิวขาวชมพู

มาตรฐาน (74343)

รีฟิล (74347)

P2 ผิวเนื้อชมพู 

มาตรฐาน (74344)

รีฟิล (74348)

โทนชมพู

สี ใหม่

น�าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

อิเวอร์รี่ สโนว์  

ไวท์เทนนิ่ง แอนด์ ออยล์ คอนโทรล 

ฟาวเดชั่น พาวเดอร์ เอสพีเอฟ 30 พีเอ++ 

ขนาด 12 กรัม 

• ตลับมาตรฐาน รำคำ 319.- 

• ตลับรีฟิล รำคำ 289.-

ผิวโกลว์กระจ่างใส 

เปล่งประกาย

ทุกมุมมอง

อิเวอร์รี่ สโนว์

มิว นิษฐา จิรยั่งยืน

นางเอกช่อง 3

หน้าโกลว์สวย

มีออร่า

ด้วย Snow Mica 

จากญี่ปุ่น ช่วยกระจายแสง

ให้ผิวหน้าสว่าง

คุมมันยาวนาน

 8 ชั่วโมง

ผิวสวยได้

ในขั้นตอนเดียว

ตลับเดียว

สวยได้ตลอดวัน

หน้าดิวอี้

แต่ ไม่เยิ้ม

สินค้าขายดี
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68 (72683)

ผิวสองสี

68 (72682)

ผิวสองสี

เพรส พาวเดอร์

PRESSED POWDER

931 ผิวขำว-ชมพู

มำตรฐำน (05096)

รีฟิล (05097)

932 ผิวสองสี-ชมพู

มำตรฐำน (00531)

รีฟิล (00535)

933 ผิวสองสี-เหลือง

มำตรฐำน (00532)

รีฟิล (00536) 

แฟร์เนส เค้ก ซัน โพรเทคชั่น 

เอสพีเอฟ 15 

แป้งผสมรองพื้นพร้อม Silk Mica 

ที่ช่วยปกปิดริ้วรอยและรูขุมขน

ได้เนียนข้ึน พร้อมสัมผัสที่ บางเบากว่า 

ขนาด 14 กรัม 

• ตลบัมาตรฐาน รำคำ 219.-  

• ตลับรีฟิล รำคำ 179.-

ลัชทรัส

lustrous

1

1. สูตรพัฒนา 

ขนาด 13.5 กรัม 

• ตลบัมาตรฐาน รำคำ 139.-

2. สูตรดั้งเดิม 

ขนาด 14 กรัม 

• ตลบัมาตรฐาน รำคำ 99.-

2

1
2 3

1. เคล็นซิ่ง ออยล์ เจล

เคล็นซิ่ง ออยล์ เนื้อเจล สามารถล้างเครือ่งส�าอางกนัน�า้ 

และครีมกันแดดได้อย่างหมดจดในข้ันตอนเดียว 

คงความชุ่มช่ืนด้วย pH Balance ปราศจากสแีละแอลกอฮอล์

(74152) ขนาด 100 มล. รำคำ 199.-

3. โฟร์ อิน วัน ดับเบิ้ล ไมเซลลาร์ เคล็นซิ่ง วอเทอร์

ท�าความสะอาดเคร่ืองส�าอางสะอาดหมดจด ควบคุมความมนั 

ลดสิว ปราศจากน�้าหอม แอลกอฮอล์ และน�้ามัน เหมาะ

ส�าหรบัทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่าย อ่อนโยนกับรอบดวงตา 

(74194) ขนาด 245 มล. รำคำ 259.-

(74674) ขนาด 65 มล. รำคำ 99.-

ขนาดพกพา

ขนาด 65 มล.

(74674) 

รำคำ 99.-

2. เอ็กซ์ตร้า มายด์ อาย แอนด์ ลิป 

เมคอัพ รีมูฟเวอร์

ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดเคร่ืองส�าอางกันน�า้ 

สูตรอ่อนโยน ปราศจากน�า้หอม และแอลกอฮอล์ 

อดุมด้วยไฮยาลรูอนคิแอซิด และข้าวโอ๊ต 

(73576) ขนาด 100 มล. รำคำ 199.-

เมคอัพ รีมูฟเวอร์

MAKE UP remover

เจ็ท เซ็ท

Jetset

01 ผิวขำว

มำตรฐำน (71615)

รีฟิล (72093)

02 ผิวสองสี

มำตรฐำน (71616)

รีฟิล (72094)

04 ผิวขำวชมพู

มำตรฐำน (71986)

รีฟิล (72095)

ออยล์ คอนโทรล ฟาวเดชั่น 

พาวเดอร์ เอสพีเอฟ 20

ขนาด 16 กรัม 

• ตลับมาตรฐาน รำคำ 259.- 

• ตลับรีฟิล รำคำ 199.-

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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2

2. ทรานสลูเซ้นท์ ลิปสติก 

ลิปสติกสีโปร่งใส เนื้อเนียนนุ่ม พร้อมคุณค่าการบ�ารุง

จาก โกโก้ บัตเตอร์ และบีส์แว็กซ์ที่ช่วยบ�ารุงริมฝีปาก 

ให้เนียนนุ่ม ชุ่มชื่น เพื่อริมฝีปากสวย เปล่งประกาย 

ระเรื่อ แลดูสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ ได้ทุกวัน 

ขนาด 3.7 กรัม รำคำ 79.-

T1

(73960)

T4

(73963)

T2

(73961)

T5

(73964)

T3

(73962)

T6

(73965)

1

โรแมนติก

C6

(73971)

C9

(73974)

C10

(73975)

แฟชั่น

C11

(73976)

C12

(73977)

C15

(73980)

สดใส

C1

(73966)

C2

(73967)

C4

(73969)

C5

(73970)

ลิปสติกเนื้อครีมนุ่มลื่น สีสันสดใส เด่นชัด ติดทนนาน 

ผสานคุณค่าจากวิตามิน อี และบีส์แว็กซ์ ที่ช่วยเติม

ความชุ่มชื่น และบ�ารุงริมฝีปาก ให้เรียบเนียน 

ขนาด 3.7 กรัม รำคำ 99.-

1. ลอง ลาสติ้ง ครีมมี่ ลิปสติก

คัลเลอร์ แฟนตาซี

Color 
Fantasy แต่งแต้มสีสันสวย 

ครบทุกความต้องการ 

ของสาวรักความงาม

แต่งแต้มสีสันสวย 

ครบทุกความต้องการ 

ของสาวรักความงาม

อุปกรณ์แต่งหน้า

MAKE UP tools

2. โปรเฟสชั่นแนล อายแลช เคิร์ลเลอร์

(73686) รำคำ 69.-

3. โปรเฟสชั่นแนล บรัช เซ็ท

(73635) รำคำ 399.-

เบส เมคอัพ

BASE MAKE UP

1. เพอร์เฟ็ค แมทซ์ ไวท์เทนนิ่ง บีบี ครีม 

เอสพีเอฟ 37 พีเอ++

บีบี ครีมที่เนื้อครีมสีขาว จะเปลี่ยน เป็นสีเบจ

(73991) ขนาด 15 มล. รำคำ 199.-

คัลเลอร์ แฟนตาซี

Color 
Fantasy

1

2
3

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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พกพาสะดวก แต่งสวยได้ทุกที่กับ

เซ็ตแปรงสุด Cute!

My Travel Buddy 

Brush Set

พิเศษ! 

