SEACRET, ĐIỀU KỲ DIỆU
TỪ VÙNG BIỂN CHẾT
Sức sống thiên nhiên cho làn da, điều kỳ diệu đến từ nguồn
khoáng chất vùng Biển Chết.
Khởi nguồn của sắc đẹp, tiếp nối câu chuyện trong truyền
thuyết về vùng Biển Chết lưu truyền từ 5.000 năm trước. Mỹ
nhân thế kỷ, Nữ Hoàng Cleopatra đã bị mê hoặc bởi hiệu quả
của nguồn khoáng chất thiên nhiên vùng Biển Chết trong
lành nên đã sử dụng muối và bùn nơi đây để làm đẹp. Vua
Herod đã cho xây dựng spa đầu tiên trên thế giới ở ven bờ
Biển Chết để cùng giới quý tộc nghỉ dưỡng nơi đây.
Nguồn năng lượng mãnh liệt của vùng Biển Chết được khởi
nguồn từ sức mạnh thiên nhiên vĩ đại ở vùng biển có độ mặn
cao nhất thế giới, tọa lạc tại vị trí thấp nhất - 420m dưới mực
nước biển. Khoáng chất ngàn năm của Biển Chết mang đến
cho làn da nguồn năng lượng mạnh mẽ.
Seacret đã phát hiện điều kỳ diệu từ thành phần dưỡng chất
phong phú mà thiên nhiên đã ban tặng để nghiên cứu và cho
ra đời các sản phẩm mang đến sức mạnh làm đẹp từ thiên
nhiên cho bạn.

BODY
CARE
COLLECTION

part.1

Sản phẩm chăm sóc cơ thể mang đến những trải nghiệm nguồn
khoáng chất từ vùng Biển Chết.

b o dy c a r e

SEACRET SALT SCRUB OCEAN MIST

Muối khoáng tự nhiên với tinh dầu thơm nhẹ nhàng tẩy
sạch tế bào chết và dưỡng ẩm cho da
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Nhẹ nhàng tẩy sạch tế bào chết cho da luôn mềm mại.		

				

• Sử dụng trực tiếp trên da hoặc có thể hòa tan vào nước 		

				

ấm khi sử dụng bồn tắm.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi tắm, dùng Salt Scrub mát-xa nhẹ nhàng trên da 		

				

đang ướt, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Đặc biệt hiệu 		

				

quả khi sử dụng cho các vùng da bị khô, chai sần như

				

da tay, chân, đầu gối, khuỷu tay.

Thành phần chính:		

• Dead sea salt (From the Dead Sea) (Muối từ biển chết)		

				

• Algae Extract (Chiết xuất tảo biển)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Extract (Chiết xuất

				

hoa cam cúc)

				

• Cananga Odorata Flower Oil (Dầu hoa ngọc lan tây)

Trọng lượng:		

350 g

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 108/2020/XNQC-YTHCM

b o dy c a r e

SEACRET BODY BUTTER OCEAN MIST

Kem dưỡng thể giúp da căng mịn và khỏe mạnh.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Cung cấp nhiều dưỡng chất đặc biệt cho phần da bị khô, thô ráp.

				

• Bổ sung dưỡng ẩm toàn thân và giúp da mềm mại, mịn màng

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi tắm, thoa một lượng vừa đủ lên da cơ thể và mát-xa 		

				

theo chuyển động tròn cho bơ dưỡng thể được hấp thu hoàn toàn vào da.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (Bơ hạt mỡ)

				

• Theobroma Cacao(Cocoa) Seed Butter (Bơ hạt cacao)

				

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Dầu hạnh nhân)

				

• Olea Europaea (olive) Fruit Oil (Dầu oliu)

				

• Cocos Nucifera (coconut) oil (Dầu dừa)

				

• Persea Gratissima (Avocado) Oil (tinh dầu bơ)

				

• Pyrus malus (Apple) Fruit Extract (Chiết xuất táo)

				

• Rosa Canina Fruit oil (Tinh dầu tầm xuân)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Magnesium Ascorbyl Phosphate 		

				

(Vitamin C), Retinyl Palmitate (Vitamin A)

Trọng lượng:

250 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 122/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET BODY LOTION OCEAN MIST

Sữa dưỡng thể hàng ngày cấp ẩm cho da, giúp da thêm mềm
mại, mịn màng.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Kem dưỡng thể nhẹ dịu, thấm nhanh và không bết dính.

