
เพราะ…ธรรมชาติจากท�องทะเลลึก

คือ มหัศจรรย�คุณค�าแห�งการดูแลผ�วที่ดีที่สุด



ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าท่ีรังสรรค์ส่วนผสมอันบริสุทธิ์และมีคุณค่าจาก

ธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึกของฝรั่งเศส นำามาผสมผสานกันอย่างลงตัวภาย

ใต้การค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่สูตรเฉพาะ

สำาหรับ Ocean Skin ที่จะเผยความงาม ขาว กระจ่างใส แลดูอ่อนเยาว์มา

สู่ผิวคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้ความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ

สำาหรับทุกสภาพผิว แม้ผิวที่แพ้ง่าย เพราะผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Ocean Skin 

ได้ผ่านการทดสอบและรับรองทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยจาก

สถาบัน SPINCONTROL ประเทศฝรั่งเศสและเอเชีย สถาบันที่เชี่ยวชาญด้าน

ผิวพรรณอันดับ 1 ของโลก

ASIAASIA CO.,LTD.



GP4G (Pure Plankton Extract) Phytoplankton Sea MayweedMoon Jelly Fish Antileukin-6 

สารสกัดจากแพลงตอนบริสุทธิ์ใต้ท้องทะเลลึก 

ที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับผิว เร่งการผลัดเซลล์ผิว

พร้อมฟื้นฟู เผยผิวให้มีออร่า สว่างสดใส ชุ่มชื่น 

แลดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ

แพลงตอนพืชใต้ทะเลลึก ท่ีมีคุณสมบัติ

ในการฟื้นฟูผิวได้อย่างล้ำาลึก

พร้อมเติมและล็อคความชุ่มชื่น

บำารุงผิวได้ยามนอนหลับ

ดอกไม้ทะเล

ช่อยป้องกันการแพ้ 

ลดอาการอักเสบ

และฟื้นฟูให้ผิวเรียบเนียน

แมงกะพรุนพระจันทร์ที่เรืองแสงออร่ายามค่ำาคืน 

ด้วยโครงสร้างที่มีน้ำาเป็นองค์ประกอบสูงถึง 96% 

จึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวได้อย่างเต็มที่

สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาล

ที่มีคุณสมบัติพิเศษ

ช่วยปกป้องผิวและลดอาการ

อักเสบของผิวจากแสงแดด 

Two Brown Seaweeds JuvenessenseMarine Blue Vital C Phycosaccharide ACG 

สารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ำาตาล 2 ชนิด คุณค่า

จากท้องทะเลฝรั่งเศส ที่จะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาว

กระจ่างใส ลดริ้วรอย และสร้างคอลลาเจนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาลสายพันธุ์พิเศษ 

ที่ช่วยยกกระชับผิวและลดเลือนริ้วรอยได้

ภายใน 28 วัน

สารสกัดจากสาหร่ายสีเหลืองทองอำาพัน ที่ช่วยเติม

ความชุ่มชื่นให้ผิว พร้อมเพิ่มคอลลาเจนได้ยาวนาน

ถึง 24 ชั่วโมงและต่อเนื่องถึง 72 ชั่วโมง

ส่งผลให้ริ้วรอยจางลงได้อย่างทันตาเห็น

สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาลจากใต้ทะเลลึก

ที่มีคุณสมบัติในการลดอาการอักเสบ และยับยั้ง

แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวไปพร้อม ๆ กับการเติมเต็ม

ร่องลึกที่เกิดจากสิว

THE POWER RESOURCES FROM 
UNDER DEEP SEA



ทดสอบภายใต้มาตรฐานขั้นสูง
แม้ผิวบอบบางระคายเคืองง่าย

ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

โอเช่ียนสกินพัฒนาค้นคว้าผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือการดูแลและปรนนิบัตผิิวสวยครบทุกประการผ่านการทดสอบ

ทุกข้ันตอนจากสถาบัน spincontrol ฝรั่งเศส และspincontrol asia ถึง 3 ขั้นตอนหลัก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่

สามารถพิสูจน์ได้จริงในเรื่องการดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับทุกสภาพผิว  

ผ่านการทดสอบ
การระคายเคืองของผิว

ผ่านการทดสอบ
เม็ดสีผิวสว่างกระจ่างใสขึ้น

ภายใน 2 สัปดาห์

ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตัน
และไม่ก่อให้เกิด

การอักเสบของสิว

QUALITY
INSURANCE

PASS 3 CRITERIA

IRRITATION WHITENING TEST DERMATOLOGICAL

ASIAASIA CO.,LTD.