สติ๊กเกอร์ตกแต่ง

สุดน่ารัก

Eye Shadow 
Brush

แปรงตกแต่งเปลือกตำ ขน

แปรงขนำดเล็ก 

แต่งแต้มสีอำยแชโดว์ลงบน

เปลือกตำได้เฉพำะจุด

Blending  
Brush

แปรงตกแต่งเปลือกตำ ช่วย

เกลี่ยสีอำยแชโดว์

ให้ดูฟุ้งเป็นธรรมชำติ 

เบลนด์แต่ละสีเข้ำกันได้ง่ำย

Eyebrow 
Brush

แปรงตกแต่งคิ้ว
วำดคิ้วสวยเป็นทรง

ได้ดั่งใจ

Powder 
Brush
แปรงทำแป้ง 

ช่วยกร
ะจำย

แป้ง

ให้เท่ำกันทั้งใบหน้ำ

ไปไหนไปกัน

กับเซ็ทแปรงแต่งหน้าขนนุ่ม

สุดคุ้ม 6 ชิ้น

ในกล่องเดียว

ไปไหนไปกัน

กับเซ็ตแปรงแต่งหน้าขนนุ่ม

สุดคุ้ม 6 ชิ้น

ในกล่องเดียว

 (74947) รำคำ 499.-

มาย ทราเวล บัดดี้ บรัช เซ็ต

LIP Brush
แปรงทำลิป

ให้ริมฝีปำกสวย เรียบเนียน
วำดตำมรูปทรงของปำก

ได้ตำมต้องกำร

Blush Brush
แปรงทำบลัชออน 

ช่วยเกลี่ยบลัชออนได้

สม�่ำเสมอ

65
4

1

3
2

โรส โกลด์ อิดิชั่น

1. เบลนดิ้ง บรัช (74535) รำคำ 129.-

2. ดูโอ้ โบรว์ บรัช (74537) รำคำ 99.-

3. เพ็นซิล บรัช (74536) รำคำ 79.-

4. พาวเดอร์ บรัช (74534) รำคำ 259.-

5. แองเกิ้ล บรัช (74533) รำคำ 279.-

6. ฟาวเดชั่น บรัช (74532) รำคำ 239.-

แปรงส
�ำหรับ

ทำแป้ง แปรงส�ำหรับทำรองพื้น

แปร
งส

�ำห
รับ

ตก
แต่ง

เป
ลือ

กต
ำ

แปรงส�ำหรับ

ทำบลัชออน

แปรงส�ำหรับตกแต่งเปลือกตำ

แปรงส�ำหรับ

ตกแต่งคิ้ว

ใช้แปรงให้สวยเป๊ะ !

เบลนดิ้ง บรัช :

ใช้ส�าหรับทาอายแชโดว์

บนเปลือกตาให้ดูฟุ้งๆ

วิธีใช้ :

ใช้แปรงแตะบน

อายแชโดว์ แล้วน�ามา

ทาที่บริเวณเปลือกตา

4
เพ็นซิล บรัช :

ใช้ส�าหรับเกลี่ย

เพิ่มความคมชัด

บนเปลือกตา

วิธีใช้ :

ใช้แปรงเกลี่ยบริเวณ

รอบดวงตา 

5
ดูโอ้ โบรว์ บรัช :

ใช้ส�าหรับตกแต่งคิ้ว

วิธีใช้ :

ใช้แปรงปัดขนคิ้ว

ให้ได้รูป

6

ฟาวเดชั่น บรัช :

ใช้ส�าหรับเกลี่ยรองพื้น

ชนิดน�้า

วิธีใช้ :

ใช้ส่วนขนสีขาวของ

แปรงแตะที่เนื้อรองพื้น 

แล้วน�ามาเกลี่ยให้ทั่ว

บริเวณใบหน้า

1
พาวเดอร์ บรัช :

ใช้ส�าหรับทาแป้งฝุ่น 

หรือแป้งตลับ

วิธีใช้ :

ใช้แปรงแตะที่แป้งฝุ่น 

หรือแป้งตลับ

แล้วน�ามาเกลี่ยให้ทั่ว

บริเวณใบหน้า

2
แองเกิ้ล บรัช :

ใช้ส�าหรับปัดบลัชออน

ที่แก้ม และเฉดดิ้งแก้ไข

รูปหน้า

วิธีใช้ :

ใช้แปรงแตะที่บลัชออน

แล้วน�ามาปัดบริเวณ

แก้ม

3
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เนื้อน�้ำนมสีเบจ

ปรับสภำพสีผิว กันน�า้ ปราศจาก

น�า้มนั

แอดวานซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ซันสกรีน 

เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

(เหมาะส�าหรับทุกสภาพผิว) 

โลชั่นกันแดดเนื้อน�้ำนม พร้อมปกป้อง

ได้ถึงระดับ เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

• สูตรกันน�้า • ซึมซาบเร็ว • เกลี่ยง่าย 

ไม่เป็นคราบ

ปกป้องผิวได้ยาวนานพิเศษ เหมาะส�าหรับ

ผู้ที่ออกแดดแรง หรือเล่นกีฬากลางแจ้ง 

(74386) ขนาด 30 มล. ราคา 379.-

ไวท์ แอนด์ แมท ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++ 

(เหมาะส�าหรับผิวธรรมดา-ผิวมัน)  

โลชั่นกันแดดสีเบจ ปกปิดเรียบเนียน เสมือนรองพื้น 

ครอบคลุมที่สุดทั้ง UVA1, UVA2 และ UVB 

ควบคุมความมันตลอดวัน ด้วยเทคโนโลยี Oil-Trapping Film 

พร้อมผสานคุณค่า สารสกัดสาหร่ายสีน�้าตาลจากฝรั่งเศส 

และวิตามินซี บ�ารุงให้ผิว ดูกระจ่างใส ไม่หมองระหว่างวัน 

ขนาด 30 มล. รำคำ 379.-

(74084)

เนเชอรลั เบจ

(74083)

ไลท์ เบจ

(74594)

ไอเวอร์รี่

(74665)

ฮันนี่ เบจ

สินค้าขายดี

*  ทดสอบประสิทธิภาพกันน�า้โดย HelioScreen Asia Co., Ltd 

** ทดสอบโดยบรษิทั Global Scientific Services ประเทศไทย จากกลุ่มผู้หญิง 27 คน

เมื่อใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

เนื้อน�้ำนม 0%
น�า้หอม

0%
แอลกอฮอล์

กันน�า้

ไวท์เทนนิ่ง แอนด์ แอนตี้-เอจจิ้ง 

ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

(เหมาะส�าหรับทุกสภาพผิว) 

โลชัน่กันแดดพร้อมบ�ำรงุผวิให้อ่อนเยำว์

• ลดเลอืนร้ิวรอย • ผวิกระจ่างใส • สูตรกันน�า้*

กันแดดสูตรกันน�้า ที่มีสารบ�ารุงเข้มข้น 

ถึง 1 ใน 3 ทั้งปกป้องฟื้นบ�ารุง และช่วย

ลดเลือนริ้วรอย ลดความหมองคล�้า

ที่เกิดจากแสงแดดได้ใน 14 วัน**  

(74385) ขนาด 30 มล. ราคา 379.- 

เนื้อเมคอัพเบส

(73711)

เอ็กซ์ตร้า ไวท์เทนนิง่ 

เอสพเีอฟ 50 พีเอ+++

(เหมาะส�าหรับทุกสภาพผิว)

ล�้ำไปอีก 1 ขั้น กับควำมสวย 

กระจ่ำงใส 3 ขั้นตอน ใน 1 เดียว

• กันแดด • ไวท์เทนนิง่ • เมคอพัเบส

กันแดดผิวหน้า สูตรปรับผิวให้ดู

กระจ่างใส 

ขนาด 30 กรัม รำคำ 299.-

0% 
แอลกอฮอล์

กันน�า้ ปราศจาก

น�า้มนั

อควา สแปลช เอสพเีอฟ 50+ พเีอ+++ 

(เหมาะส�าหรับทุกสภาพผิว)

ครมีกันแดดผสมน�ำ้แร่ ท่ีป้องกันรงัสียูวี

อย่ำงครอบคลมุท่ีสุด

• กันแดดเนื้อเจล 

• ไม่เหนียวเหนอะหนะ

• อุดมด้วยน�้าแร่บริสุทธิ์จากเทือกเขาแอลป์

เป่ียมประสิทธิภาพป้องกันรังสียวีู ทัง้ UVA1, 

UVA2 และ UVB พร้อมมอบความสดชื่น

ราวลูบน�้าลงบนผิว ปราศจากน�้าหอม 

ขนาด 30 กรัม รำคำ 249.-

0% น�า้หอม
ปราศจาก

น�า้มนั

เนื้อครีมเจล

(74085)

สมูธ แอนด์ แมท

เอสพีเอฟ 50+ พีเอ+++

(เหมาะส�าหรับผิวผสม-ผิวมัน) 

สเต็ปเดียว สวยสมบูรณ์แบบ

พร้อมปกป้องแสงแดด

• กันแดด • ควบคุมความมัน • รองพื้น

กันแดดผิวหน้า สูตรควบคุมความมัน

ขนาด 30 กรัม รำคำ 299.-

ไลท์ เบจ

ผิวขำวอมชมพู

(73709)