				

• Cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết và dưỡng ẩm đầy đủ, 		

				

giúp da luôn mịn màng, tươi trẻ.

Hướng dẫn sử dụng:

Thoa một lượng vừa đủ lên da sạch và mát-xa nhẹ nhàng cho 		

				

đến khi kem được hấp thu hoàn toàn. Thoa sữa dưỡng thể khi 		

				

cần dưỡng ẩm cho da.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Dầu hạnh nhân)

				

• Persea Gratissima (Avocado) Oil (Tinh dầu bơ)

				

• Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (Dầu mầm lúa mạch)

				

• Aloe Barbadensis leaf Juice (Chiết xuất nha đam)

				

• Glycine Soja (Soybean) Protein (Protein đậu nành)

				

• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water (Chiết xuất hoa 		

				

cúc La mã )

Trọng lượng:

200 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 120/2020/XNQC-YTHCM

BLUE FACIAL
CARE
COLLECTION

part.2

Dòng sản phẩm BLUE chăm sóc da mặt cơ bản, chứa đựng những khoáng chất
từ vùng Biển Chết.

b l u e fac i a l c a r e

SEACRET MINERAL RICH REFINING TONER

Tẩy trang và làm sạch bụi bẩn cho làn da tươi mới
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Loại bỏ bụi bẩn còn sót lại trên da sau khi rửa mặt.

				

• Làm dịu da, dưỡng ẩm và cung cấp dưỡng chất cho làn da tươi mới

				

• Kiểm soát cân bằng da, se khít lỗ chân lông.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi rửa mặt sáng và tối, thấm ướt một mẩu bông cotton với một

				

lượng nước Toner vừa đủ và lau đều khắp khuôn mặt.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Cucumis sativus Fruit Extract/ Cucumis sativus (Cucumber)

				

Extract (Chiết xuất dưa leo)

Trọng lượng:		

210 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 115/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET FACIAL CLEANSING MILK

Sữa tẩy trang nhẹ nhàng loại sạch lớp trang điểm và bụi bẩn trên
da, đồng thời dưỡng da mềm mượt hơn.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Làm sạch hoàn toàn lớp trang điểm và bụi bẩn bám trên da.

				

• Sữa tẩy trang còn giúp dưỡng ẩm tốt cho da.

				

• Chuẩn bị làn da sạch để dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các

				

sản phẩm chăm sóc da khác.

Hướng dẫn sử dụng:

Mát-xa nhẹ nhàng sữa rửa mặt trên da mặt theo chuyển động

				

tròn, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Có thể sử dụng cùng bông

				

tẩy trang để làm sạch lớp trang điểm tốt hơn.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil (Tinh dầu hạt nho)

				

• Rosa Canina Fruit Oil (Tinh dầu tầm xuân)

				

• Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil (Tinh dầu quả cam)

				

• Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil (Dầu hạt mè)

Trọng lượng:		

210 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 118/2020/XNQC-YTHCM

b l u e fac i a l c a r e

SEACRET BALANCING FACIAL SERUM

Serum nhẹ nhàng cung cấp độ ẩm cho da, giúp da mềm mịn.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Giúp duy trì làn da trông đầy sức sống.