	 					“ฝรั่งเศส”	จากดินแดนแห่งแฟชั่นและความงาม
									 	 		….สู่มหัศจรรย์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก

ร่วมเผยตำานานแห่งความงามและมนต์ขลังแห่งน่านน้ำาท้องทะเลลึกใน

ประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งบริสุทธิ์และอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำาหลากหลาย 

สายพันธ์ุ ก่อกำาเนิดเป็นขุมพลังแห่งความงามจากธรรมชาติท่ีจะปรนนิบัติ

ผิวคุณได้อย่างใจคิด

WORLD CLASS
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OCEAN SKIN
WHITENING SERIES

ด้วยส่วนผสมอันทรงพลังจากแหล่งธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก ผสมผสานงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก่อกำาเนิดเป็น

ชุดผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลและบำารุงผิวให้ขาวกระจ่างใส เปล่งประกายออร่าได้อย่างรวดเร็วภายใต้ชื่อ “โอเชียน สกิน 

สปีดี้ (Ocean Skin Speedy)” ที่จะช่วยให้คุณเผยความงามของผิว ราวกำาเนิดผิวใหม่ในครั้งแรกที่ใช้ เพราะ

ด้วยคุณสมบัติของส่วนผสมที่ผ่านการคิดค้นมาอย่างลงตัว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซึมซาบและออกฤทธิ์ ได้อย่าง

รวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง  

SPEEDY MIRACLE  
DEEP OCEAN 
WATER ESSENCE

SPEEDY DAILY BALANCE
WHITENING FOAM

SPEEDY CLEANSING WATER

WHITENING 
PERFECT
SERUM

SPEEDY SUNSCREEN 
FUTURE PROTECTION 
SPF50+ PA++++

SPEEDY DAILY BALANCE
ANTI-ACNE FOAM

SPEEDY CLEANSING OIL

ชุดผลิตภัณฑ์สุดยอดเคล็ดลับความงาม	ที่จะทำาให้คุณเผย
ความงามของผิว	ราวกำาเนิดผิวใหม่ในครั้งแรกที่ใช้

COLLAGEN SPEEDY CREAM SPEEDY DEWY FIRMING SLEEPING 
MASK

ชุดผลิตภัณฑ์บำารุงผิวเพื่อผิวขาวกระจ่างใส	ชุดผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิว

50 ml.

200 ml.

50 ml.
10 ml.

100 ml. 5 g.
5 ml.

150 ml.150 ml.
10 ml. 5 ml.50 ml. 15 ml.150 ml. 30 ml. 30 ml.

250 ml. 20 g.
20 ml.

60 g.
60 ml.



CLEANSING

ชุดผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิว

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ เดลี่ บาลานซ์ 
ไวท์เทนนิ่ง โฟม 
สะอาดอย่างล้ำาลึก พร้อมปรับผิวให้กระจ่างใส

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้าชนิดโฟม 

สูตรขาวกระจ่างใส

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดผิวหน้าชนิดโฟม 

สำาหรับผู้มีปัญหาสิว

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ เดลี่ บาลานซ์ 
แอนตี้-แอคเน่ โฟม
สะอาดล้ำาลึก ควบคุมความมัน ลดการเกิดสิว