เนเชอรัล เบจ

ผิวขำวเหลือง

(73710)

คุมมนั 0%
น�า้หอม

0%
แอลกอฮอล์

กันน�า้
ปราศจาก

น�า้มนั

อัลตร้า สมธู เอสพเีอฟ 50 พเีอ+++

(เหมาะส�าหรับผิวธรรมดา-ผิวแห้ง) 

ผิวเนียนสวยขึ้นได้ ด้วยครีมกันแดด

• เนื้อนุ่มลื่น เบาสบายประดุจแป้ง  

• กลมกลืนเข้ากับผิว

กันแดดผิวหน้าเนื้อมูส สูตรบ�ารุง และใช้เป็นครีมรองพื้น 

กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับผิวคุณ 

ขนาด 30 กรัม รำคำ 299.- 

ไลท์ เบจ

ผิวขำวอมชมพู

(74349)

เนเชอรัล เบจ

ผิวขำวเหลือง

(74350)

0%
แอลกอฮอล์

กันน�า้
ปราศจาก

น�า้มนั

UV EXPERT
protection

ยูวี เอ็กซ์เพิร์ท โพรเทคชั่น 

เชี่ยวชาญเรื่องกันแดด ส�าหรับทุกสภาพผิว

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

ลด  20%(สุทธิ)

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

ลด  20%(สุทธิ)
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(75023)

AH BH

BH
am

(75024)
(75025)

(75026)
(75027)

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 คู่พิเศษ 399.- ปกติ 458-478.-

สุทธิ

 ไวท์เทนนิ่ง เอสเซ้นซ์ หรือ พลัส ซันสกรีน

คู่ นอริชชิ่ง ไนท์ โลชั่น หรือ อินเทนซีฟ ไนท์ โลชั่น

 ไวท์เทนนิ่ง เอสเซ้นซ์ หรือ พลัส ซันสกรีน

คู่ นอริชชิ่ง ไนท์ โลชั่น หรือ อินเทนซีฟ ไนท์ โลชั่น

 คู่พิเศษ 399.- ปกติ 458-478.-

สุทธิ

Skin Care53 Skin Care 54



อนุพันธ์วิตามิน ซี บริสุทธิ์ แอสคอร์บิล

กลูโคไซด์ ช่วยให้ผิวกระจ่างใสใน 7 วัน

ส่วนผสมหลักจาก เซราไมด์ 

เสริมสร้างผิวให้แข็งแรง

ไฮยาลูรอนิค แอซิด กักเก็บความชุ่มชื่นให้ผิวหน้า 

พร้อมไซโคลเปปไทด์ ช่วยลดเลือนริ้วรอย แลดูอ่อนวัย

เนื้อบางเบา ซึมซาบเร็ว

ลูบไล้เนื้อเจล

ให้ทั่วใบหน้า และล�าคอ

ทุกเช้าและก่อนนอน

เพื่อผิวนุ่มน่าสัมผัส*

ซุปเปอร์ สเตร็งท์ วิตามิน ซี ไบรท์เทนนิ่ง มอยส์ เจล

SUPER STRENGTH
VITAMIN C BRIGHTENING MOIST GEL

(74765) 

ขนาด 50 กรัม

รำคำ 499.-

อุดมไปด้วยอนุพันธ์วิตามิน ซี บริสุทธิ์

เพื่อผิวสว่างกระจ่างใส

กักเก็บวิตามิน ซี อยู่ในรูปแบบแคปซูลนาโน

ช่วยคงความเสถียรและประสิทธิภาพ

วิตามิน บี 3 (ไนอะซีนาไมด์) เข้มข้น 

ลดเลือนจุดด่างด�า ปรับสีผิวให้สม�่าเสมอ

มีไฮยาลูรอนิค แอซิด กักเก็บความชุ่มชื่น

เซราไมด์ ช่วยเสริมสร้างผิวให้แข็งแรง 

และยังให้ผิวที่เนียนนุ่มน่าสัมผัส

(74734) ขนาด 90 มล. รำคำ 399.-

เสริมสร้าง

เกราะป้องกัน 

สู่ผิวที่แข็งแรง 

พร้อมรับการบ�ารุง

รู้สึกได้ถึง

ความชุ่มชื่น

เทโลชั่น 

ลงบนฝ่ามือ ถูวนไป

โลชั่นจะเปลี่ยนเป็นน�้านม

ทาให้ทั่วใบหน้า

ตบลงเบาๆ*

เติมเต็มความชุ่มชื่น 

สู่ผิวกระจ่างใส

สมบูรณ์แบบ

ซุปเปอร์ สเตร็งท์ วิตามิน ซี เอสเซ้นซ์ โลชั่น

SUPER STRENGTH
VITAMIN C  ESSENCE LOTION

ซุปเปอร์ สเตร็งท์ 10% วิตามิน ซี บูสเตอร์ เซรั่ม

SUPER STRENGTH
10% VITAMIN C BOOSTER SERUM

วิตามินซี 10% เข้มข้นที่สุด คงประสิทธิภาพ

ด้วยเทคโนโลยีแคปซูลนาโน

เห็นความแตกต่างตั้งแต่ 7 วันแรก

ผิวยืดหยุ่นขึ้น รู้สึกได้ภายใน 14 วัน

สินค้าขายดี

ซุปเปอร์ สเตร็งท์ วิตามิน ซี ทราเวล เซ็ท

SUPER STRENGTH
VITAMIN C TRAVEL SET

• เอสเซ้นซ์ โลชั่น    • เซรั่ม วิตามินซี    • ไบรท์เทนนิ่ง มอยส์ เจล

ขนาด 30 มล. ขนาด 10 มล. ขนาด 15 กรัม

(74531)

ขนาด 30 มล.

รำคำ 599.-

(74855) รำคำ 499.-

*

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

ซุปเปอร์ สเตร็งท์ 10% วิตามิน ซี บูสเตอร์ เซรั่ม ขนาด 10 มล. จ�านวน 2 ชิ้น

2 ชิ้น พิเศษ 299.- ปกติ 458.-

(74466) 

ขนาด 10 มล.

รำคำ 229.-

ขนาดพกพา

ลูบไล้ทั่วใบหน้า

และล�าคอเป็นประจ�า

ทุกเช้าและ

ก่อนนอน*

ผวิกระจ่างใส 

ริว้รอยลดเลอืนได้

ในขวดเดียว

* ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่มีค่ำ   

  SPF15 ขึ้นไปเป็นประจ�ำทุกเช้ำ

สุทธิ
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* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 - 31 มกรำคม 2563

* ทดสอบโดย สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงาม และสุขภาพ

BEFORE AFTER
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JUVENA WHITE
จูวีน่า ไวท์

(ส�าหรับทุกสภาพผิว และผิวบอบบาง แพ้ง่าย)

ล็อคผิวขาวกระจ่างใส ให้ผิวหน้า ภายใน 14 วัน*

1. บาลานซ์ซิ่ง เฟเชียล โฟม

โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ช่วยคงความชุ่มชื่นให้ผิว 

(73982) ขนาด 100 กรัม รำคำ 199.-

2. ไลน์ แอนด์ สปอท อิเรซซิ่ง เซรั่ม

เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าเข้มข้นด้วยสารบ�ารุงสูงสุด 

ควรใช้ เช้า-เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

(73984) ขนาด 15 มล. รำคำ 599.-

3. ไลน์ อิเรซซิ่ง อาย ครีม  

ครีมบ�ารุงผิวรอบดวงตา ให้ความชุ่มชื่นพิเศษ 

(73986) ขนาด 15 กรัม รำคำ 499.-

4. โพรเทคทีฟ เดย์ ครีม เอสพีเอฟ 25 พีเอ++

ครีมบ�ารุงผิวหน้าในเวลากลางวัน 

(73985) ขนาด 30 กรัม รำคำ 599.-

5. รีแพร์ริ่ง ไนท์ ครีม

ครีมบ�ารุงผิวหน้าในช่วงค�่าคืน เนื้อครีมเข้มข้น 

ปรับผิวให้กระจ่างใส ริ้วรอยดูลดเลือน

(73987) ขนาด 30 กรัม รำคำ 599.-

6. อินเทนซีฟ รีแพร์ริ่ง มาส์ค 

มาส์คแผ่นบ�ารุงผิวหน้า ที่อุดมด้วยสารสกัด เพื่อการบ�ารุง 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(73600) ขนาด 21.5 กรัม รำคำ 109.- 