				

• Cung cấp đầy đủ dưỡng chất và dưỡng ẩm, cho làn da

				

mượt mà, mịn màng.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi rửa mặt, sử dụng Toner để làm sạch da rồi thoa Serum

				

nhẹ nhàng lên vùng mặt và cổ. Sau đó, sử dụng tiếp các sản

				

phẩm chăm sóc mắt và kem dưỡng da mặt. Chỉ sử dụng ngoài da.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Salt (Muối khoáng từ Biển Chết)

				

• Hamamelis Virginiana (Witch hazel) Extract (Chiết xuất cây Phỉ)

				

• Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Tinh dầu hoa anh

				

thảo chiều)

				

• Cucumis sativus (Cucumber) Extract (Chiết xuất dưa leo)

				

• Camellia Sinensis Leaf extract (Chiết xuất trà xanh)

				

• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water (Chiết xuất

				

hoa cúc La mã)

				

• Rosa Centifolia Flower Extract (Chiết xuất hoa hồng)

				

• Aloe Barbadensis leaf Juice (Chiết xuất nha đam)

Trọng lượng:		

30 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 124/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET ESSENTIAL MOISTURE FACE CREAM NORMAL
TO COMBINATION SKIN - OIL FREE

Kem dưỡng ẩm dịu nhẹ và không chứa dầu
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với da thường, da dầu và da hỗn hợp.

				

• Hiệu quả tuyệt vời trong việc phòng ngừa tình trạng da bị khô, 		

			

mất nước.

				

• Dưỡng ẩm giúp cho da mềm mại.

				

• Mang đến sức sống cho làn da, duy trì da luôn tươi sáng, mịn màng.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoàn thành lộ trình chăm sóc da hằng ngày bằng việc thoa kem lên

				

vùng mặt và cổ rồi mát-xa nhẹ nhàng cho đến khi kem được hấp thu

				

hoàn toàn.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Hamamelis Virginiana (Witch hazel) Extract (Chiết xuất cây Phỉ) .

				

• Cucumis sativus (Cucumber) Extract (Chiết xuất dưa leo)

				

• Rosa Centifolia Flower Extract (Chiết xuất hoa hồng)

				

• Camellia Sinensis Leaf extract (Chiết xuất trà xanh)

Trọng lượng:		

50 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 119/2020/XNQC-YTHCM

SPECIAL
MASK CARE

part.3

Sản phẩm mặt nạ chăm sóc da độc quyền từ Seacret với thành phần độc đáo
từ Bùn Biển Chết.

special mask care

SEACRET MINERAL-RICH MAGNETIC MUD MASK

Mặt nạ là sự kết hợp độc đáo giữa dưỡng chất, khoáng chất muối bùn
của Biển Chết và từ tính nam châm, tạo cảm giác thư giãn, đồng thời,
giúp da mượt mà, tươi trẻ hơn.
Đặc điểm sản phẩm:
				
				
				
				

• Thích hợp với mọi loại da.
• Mang đến sức sống cho làn da tràn đầy năng lượng.
• Thành phần bột sắt trong mặt nạ làm dịu da.
• Từ tính nam châm làm sạch lỗ chân lông.
• Làm sạch sâu, cung cấp dưỡng chất và giữ ẩm làn da.

Hướng dẫn sử dụng:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Mỗi tuần sử dụng 1 đến 2 lần
1. Dùng que nhựa thoa bùn đều khắp khuôn mặt trừ phần mắt và miệng.
2. Để mặt nạ trong 3-5 phút để da hấp thu đầy đủ dưỡng chất.
3. Sau 3-5 phút, gắn nắp nhựa vào một đầu thanh nam châm và di chuyển 		
thanh nam châm gần sát da mặt để hút mặt nạ bùn ra khỏi một bên của
khuôn mặt. Gỡ bỏ nắp nhựa đã sử dụng, thay thế bằng một nắp nhựa mới
và lặp lại quy trình tương tự cho bên còn lại của khuôn mặt. Không cần để
thanh nam châm tiếp xúc trực tiếp với da.
4. Mát-xa phần serum còn lưu lại trên da mặt để dưỡng chất hấp thu hết vào da.
5. Tiếp theo, sử dụng toner và các sản phẩm khác theo lộ trình chăm sóc
da hằng ngày