จูวีน่า ไวท์

(ส�าหรับทุกสภาพผิว

และผิวบอบบาง แพ้ง่าย)

1
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2

สินค้าขายดี

0 week 2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks

ดัชนีการลดลงของริ้วรอย

-2

-4

-6

-8

-10

-12

ผลกำรพิสูจน์ด้วยเคร่ืองวัดริว้รอย พบว่าร้ิวรอยมแีนวโน้มลดล 

ภายใน 2 สปัดาห์ ผิวแลดูเรียบเนียน และเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง

ภำยใน 8 สัปดำห์ ริ้วรอยมีแนวโน้มลดลงจาก 2 สัปดาห์แรกกว่า 2 เท่า

0 week 2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks

ดัชนีการลดลงของความหมองคล�้า

-2

-4

-6

-8

-10
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-14

-16

ผลกำรพิสูจน์ด้วยเคร่ืองวัดเมลำนิน พบว่าความหมองคล�า้มแีนวโน้มลดลง 

ภายใน 2 สัปดาห์ ผวิแลดกูระจ่างใส และเมือ่ใช้อย่างต่อเนือ่ง

ภำยใน 8 สัปดำห์ ความหมองคล�า้มแีนวโน้มลดลงจาก 2 สัปดาห์แรกกว่า 2 เท่า

• ไซโคลเปปไทด์ (Cycloprptide)

ปฏิวัติวงการบ�ารุงผิวด้วย เปปไทด์รูปแบบวงแหวน  

เพราะคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถประกอบเข้ากับตัวรับสัญญาณ 

บนเซลล์ผิวได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงส่งผลให้กระตุ้นการสร้าง 

คอลลาเจน อิลาสติน และโปรตีน ไฟบริน ซึ่งเป็นโปรตีนส�าคัญ 

ของโครงสร้างผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นนวัตกรรมเฉพาะของคิวท์เพรส  

ที่ได้รับรางวัล BSB Award 2012 สำขำ Most Innovative 

Material Naturals and Actives

• นาโน แอนตี้ออกซิแดนท์ 

(Nano Antioxidant)

สารต้านอนุมูลอิสระในแคปซูล 

ขนาดนาโน ช่วยปกป้องผิวจาก

มลภาวะ และริ้วรอยก่อนวัย ได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ดีพ ไฮยาลูรอน ฟิลเลอร์ (Deep Hyaluron Filler)

ผสานการท�างานอย่างลงตัวของไฮยาลูรอนอณูเล็ก ที่ช่วยเติมเต็มร่องริ้วรอย 

ให้แลดูตื้นขึ้น และให้ผิวแลดูอิ่มเอิบ พร้อมไฮยาลูรอนอณูใหญ่ ที่ช่วยเคลือบผิว  

เพื่อคงความชุ่มชื่นให้ผิวยาวนาน

• วิตามิน ซี และวิตามิน บี3

(Vitamin C & Vitamin B3)

ปกป้องผิวจากความหมองคล�้า จุดด่างด�า

และริ้วรอยก่อนวัย ช่วยบ�ารุงผิวให้สุขภาพด ี

เรียบเนียน ดูอ่อนเยาว์ และกระจ่างใสขึ้น 

อย่างเป็นธรรมชาติ

* ทดสอบโดย สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงาม และสุขภาพ

ผลการทดสอบ ความเปลีย่นแปลง ท่ีคุณสมัผัสได้ 

เพ่ือผวิหน้ากระจ่างใส ร้ิวรอยลดเลอืนใน 14 วนั

ปราศจากน�้าหอม 

และ แอลกอฮอล์

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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อัลฟ่า อาร์บูติน ทริปเปิ้ล ไวท์เทนนิ่ง

(ส�าหรับผิวมีฝ้า กระ จุดด่างด�า)

ALPHA 
ARBUTIN

TRIPLE 
WHITENING

* ทดสอบโดย สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงาม และสุขภาพ

2

3

4

5

6

1

หน้ากระจ่างใสเด้ง
ใน 14 วัน
ใช้ตัวนี้เลย

*ฝ้ำที่เกิดจำกแดด

นวัตกรรมใหม่ Triple Whitening Complex สัมผัสความกระจ่างใสที่เหนือกว่า

ลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างด�า และความหมองคล�้า

อย่างตรงจุด

ผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน เผยผิวเรียบเนียนน่าสัมผัส 

ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างรู้สึกได้ ใน 14 วัน*

คงความชุ่มชื่นให้ผิวยาวนานขึ้นถึง 8 ชั่วโมง

สินค้าขายดี

4. สปอท ครีม 

ครีมส�าหรับใช้เฉพาะจุด ตรงบริเวณที่ฝ้าเกิดขึ้นแล้ว

หรือบริเวณที่ต้องการบ�ารุง และฟื้นฟูเป็นพิเศษ 

(74387) ขนาด 15 กรัม รำคำ 309.-

5. เอสเซ้นซ์

เอสเซ้นซ์บ�ารุงผิวหน้า เข้มข้นด้วยประสิทธิภาพ ช่วยบ�ารุง 

และฟื้นฟูผิว พร้อมล็อคความชุ่มชื่นให้ผิวยาวนานถึง 8 ชั่วโมง 

ผิวเรียบเนียน กระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ ตั้งแต่เริ่มแรกที่ใช้ 

(74388) ขนาด 30 มล. รำคำ 359.- 

6. ไนท์ ครีม

ครีมบ�ารุงผิวหน้าส�าหรับกลางคืน ช่วยบ�ารุงและฟื้นฟูผิว 

ล็อคความชุ่มชื่นให้ผิวยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ผิวเรียบเนียน 

กระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ ตั้งแต่เริ่มแรกที่ใช้

(74391) ขนาด 30 กรัม รำคำ 379.-

1. เฟเชียล โฟม

โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ท�าความสะอาดผิวหน้า 

ได้อย่างหมดจด พร้อมคงความชุ่มชื่นของผิว  

เพื่อผิวเรียบเนียน กระจ่างใสขึ้น

(74389) ขนาด 100 กรัม รำคำ 199.-

2. โทนเนอร์

โทนเนอร์สูตรอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์ ผวิจงึไม่แห้งตงึ 

ช่วยขจดัส่ิงสกปรกทีต่กค้างได้อย่างหมดจด เพ่ือเตรียมพร้อม 

รับการบ�ารุงในขั้นตอนต่อไป

(74390) ขนาด 100 มล. รำคำ 289.-

3. แอนตี้-เอจจิ้ง เซรั่ม

เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น ช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใส  

ฝ้า กระ จุดด่างด�า ดูลดเลือนลง และช่วยให้ผิวแลดูตึง

กระชับ ยืดหยุ่นขึ้น พร้อมเปล่งประกายความอ่อนเยาว์

อย่างรู้สึกได้ใน 14 วัน

(74393) ขนาด 15 มล. รำคำ 399.-

นวัตกรรมใหม่ 

ผสาน 3 พลังอันทรงคุณค่า

ลดเลือนฝ้า* 

เพื่อผิวหน้ากระจ่างใส ได้มากกว่าที่เคย
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ไลโคปีนปกป้องผิวจาก 

รังสี UV และมลภาวะต่างๆ

Lycopene

ลดความแห้งกร้านให้ผิวนุ่มนวล

คืนสมดุลผิว และเพิ่มความยืดหยุ่น

ด้วยน�้ามันสกัดอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติ

Natural Oil 

Moisture Booster

วิตามิน A ช่วยให้จุดด่างด�าแลดูจางลง

วิตามิน C ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

วิตามิน E ให้ผิวชุ่มชื่น ยืดหยุ่น

Multivitamin

สาหร่ายสีแดงจากญี่ปุ่น

เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์

ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซี 

6,000 เท่า เสถียรสุดในรูปแบบน�้ามัน 

มอบผิวกระจ่างใสมีออร่า

Astaxanthin

 (ส�าหรับทุกสภาพผิว)