1

2

3

4

5

Thành phần chính:		
				
				
				
				
				

• Iron oxide Black (Bột sắt)
• Silt (Dead Sea Mud) Extract (Chiết xuất bùn Biển Chết)
• Vitis Vinifera (Grape) Seed oil (Tinh dầu hạt nho)
• Rosa Canina (Rose) hips oil (Tinh dầu tầm xuân)
• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)
• Anthemis Nobilis (Chamomile) Flower Oil (Tinh dầu hoa cúc La Mã)

Trọng lượng:

55 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 121/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET MINERAL-RICH CLARIFYING MUD MASK

Mặt nạ bùn hiệu quả làm sạch tạp chất trên da, đồng thời, giúp da tươi
sáng hơn.
Đặc điểm sản phẩm:
				
				
				

• Thích hợp với mọi loại da.
• Nhẹ nhàng làm sạch lớp tế bào chết trả lại cho da tone màu rõ ràng.
• Làm sạch lỗ chân lông, mang đến sức sống cho làn da.
• Cung cấp dưỡng chất và dưỡng ẩm cho da.

Hướng dẫn sử dụng:
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Mỗi tuần sử dụng 1 đến 2 lần
1. Thoa một lớp mỏng lên toàn bộ vùng da mặt và cổ trừ phần mắt
và miệng.
2. Để mặt nạ trong 5 phút để da hấp thu đầy đủ dưỡng chất.
3. Sau 5 phút, mát-xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để tẩy tế bào
chết và gỡ mặt nạ.
4. Rửa mặt sạch với nước ấm và vỗ nhẹ cho khô. Đặc biệt chăm sóc
vùng trán, mũi, cằm nơi tập trung nhiều mụn đầu đen và tế bào da chết.
5. Sử dụng nước Toner sau đó là các sản phẩm khác theo lộ trình
chăm sóc da hằng ngày.
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Thành phần chính:		
				
				
				
				
				

• Silt (Bùn)
• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water
(Chiết xuất hoa cúc La Mã)
• Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (Dầu hoa hướng dương)
• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu hạt Jojoba)
• Aloe Barbadensis Leaf Juice (Chiết xuất nha đam)

Trọng lượng:		

100 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 116/2020/XNQC-YTHCM

GREEN
FACIAL CARE
COLLECTION

part.4

Dòng sản phẩm GREEN chăm sóc da mặt chuyên sâu và chống lão hóa da.

g r e e n fac i a l c a r e

SEACRET AGE DEFYING REVIVE EYE SERUM

Serum đậm đặc chuyên chăm sóc vùng da quanh mắt thêm
mịn màng, mềm mại.
Đặc điểm sản phẩm:

• Peptide và Beta-Carotene cung cấp năng lượng cho vùng da mắt.

				

• Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất sâu bên trong da, cho làn da tràn

				

đầy sức sống.

				

• Bảo vệ vùng da mắt.

Hướng dẫn sử dụng:

Thoa serum lên vùng da mắt đã rửa sạch và lau khô. Mát-xa nhẹ 		

				

nhàng theo chuyển động tròn, bắt đầu từ góc ngoài, xung quanh và 		

				

bên dưới đến vùng bên trong. Chỉ sử dụng ngoài da.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Acetyl HexaPeptide-8

				

• Hydrolyzed Collagen (Collagen thủy phân)

				

• Tocopherol (Vitamin E), Magnesium Ascorbyl Phosphate

				

(Vitamin C), Retinyl Palmitate (Vitamin A)

Trọng lượng:		

30 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 110/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET AGE DEFYING RESTORE FACE SERUM

Serum đậm đặc cung cấp độ ẩm cho da, giúp dưỡng da mịn
màng, mềm mại.
Đặc điểm sản phẩm:

• Duy trì độ ẩm cho da trong thời gian dài.

				

• Tăng cường bảo vệ, cung cấp dưỡng chất và mang đến

				

sức sống cho da.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi sử dụng Toner, thoa một lớp Serum mỏng lên da mặt và 		

				

cổ đã rửa sạch và lau khô. Mát-xa nhẹ nhàng cho đến khi serum 		

				

được hấp thu hoàn toàn. Chỉ sử dụng ngoài da.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil

				
				

(Tinh dầu hoa anh thảo chiều)
• Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil (Dầu mầm lúa mạch)

				

• Acetyl HexaPeptide-8

				

• Hydrolyzed Collagen (Collagen thủy phân)

				

• Tocopherol (Vitamin E), Magnesium Ascorbyl Phosphate

				

(Vitamin C), Retinyl Palmitate (Vitamin A)

Trọng lượng:		

30 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 114/2020/XNQC-YTHCM

g r e e n fac i a l c a r e

SEACRET AGE DEFYING REFRESH VITAMIN-RICH MOISTURIZER

Kem dưỡng ẩm chuyên chăm sóc da khô và làm giảm các
dấu hiệu lão hóa
Đặc điểm sản phẩm:

• Tái tạo năng lượng và sức sống cho làn da.

				

• Tăng cường lớp bảo vệ cho da, duy trì dưỡng ẩm và dưỡng chất

				 bên trong da.
Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi sử dụng Face Serum và sản phẩm chăm sóc mắt, thoa kem lên vùng 		

				

da mặt và mát-xa nhẹ nhàng cho đến khi kem được hấp thu hoàn toàn.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Prunus Persica (peach) kernel oil (Dầu hạt quả mơ)

				

• Vitis Vinifera (Grape) Seed oil (Tinh dầu hạt nho)

				

• Olea Europaea (olive) Fruit Oil (Dầu oliu)

				

• Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Tinh dầu hoa anh thảo chiều)

				

• Aloe Barbadensis (Aloe Vera) leaf Juice (Chiết xuất nha đam)

				

• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (Chiết xuất hoa cúc La Mã)

				

• Acetyl HexaPeptide-8

Trọng lượng:		

50 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 111/2020/XNQC-YTHCM

SEACRET AGE DEFYING REGAIN EYE CREAM

Kem dưỡng với phức hợp 3 nhóm protein, cho bạn vẻ ngoài
khỏe mạnh, xinh đẹp, trẻ trung.
Đặc điểm sản phẩm:

• Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm giúp bảo vệ cho vùng da mắt.

Hướng dẫn sử dụng:

Thoa kem xung quanh vùng mắt và mát-xa nhẹ nhàng theo 		

				

chuyển động tròn, bắt đầu từ góc ngoài, xung quanh và bên 		

				

dưới đến vùng bên trong.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil (Dầu hạnh nhân)

				

• Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Tinh dầu hoa anh thảo chiều)

				

• Chamolla Recutita (Matricaria) Flower Water (Chiết xuất hoa cúc La Mã)

				

• Olea Europaea (olive) Fruit Oil (Dầu oliu)

				

• Rosa Centifolia Flower Extract (Chiết xuất hoa hồng)

				

• Persea Gratissima (Avocado) Oil (Tinh dầu bơ)

				

• Hydrolyzed Collagen (Collagen thủy phân)

				

• Hydrolyzed Soy Protein (Protein đậu nành thủy phân)

Trọng lượng:		

30 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 113/2020/XNQC-YTHCM

g r e e n fac i a l c a r e

SEACRET AGE DEFYING REHYDRATE VITAMIN-RICH NIGHT CREAM

Kem dưỡng da ban đêm chăm sóc dịu nhẹ cho da, giúp làn
da trở nên tươi mới ngay trong giấc ngủ.
Đặc điểm sản phẩm:

• Kem chuyên dụng ban đêm cung cấp dưỡng chất và tăng cường

				

bảo vệ da trong khi ngủ.