ผงทองค�าบริสุทธิ์ ช่วยลดเลือน 

ริ้วรอย พร้อมเสริมความยืดหยุ่น 

ผิวแลดูกระชับ

24K Gold

วิธีใช้ ทาให้ทั่วใบหน้า และล�าคอ ใช้เป็นขั้นตอนสุดท้าย

ใช้เดี่ยวๆ

ส�าหรับผิวแห้ง

3 หยด

ส�าหรับผิว

ผสม- ผิวมัน

2 หยด

ผสมกับครีม

/เซรั่มที่ใช้ประจ�า

2 หยด

หรือ

1. หยดออยล์ลงบนฝ่ามือ

นวดวนเบาๆ เพื่อวอร์มน�้ามัน

บนฝ่ามือ

2. กดเบาๆ ทั่วใบหน้าให้ออยล์ 

ซึมสู่ผิวและใช้ฝ่ามือโอบ 

ประคบผิวอย่างอ่อนโยน

3. ใช้ฝ่ามือกวาดออกด้านข้าง  

เริ่มจากขากรรไกรถึงใบหู 

และจากกลางใบหน้าถึงขมับ

ตามด้วยกลางหน้าผากถึงขมับ

4. กวาดฝ่ามือบริเวณล�าคอ

เริ่มจากฐานล�าคอถึงใบหู

TIPS

ปลุกผิวเหนื่อยล้า บอกลาหน้าอิดโรย

แอสต้า โกลด์ ออยล์ เอสเซ้นซ์

ขนาด 15 มล. 

(74504) 

ASTA GOLD

OIL ESSENCE

Astaxanthin with 24K Gold
สินค้าขายดี

 (74841) 

ขนาด 50 มล. 

รำคำ 299.-

เฟิร์ส สเต็ป เซราไมด์ เซรั่ม

ขั้นตอนแรก

 สู่การเพิ่มประสิทธิภาพสกินแคร์

ในทุกขั้นตอน

Ceramide

ช่วยปลอบประโลมผิว เปรียบเสมือน

ปราการผิวตามธรรมชาติ 

และช่วยฟื้นฟูผิวจากมลภาวะ

Glacial Kelp

สาหร่ายธารน�้าแข็งจากประเทศแคนาดา

ช่วยโอบอุ้มความชุ่มชื่นให้ผิว 

และบ�ารุงผิวให้เนียนนุ่ม สุขภาพดี

ขั้นตอนการใช้ 

เซราไมด์ เซรั่ม

สกินแคร์ขั้นตอนแรกที่ช่วยให้ผิวพร้อมรับการบ�ารุง 

ในขั้นตอนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยเติมน�้า กักเก็บความชุ่มชื่นให้ผิว

และฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงขึ้น

ลดการเกิดปัญหาผิวลอกเป็นขุย ริ้วรอย

เนื้อเจลซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ
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PORE SOLUTION
พอร์ โซลูชั่น

(ส�าหรับผิวผสม-ผิวมัน และมีแนวโน้มเป็นสิว)

เจลใสล้างหน้า

ปราศจาก

แอลกอฮอลล์

1

เจลแต้มสิว

ยุบเร็ว

ไม่แสบผิว

2. สปอท เจล

เจลแต้มสิวเฉพาะจดุ ลดการอกัเสบ และรอยสิวให้แลดจูางลง

(74262) ขนาด 10 กรัม รำคำ 189.-

3. พอร์ เคลียร์ริ่ง 2% BHA เจล

เจลใสทาผวิหน้าส�าหรับผูม้ปัีญหาสิว ช่วยลดปัญหาสิวอดุตนั 

และจุดด่างด�าให้แลดูจางลง ช่วยให้ผิวใสได้อย่างอ่อนโยน 

(74261) ขนาด 30 มล. รำคำ 279.- 

ช่วยลดปัญหาสิวอุดตัน สิวเสี้ยน 

และจุดด่างด�าจากสิวให้ดูจางลง

ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า

ปกป้องผิวอย่างอ่อนโยน

และลดการระคายเคือง

คงความชุ่มชื่นให้ผิว

ลดสิวอุดตัน

HOT !
ITEM

1. ออยล์ คอนโทรล เคล็นซิ่ง เจล

เจลล้างหน้าส�าหรับผิวมันและมีแนวโน้ม เป็นสิวง่าย 

ท�าความสะอาดสิ่งสกปรก และความมันส่วนเกินได้หมดจด 

โดยไม่ท�าให้ผิวแห้งตึง

(74259) ขนาด 100 กรัม รำคำ 189.-

2

3

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

ผิวชุ่มฉ�่า

ด้วยไฮยาลูรอนิค

อัดแน่นในทุกแผ่น! 

แผ่นมาส์กบ�ารุงผ
ิว

แก้ปัญหาผิว

ไปหยุดที่

ตรงจุด

ผิวสวย

ผิวเรียบเนียนใส 

ลดการเกิดสิว

ที ทรี เบลมิช เคลียร์ มาส์ก

มอบผิวเนียนใส ดูแลผิวเป็นสิวง่าย

ด้วยสารสกัด ที ทรี ออยล์ 

(74937)

ปลอบประโลมผิว 

เพิ่มความชุ่มชื่น รู้สึกสดชื่น 

ดูแลผิวบอบบาง แพ้ง่าย 

ด้วยพลังจาก อโล เวร่า

ผิวดูอิ่มน�้าสุขภาพดี

อโล เวร่า ซูทติ้ง 

มอยซ์เจอร์ มาส์ก 

(74940)

พอมมากราเนท แอนตี้ 

เอจจิ้ง มาส์ก

ผิวดูเด็ก ตึง กระชับ

คืนความอ่อนเยาว์ 

ริ้วรอยแลดูจางลง ผิวอิ่มฟู 

ด้วยสารสกัดจากทับทิม

(74939)

หน้าไบรท์

ไร้จุดด่างด�า

เพิ่มความเปล่งปลั่งให้ผิว

ดูสว่างกระจ่างใส

 ด้วยพลังจากเลม่อน

เฟรช เลม่อน 

ไบรท์เทนนิ่ง มาส์ก 

(74938)

ขนาด 24 กรัม รำคำ 59.-
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 ขนาด 100 มล.

สเปรย์น�้ำแร่เติมควำมสดชื่น
คืนชีวิตชีวาให้ผิวหน้าระหว่างวัน

พร้อมเซ็ต Make up ให้ดูเป็นธรรมชาติ

3. รีเฟรชชิ่ง 

สูตรเพื่อผิวสดชื่น อุดมด้วยวิตามิน อี 

วิตามิน บี และสารสกัดจากแตงกวา ช่วยให้

ผิวสดชื่น คืนความสมดุลให้ผิวมีชีวิตชีวา

(74955)

 1. ซอฟท์เทนนิ่ง     

สูตรเพื่อผิวเนียนนุ่ม อุดมด้วยคอลลาเจน 

และสารสกัดจากเมล่อน ช่วยเติมความชุ่มชื่น

ให้กับผิว แลดูอ่อนเยาว์

(74954)

2. ไบรท์เทนนิ่ง

สูตรเพื่อผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ 

อุดมด้วยวิตามิน ซี และสารสกัดจากผลแอปเปิ้ล 

(74953)

ปรับโฉ
มใหม่!

      : ฉีดพรมบริเวณใบหน้ำ
โดยเว้นระยะห่ำงประมำณ 1 ฟุต 
ให้น�้ำแร่กระจำยทั่วใบหน้ำ

TIPS

1 ฟุต 

1

2

3

ขนาด 100 มล. 

ราคา 99.-

ขนาด 15 กรัม (74946) 

ราคา 299.- 

น�้าสกัดจาก

กลีบกุหลาบบัลแกเรีย

ทรีฮาโลส โคลนขาว

จากเกาหลี

• ก�าจัดสิ่งสกปรกสะสม

• ลดการอุดตันรูขุมขน

• ช่วยดูดซับความมันส่วนเกิน

• เนียนนุ่ม ไม่แห้งกระด้าง

วิธ
ีใช้

วิธ
ีใช้

มาส์คทั่วใบหน้า 

หลีกเลี่ยง

รอบดวงตา

ทิ้งไว้ให้แห้ง 

10-20 นาที 

ล้างออก

ด้วยน�้าเปล่า 

ใช้สัปดาห์ละ

2-3 ครั้ง 

มาส์คทั่วใบหน้า 

หลีกเลี่ยง

รอบดวงตา

ทิ้งไว้ให้แห้ง 

10-20 นาที 

ล้างออก

ด้วยน�้าเปล่า 

ใช้สัปดาห์ละ

2-3 ครั้ง 

แลดูสดใส

สัมผัส

ผิวสะอาดล�้าลึก

ใน 10  นาทีเท็น มินิทส์ ทู เคลียร์ สกิน โรส เคลย์ มาส์ค

(74777) ขนาด 60 กรัม 

รำคำ 399.-

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำSkin Care67 Skin Care 68



ผิวใส เนียนนุ่ม 

ชุ่มชื่น ด้วย

พืชพรรณธรรมชาติ

1

2

3

4

โฟมล้างหน้า ขนาด 75 กรัม รำคำ 119.- 

1. ไบรท์เทนนิ่ง ออเร้นจ์ โฟม 

เพ่ือผวิแลดูกระจ่ำงใส เนยีนนุม่ชุ่มช่ืน 

ด้วยสารสกดั จากผลส้มยูซุ, น�้ามันจาก

เปลือกส้ม และอิฟนิ่ง พริมโรส (73782)

2. เบบี้ ไวท์ โทเมโท โฟม

เหมำะส�ำหรับทุกสภำพผิว ผวิกระจ่างใส

อ่อนเยาว์เปล่งปลั่ง อย่างเป็นธรรมชาติ 

ด้วยสารสกัดจาก ผลมะเขอืเทศ (74250)

3. ออยล์ คอนโทรล กีวี โฟม 

ช่วยลดควำมมันส่วนเกิน ผิวใส

ไร้ความมันกวนใจ ด้วยสารสกัดจาก

ผลกีวี, วิทซ์ เฮเซิล และผงโยเกิร์ต 

(73781) 

4. มอยส์เจอร์ไรซิ่ง คิวคัมเบอร์ โฟม 

เพื่อผิวแห้งกลับชุ่มชื่น ผิวชุ่มชื่น

ไม่แห้งตึง คืนสมดุลของน�้าหล่อเลี้ยงผิว 

ด้วยสารสกัดจากผลแตงกวา, 

ว่านหางจระเข้ และโจโจบา ออยล์ (73783)

PLUS NATURAL
พลัส เนเชอรัล

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

พลัส เนเชอรัล

young coconut lip balm
พลสั เนเชอรัล ยงั โคโค นทั ลปิ บาล์ม

ลิปบาล์มบ�ารุงริมฝีปาก 

(74315) ขนาด 6.5 กรัม รำคำ 129.-

before

after

ที่สุดของ

ลิปบาล์ม อุดมด้วย

น�้ามันมะพร้าว ออร์แกนิค

พร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อน

ธรรมชาติเกรดอาหาร

ช่วยฟื้นบ�ารุงให้ริมฝีปากเนียนนุ่ม 

ไม่แห้งแตกเป็นขุย

อุดมด้วยน�้ามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค, 

เชีย บัตเตอร์, น�้ามันสกัดจากเมล็ดโจโจบา 

และวิตามิน อี บริสุทธิ์ 

ไม่เหนียวเหนอะหนะ

PLUS NATURAL

เฟเชียล เคล็นซิ่ง เจล

เจลล้างหน้าสูตรอ่อนละมุน พร้อมคุณค่า 

การบ�ารุงจากนมน�้าผึ้งธรรมชาติ ช่วยบ�ารุงผิว 

ให้เนียนนุ่ม กระจ่างใส เหมาะส�าหรับทุกสภาพผิว 

(73847) ขนาด 140 มล. รำคำ 99.-    

สัมผัสความรู้สึกใหม่

ในการดูแลผิวสวย

เพื่อผิวชุ่มชื่นกระจ่างใส

ด้วยนมผึ้งบริสุทธิ์

HONEY
ฮันนี่ 

สินค้าขายดี

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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6. ดีโอโดแร็นท์
ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่น
ใต้วงแขน เนียนกระจ่างใส 
มั่นใจตลอดวัน  
(74871) ขนาด 60 มล. 

รำคำ 89.-

4. เพอร์ฟูม ทัลค์
แป้งฝุ่นหอมละมุน 
เพื่อความสดชื่นได้ทุกวัน
(74870) ขนาด 100 กรัม

รำคำ 109.-

5. ชาวเวอร์ ครีม 
ครีมอาบน�้าสูตรอ่อนโยน

เต็มความสดชื่น 
พร้อมเพลิดเพลิน

กับกลิ่นหอม
เสมือนอาบน�้าท่ามกลาง

มวลดอกไม้นานาพันธุ์
(74875) ขนาด 250 มล.

รำคำ 129.-

(74867) ขนาด 10 มล. 

รำคำ 199.-

(74869) ขนาด 60 มล. 

รำคำ 129.-

(74868) ขนาด 60 มล. 

รำคำ 499.-

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 สวีท มัสค์ บอดี้ โลชั่น ขนาด 490 มล. 

คู ่ โอ เดอ ทอยเล็ต 10 มล. (ทุกกลิ่น)
 คู่พิเศษ 299.- 

ปกติ 448.-
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9. แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม
ครีมบ�ารุงมือและเล็บ 
เพื่อมือชุ่มชื่น และช่วยให้
เล็บแข็งแรง
(74872) ขนาด 30 กรัม

รำคำ 69.-

7. บอดี้ โลชั่น
โลชั่นบ�ารุงผิวกาย

เนื้อบางเบา 
มอบความชุ่มชื่น 
นุ่มนวลให้แก่ผิว

(74874) ขนาด 250 กรัม 

รำคำ 149.-

(75048) ขนาด 490 มล. 

รำคำ 249.-

8. ยูวี บอดี้ โลชั่น
โลชั่นบ�ารุงผิวกาย
ผสมสารกันแดด
ปกป้องผิวสารรังสี UV
ไม่เหนียวเหนอะหนะ ชุ่มชื่น
ท้าแดดอย่างมั่นใจ
(74873) ขนาด 250 กรัม 

รำคำ 169.-

สวีท มัสค์ อิน เลิฟ

สัมผัสความหอมใหม่ที่พาคุณไปสู่ห้วงเวลาแห่งการตกหลุมรัก 

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร กลิ่นหอมหวานอ่อนโยน  

จากดอกกุหลาบและดอกไม้สีขาว ย้อนความทรงจ�าแห่งวันวาน

ในวันที่ได้รับช่อดอกไม้จากคนพิเศษ เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม

แห่งความสุข กลิ่นหอมนุ่มนวลจากมัสค์และโรสวู้ด ให้ความรู้สึก

อบอุ่นเหมือนครั้งแรกที่สวมกอด สร้างความประทับใจทุกครั้งที่นึกถึง

1. โอ เดอ ทอยเล็ต 

(74806) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.-

2. โอ เดอ ทอยเล็ต ขนาดพกพา 

(74807) ขนาด 10 มล. รำคำ 199.-

2
1

สินค้าขายดี

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 สวีท มัสค์ บอดี้ โลชั่น ขนาด 490 มล. 

คู ่ โอ เดอ ทอยเล็ต 10 มล. (ทุกกลิ่น)
 คู่พิเศษ 299.- 

ปกติ 448.-

สุทธิ

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ
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** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562

ไอ แอม จัสท์ มี

อิสระจากกรอบเดิมๆ

และกล้าที่จะเป็นผู้หญิง

ในแบบฉบับของตัวเอง

1. โอ เดอ ทอยเล็ต (74815) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.-

2. โอ เดอ ทอยเล็ต ขนาดพกพา (74816) ขนาด 10 มล. รำคำ 199.-

3. โคโลญ สเปรย์ (74817) ขนาด 60 มล. รำคำ 129.-

เมื่อแรกสัมผัส จะได้รับกลิ่นหอมสดชื่นของ

ไวโอเลตบลอสซั่ม ตามด้วยกลิ่นหอมละมุน

ของดอกไอริส และกลิ่นของไวท์ มัสค์ 

ที่มากด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหลเมื่อยามที่ใกล้ชิด

1

3

2

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 สวีท มัสค์ บอดี้ โลชั่น ขนาด 490 มล. 