				

• Giúp làn da trông tràn đầy sức sống, tươi sáng, rạng ngời.

Hướng dẫn sử dụng:

• Chỉ sử dụng vào ban đêm.

				

• Thoa kem lên da mặt và cổ đã rửa sạch. Mát-xa nhẹ nhàng

				

cho đến khi kem được hấp thu hoàn toàn. Gia tăng hiệu quả khi 		

				

được sử dụng sau Restore Face Serum.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Olea Europaea (olive) Fruit Oil (Dầu oliu)

				

• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water (Chiết xuất hoa cúc La Mã)

				

• Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Tinh dầu hoa anh thảo chiều)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Magnesium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), Retinyl Palmitate

				

(Vitamin A), Tocopheryl Acetate (Vitamin E)

				

• Acetyl HexaPeptide-8

				

• Lactic Acid,Glycolic Acid,Citric Acid, Salicylic Acid

Trọng lượng:		

50 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 112/2020/XNQC-YTHCM

MAKE UP
COLLECTION

part.5

Sản phẩm trang điểm của SEACRET với thành phần muối Biển Chết.

SEACRET BB CREAM

BB cream với chỉ số chống nắng SPF 15, vừa giúp da mềm
mịn và đều màu bền lâu, vừa chăm sóc da mềm mại hơn.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Kem BB Cream đa tính năng vừa chăm sóc da vừa trang điểm.

				

• Tạo tone màu da tự nhiên.

				

• Kiểm soát bã nhờn và lỗ chân lông, giúp da mịn màng và mượt mà.

				

• Cấp nước và cấp ẩm đầy đủ cho da, giúp làn da trông tràn đầy sức sống.

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng đầu ngón tay hoặc miếng gạc thoa một lớp mỏng và đều. Sử dụng

				

như kem nền nhẹ hoặc kem lót trước khi trang điểm.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Rosa Centifolia Flower Extract (Chiết xuất hoa hồng)

				

• Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed oil (Dầu hạt Jojoba)

				

• Vitis Vinifera (Grape) Seed oil (Tinh dầu hạt nho)

				

• Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Water (Chiết xuất hoa cúc La Mã)

Trọng lượng:		

50 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 123/2020/XNQC-YTHCM

MEN’S
CARE
SOLUTION

part.6

Sản phẩm đặc biệt dành riêng cho nam giới.

SEACRET MEN LIQUID FACE WASH

Rửa sạch bụi bẩn và dầu dư thừa mà không làm khô da.
Đặc điểm sản phẩm:

• Thích hợp với mọi loại da.

				

• Một loại sữa rửa mặt dành cho nam giới, rửa sạch bụi bẩn trên da.

				

• Kiểm soát bã nhờn, giữ ẩm cho da sau khi rửa mặt.

				

• Duy trì làn da mịn màng và không bóng dầu.

Hướng dẫn sử dụng:

Làm ướt mặt và cổ, lấy một lượng sữa rửa mặt cỡ đồng xu vào lòng 		

				

bàn tay, xoa hai bàn tay vào nhau và mát-xa nhẹ nhàng trên mặt và cổ,

				

sau đó rửa sạch bằng nước.

Thành phần chính:		

• Sea Salt/Maris Sal (Dead Sea minerals) (Muối khoáng từ biển chết)

				

• Chenopodium Quinoa Seed Extract (Chiết xuất hạt diêm mạch)

				

• Carica Papaya Fruit Extract (Chiết xuất đu đủ)

				

• Hippophae Rhamnoides Oil (Dầu hắc mai biển)

				
Trọng lượng:		

• Aloe Barbadensis leaf Juice (Chiết xuất nha đam)
100 ml

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Seacret
Địa chỉ: Phòng 21, Lầu 23, Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: 117/2020/XNQC-YTHCM