คู ่ โอ เดอ ทอยเล็ต 10 มล. (ทุกกลิ่น)
 คู่พิเศษ 299.- 

ปกติ 448.-

สุทธิ
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ขนาด 10 มล. รำคำ 199.-

สัมผัสหอมสไตล์อ่อนหวำน 
น่ำรักสดใส 
ด้วยแนวกลิ่นฟรุ๊ตตี้ เริ่มกลิ่นแรก
ด้วยควำมสดชื่นของแมนดำริน 
รำสพ์เบอร์รี่ และเชอร์รี่   ตำมด้วย
กลิ่นหวำนละมุนของวำนิลำ
 และดอกกำร์ดีเนีย ปิดท้ำยด้วย
กลิ่นแซนดัล วู้ดและมัสค์
 ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหล 
(75028) 

สัมผัสควำมหอมสไตล์หวำน
ซ่อนควำมมั่นใจ รักอิสระ 
ด้วยแนวกลิ่นกูร์แมนด์ ฟลอรัล 
เริ่มกลิ่นแรกด้วยควำมสดชื่นของ
เลมอน และแมนดำริน ตำมด้วย
กลิ่นพีโอนี, โรส และจัสมิน ที่หอม
ละมุน ปิดท้ำยด้วยมัสค์, ฮันนี่ และ
คำรำเมล แฝงด้วยเสน่ห์หอมหวำน
ชวนเคลิบเคลิ้ม (75030) 

สัมผัสควำมหอมสไตล์ชิค 
ปรำดเปรียว กล้ำแสดงออก 
ด้วยแนวกลิ่นฟลอรัล เฟรช 
เริ่มกลิ่นแรกด้วยควำมสดชื่นของ
ดอกฟรีเซีย และเกรพฟรุ๊ต ตำม
ด้วยกลิ่นลิลลี่  ออฟ เดอะ วัลเลย์  
ปิดท้ำยด้วยกลิ่นไวท์ มัสค์ และ
แซนดัลวู้ด ที่แฝงไปด้วย
ควำมมีสไตล์ชวนค้นหำ 
(75029) 

สัมผัสควำมหอมสไตล์มำดมั่น
ของแฟชั่นนิสต้ำตัวจริง 
ด้วยแนวกลิ่นฟลอรัล มัสค์ เริ่มกลิ่น
แรกด้วยพิงค์ พีโอนี และดำมัสก์ โรส 
ที่หอมละมุนเลอค่ำ ตำมด้วย แอปพริ
คอต และพีช ปิดท้ำยด้วย ไวท์ มัสค์ 
ที่แฝงมนต์สะกดให้หลงใหล  
(75031) 

บอดี้ โลชั่น

โลชั่นบ�ารุงผิวกาย เนื้อบางเบา ซึมซาบเข้าสู่ผิว

ทันทีที่ทา พร้อมกลิ่นหอมที่ถูกรังสรรค์มาเพื่อ

แสดงถึงความสุข และความมั่นใจ

(74865) ขนาด 250 กรัม รำคำ 149.-

ดีโอโดแร็นท์

ผิวใต้วงแขนเนียนนุ่มแลดูกระจ่างใส

ไม่เหนียวเหนอะหนะและไม่เป็นคราบใต้วงแขน

พร้อมด้วยกลิ่นหอมที่ถูกรังสรรค์มาเพื่อ

แสดงถึงความสุขและความมั่นใจ

(74864) ขนาด 60 มล. รำคำ 89.-

ไอ แอม จัสท์ มี

* สินค้ำมีจ�ำหน่ำยบำงสำขำ

* โปรโมชั่นสิทธิ์วันเกิดและโปรโมชั่นคะแนนแลกส่วนลด ค�ำนวณส่วนลดจำกรำคำปกติ 

** โปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 25 มกรำคม 2563 - 24 กุมภำพันธ์ 2563

 สวีท มัสค์ บอดี้ โลชั่น ขนาด 490 มล. 

คู ่ โอ เดอ ทอยเล็ต 10 มล. (ทุกกลิ่น)
 คู่พิเศษ 299.- 

ปกติ 448.-

สุทธิ
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My Signature Collection

สินค้าขายดีEAV DE TOILETTE
โอ เดอ ทอยเล็ต

ขนาด 60 มล. รำคำ 499.- 

น�้าหอมจากยุโรปที่รังสรรค์ขึ้นจากมวลดอกไม้นานาพันธุ์

COLOGNE SPRAY
โคโลญ สเปรย์

ขนาด 60 มล. รำคำ 129.- 

deodorant
ดีโอโดแร็นท์

ขนาด 60 มล. รำคำ 89.- 

จูเลียต  โรส 

 (74498) (74499) 

เดซี่ สตาร์ คาร่า ลิลลี่ 

(74497)

สินค้าขายดี

น�้าหอมจากยุโรปที่รังสรรค์ขึ้นจากมวลดอกไม้นานาพันธุ์

คาร่า ลิลลี่

หอมมีเสน่ห์

ชวนให้เคลิบเคลิ้ม

จากดอกลิลลี่

(74678)

เดซี่ สตาร์

หอมหวาน

มีชีวิตชีวาจากดอกเดซี่

(74680)

จูเลียต โรส

หอมอ่อนโยน

อบอุ่นจากกลีบกุหลาบ

(74679)

ดีโอโดแร็นท ์ระงับกลิ่นใต้วงแขน

ด้วยกลิ่นหอมจากดอกไม้

ซึมเร็ว แห้งไว ไม่ทิ้งคราบ

ให้ผิวชุ่มชื่น เรียบเนียน 

ผสานความสดชื่นของแคสซีส และคงความเป็นเอกลักษณ์ 

ด้วยกลิ่นมัสค์และแอมเบอร์ มอบความหอมติดตรึงใจไม่รู้เลือน 

เปรียบเสมือนหญิงสาวที่อ่อนหวาน เต็มไปด้วยความรัก 

และเปี่ยมด้วยความจริงใจ ให้ความรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้สัมผัส

 (74471) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.- 

จูเลียต  โรส ด้วยกลิ่นหอม

อ่อนโยนน่าทะนุถนอม ราวกลีบกุหลาบ

คาร่า ลิลลี่ ด้วยแนวความหอมที่มีเสน่ห์

น่าค้นหาจากดอกลิลลี่

ผสานกลิ่นหวานซ่อนเปรี้ยว จากราสเบอร์รี่ และคงความ

เป็นเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นมัสค์และวนิลา มอบความโดดเด่น 

น่าหลงใหล มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สร้างความมั่นใจ 

ได้ทุกโอกาส เปรียบเสมือนหญิงสาวที่มีความมุง่มัน่ 

กล้าทีจ่ะท�าตามความฝัน มเีสน่ห์ชวนให้เคลบิเคลิม้ดัง่ต้องมนต์ 

 (74470) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.- 

ผสานกลิน่เกรปฟรุต๊ทีใ่ห้ความสดชืน่ และคงความเป็นเอกลักษณ์

ด้วยกลิน่มสัค์ และวนลิา มอบความหอม อบอวลด้วยกลิ่นอาย

ของความสุข เปรียบเสมือนหญิงสาวที่มีความน่ารักสดใสร่าเริง 

เปล่งประกายด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ 

ที่ท�าให้ทุกคนหลงรักเมื่ออยู่ใกล้

 (74472) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.- 

เดซี่ สตาร์ ด้วยแนวกลิ่นหอมหวานมีชีวิตชีวา 

ที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกเดซี่
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สินค้าขายดี

น�้าหอมจากยุโรปที่รังสรรค์ขึ้นจากมวลดอกไม้นานาพันธุ์

ผิวหอม สวยนุ่มน่าสัมผัส

บ�ารุงอย่างล�้าลึกด้วยคุณค่า สึบากิ ออยล์ 

พร้อมมอบความชุ่มชื่นยาวนานถึง 8 ชั่วโมง 

โลชั่นน�้าหอม เนื้อบางเบาซึมซาบสู่ผิวทันทีที่ทา

บ�ารุงผิวกายให้เปล่งปลั่ง แลดูกระจ่างใสเป็นธรรมชาติ

เมล่อน ม็อคเทล 

บอดี้ ครีม

กลิ่นหอมละมุนน่ารัก

จากกลิ่นเมล่อน ชวนให้ 

อยากอยู่ใกล้ เพียงแค่ได้กลิ่น  

ก็ท�าให้ตกหลุมรัก

(74854)

โรแมนติก โรส

บอดี้ ครีม

 กลิ่นหอมหวานโรแมนติก

คลาสสิคตลอดกาล 

จากดอกกุหลาบ  

เพิ่มความหวานให้กับคุณ

(74852)

พีโอนี่ พาราไดซ์ 

บอดี้ ครีม

กลิ่นหอมสดใสจาก

ดอกพีโอนี่ มอบความหอม

สดใส ร่าเริง  

ส่งความสุขถึงคนรอบข้าง

(74853)

ขนาด 490 มล.

รำคำ 199.-

กลิ่นหอมมีชีวิตชีวาที่ท�าให้จินตนาการถึงการท่องเที่ยว

ในดินแดนมหัศจรรย์ สนุกสนานและตื่นตาตื่นใจ

แนวกลิ่นน�้าหอมใหม่ที่เสริมความสดชื่นด้วย Top note 

จากเกรพฟรุ๊ตและลูกพลัม ตามด้วย Middle note จากดอกฟรีเซีย 

และกุหลาบ พร้อม Base note ที่นุ่มละมุนของ มัสค์ และแอมเบอร์

1. โอ เดอ ทอยเล็ต (74667) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.-

2. โคโลญ สเปรย์ (74670) ขนาด 60 มล. รำคำ 129.-

เดซี่ อิน วันเดอร์แลนด์

กลิ่นหอมละมุนละไม อ่อนหวาน โอบล้อมไปด้วยสวนดอกไม้นานาพันธุ์

ที่ท�าให้หัวใจเบิกบาน มอบมนต์เสน่ห์แสนหวานให้กับหญิงสาว 

แนวกลิ่นน�้าหอมใหม่ที่เสริมความสดชื่นด้วย Top note 

จากดอกฟรีเซีย และไวโอเล็ต ตามด้วย Middle note

จากดอกกุหลาบ และอราเบยีน จสัมนิ พร้อม Base note

ทีนุ่ม่ละมนุของ มสัค์ แซนดลัวูด และวนลิา

1. โอ เดอ ทอยเล็ต (74666) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.-

2. โคโลญ สเปรย์ (74669) ขนาด 60 มล. รำคำ 129.-

จูเลียต อิน พาราไดซ์

คาร่า อิน วิลเดอร์เนส

กลิ่นหอมชวนเคลิบเคลิ้มน่าค้นหา แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ลึกลับ 

เหมาะส�าหรับหญิงสาว ผู้มีความมุ่งมั่น กล้าที่จะท�าตามฝัน  

แนวกลิ่นน�้าหอมใหม่ที่เสริมความสดชื่นด้วย Top note จากแอปเปิ้ล

และสตาร์ แอนสิ ตามด้วย Middle note จากดอกกล้วยไม้

และดอกเฮลิโอโทรเป้พร้อม Base note ที่นุ่มละมุนของ มัสค์ 

และแอมเบอร์

1. โอ เดอ ทอยเล็ต  (74668) ขนาด 60 มล. รำคำ 499.-

2. โคโลญ สเปรย์ (74671) ขนาด 60 มล. รำคำ 129.-
1

1

1

2

2

2
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MILK
มิลค์

ดูแลผิวสวยนุ่มสุขภาพดี 

ด้วยคุณค่าน�้านม

1. ซอฟเทนนิ่ง ชาวเวอร์ ครีม

• ขวดปั๊ม (73836) ขนาด 500 มล. รำคำ 189.-

2. ซอฟเทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น

• ขวดปั๊ม (73829) ขนาด 500 มล. รำคำ 189.-

3. แฮร์ มินิไมซิ่ง ดีโอโดแร็นท์

ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย ช่วยชะลอการเกิดขึ้นใหม่ของ

เส้นขนให้ช้าลง ด้วยสูตรซิลเวอร์ นาโน ช่วยยับยั้ง

แบคทีเรีย ซึ่งเป็นต้นเหตุของกลิ่นกายได้ยาวนาน

(73832) ขนาด 50 มล. รำคำ 89.-

4. แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม

(73833) ขนาด 30 กรัม รำคำ 69.-

ไวท์ บิวตี้

WHITE BEAUTY สินค้าขายดี

1. บอดี้ โลชั่น

• ขวดปั๊ม (73723) ขนาด 500 มล. รำคำ 189.-

2. พลัส ซันสกรีน บอดี้ โลชั่น

• ขวดปั๊ม (73727) ขนาด 500 มล. รำคำ 189.-

3. ไวท์เทนนิ่ง ดีโอโดแร็นท์ 

(73729) ขนาด 50 มล. รำคำ 89.-

อวดผิวสวยกระจ่างใส 

อ่อนเยาว์ตลอดเรือนร่าง

1
4

2
3

321

สินค้าขายดี

Before

After

* ทดสอบโดย สถาบันวิจัยศาสตร์ด้านความงาม และสุขภาพ

• อุดมด้วยคุณค่าจาก วิตามินบี 3

ช่วยให้ผิวกระจ่างใส

• ลดเลือนความหมองคล�้า

• ปรับสีผิวให้ดูสม�่าเสมอ

• บ�ารุงผิวนุ่ม ชุ่มชื่น

จนคุณรู้สึกได้

โลชั่นสุดฮิตที่ Bloggerแนะน�า

ไอดีล ไวท์ ไบรท์เทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น

(ส�าหรับทุกสภาพผิว)

IDEAL WHITE
BRIGHTENING BODY LOTIONสินค้าขายดี

ผิวกายดูสวยกระจ่างใส 

ภายใน 14 วัน

(73573) ขนาด 220 มล.

รำคำ 199.-
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Shampoo & 
Conditioner

เพื่อเส้นผมและหนังศีรษะสุขภาพดี

ดีท็อกซ ์สารเคมีตกค้าง ลดการอุดตัน

สารสกัดจากต้นหลิวจีน สารสกัดจากรากมาคา

ช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรก

และความมันส่วนเกินอย่างล�้าลึก

ช่วยฟื้นฟูบ�ารุงเส้นผมและหนังศรีษะให้

สุขภาพดี ผมนุ่มสลวย เงางาม ไม่หลุด

ร่วงง่าย 

สารสกัดจากธรรมชาติ

 

        (74757)

ขนาด 300 มล. 

รำคำ 179.-

คอนดิชั่นเนอร์

 

        (74755)

ขนาด 300 มล. 

รำคำ 179.-

แชมพู

ปราศจากซิลิโคนและสารเคมีตกค้างทุกชนิด 

ช่วยลดการระคายเคือง ลดโอกาสเกิดสิวอุดตัน

บนหนังศีรษะ ผิวหนังบริเวณไรผมและล�าตัว

สารสกัดจากธรรมชาติ ปรับสภาพหนังศีรษะที่มี

ความมันส่วนเกินให้กลับมาสุขภาพดี 

บ�ารุงรากผมให้แข็งแรง จบปัญหาผมลีบแบนจากซิลิโคน

เบาสบายหนังศีรษะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

* สินค้ำจ�ำนวนจ�ำกัด

ผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาด

จุดซ่อนเร้น

1 3

2

ไม่มีน�้าหอมอ่อนโยนพิเศษ

สดชื่น อ่อนโยน มั่นใจเต็มร้อย

เฟมิแคร์

FEMICARE

1. รีเฟรชชิ่ง 

สูตรสดชื่น เติมเต็มความมั่นใจด้วยสารสกัดจากโรสแมรี่ 

ให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่น

(73702) ขนาด 100 มล. รำคำ 59.-

2. มายด์

สูตรอ่อนโยน พิเศษด้วยคุณค่าบ�ารุงจากโปรตีนน�้านมบริสุทธิ์ 

ให้ความรู้สึกสะอาดมั่นใจตลอดวัน

(73703) ขนาด 100 มล. รำคำ 59.-

3. เนเชอรัล แคร์ 

สูตรอ่อนโยนพิเศษ ปราศจากน�้าหอม ดูแลด้วยคุณค่าจาก

ดอกบลู คาโมมายส์ และไทม์ ฟลาวเวอร์ ช่วยดูแลผิว 

จากเชื้อแบคทีเรีย และการระคายเคือง

(73704) ขนาด 100 มล. รำคำ 69.-
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