เนื้อโฟมขาวนุ่ม อ่อนโยนต่อผิวหน้า ทำาความ

สะอาดได้อย่างล้ำาลึก พร้อมการบำารุงที่เหนือกว่า

มี Sea Mayweed ดอกไม้ทะเลจากฝรั่งเศส ที่ช่วย

ลดรอยแดงและช่วย ฟื้นฟูสภาพผิวหน้า

ผสาน Gigawhite ที่ประกอบด้วยพืชพรรณ

จากเทือกเขาแอลป์ 7 ชนิด ที่ช่วยปรับสภาพผิว

ที่หมองคล้ำาให้แลดูขาวกระจ่างใสเปล่งประกาย

หลังล้างหน้า

เนื้อโฟมละเอียดนุ่มสีดำาทำาความสะอาดผิวอย่าง

ล้ำาลึก ขจัดความมันแต่อ่อนโยนต่อผิว

ลดปัญหาสิว ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำาให้เกิดสิว 

ลดการอักเสบและป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วย 

Phlorogine สาหร่ายสีทองที่บริสุทธิ์จากฝรั่งเศส

ผสานพลัง Charcoal Powder เพื่อขจัดความมัน

และสิ่งสกปรกบนใบหน้า

พร้อมบำารุงผิวหน้าด้วยพืชพรรณนานาชนิด อาทิ 

Cucumber extract, Witch hazel

ทฤษฎีบทใหม่ของการทำาความสะอาดผิวหน้าพร้อมการบำารุง

ด้วยคุณค่าจากใต้ท้องทะเลลึกเพื่อผิวสวยสุขภาพดี 

•

•

•

•

•

•

•

คลีนซิ่งออยล์ ล้างเครื่องสำาอาง 

สูตรออยล์

คลีนซิ่งวอเตอร์ ล้างเครื่องสำาอาง 

สูตรน้ำา

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ คลีนซิ่งวอเตอร์
หมดจดทุกเมคอัพ

ผิวชุ่มชื่น เนียนนุ่ม พร้อมปรับสมดุลผิว

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ คลีนซิ่งออยล์
หมดจดทุกเมคอัพ

พร้อมลดเลือนริ้วรอย ใน 28 วัน

สูตรน้ำาบางเบาแต่ทำาความสะอาดผิวหน้าและ

เครื่องสำาอางได้อย่างหมดจด

ผิวชุ่มชื่น เนียนนุ่ม น่าสัมผัสหลังการใช้ด้วย 

Codiavelane Green Alga สาหร่ายสีเขียว

ฟองน้ำานุ่ม ที่เปรียบเสมือนแหล่งของมอยซ์เจอร์

ธรรมชาติ

ควบคุมความมันและฟื้นฟูผิวด้วย Fluidipure

เหมาะสำาหรับสาวยุคใหม่ที่แต่งหน้าจัดตามสไตล์

แฟชั่น

สูตรออยล์ทำาความสะอาดได้หมดจด พร้อมปรับ

สภาพผิว ไม่เหนียวเหนอะหนะ

ลดเลือนริ้วรอย กระชับผิวได้ใน 28 วัน ด้วย 

Juvenessense ที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาล

สายพันธุ์พิเศษ

ผสานกับ Argan Oil ที่ได้ชื่อว่าทองคำาขาวแห่งโม

ร็อคโค ที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นและเนียนนุ่มขึ้น

อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่าย

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

รับรองโดยสถาบันวิจัย 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

สูตรออยล์เนื้อโฟมสีดำา
ทำาความสะอาด

ล้ำาลึก

สูตรน้ำาเนื้อโฟมสีขาว
นุ่มและอ่อนโยน

ต่อผิวหน้า

ASIAASIA CO.,LTD.



SKIN CARE

ชุดผลิตภัณฑ์บำารุงผิวเพื่อผิวขาวกระจ่างใส	

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ มิราเคิล 
ดีพ โอเชี่ยน วอเตอร์ เอสเซ้นส์
ฟื้นฟูให้ผิวเนียนใสเปล่งประกาย  

ราวกำาเนิดผิวใหม่ ดูดีใน 5 มิติ 

โอเชี่ยน สกิน ไวท์เทนนิ่ง 
เพอร์เฟค เซรั่ม
ลดเลือนร้ิวรอย 

ผิวชุ่มช่ืนกระจ่างใส  ใน 14 วัน

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ ซันสกรีน 
ฟิวเจอร์ โพรเทคชั่น 
เอสพีเอฟ 50+ พีเอ++++
ปกป้องผิวจากแสงแดด พร้อมบำารุง

วอเตอร์เอสเซ้นส์ น้ำาตบ  เซรั่มบำารุงผิวหน้า เนื้อบางเบา ครีมกันแดด

เนื้อเอสเซ้นส์บางเบาไม่เหนียว

เหนอะหนะ ซึมซาบเข้าสู่ผิว

อย่างรวดเร็ว

เพิ่มออร่า ปรับสภาพผิวให้

ขาวกระจ่างใสด้วยสารสกัด

จากแพลงตอนบริสุทธิ์

ใต้ท้องทะเลลึก GP4G  

เผยผิวใหม่ แลดูอ่อนเยาว์ ด้วย

สารสกัดจากกาแลคโตมัยเซส

กระชับรูขุมขน ผิวเนียนนุ่ม 

ชุ่มชื่น ในทุกสัมผัส

นวัตกรรมเพื่อผิวหน้าขาว

กระจ่างใสด้วย Whitening 

Complex สูตรเฉพาะ

ที่ช่วยแก้ไขความหมองคล้ำา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวพร้อมคืน

ความสดใสได้ทันทีด้วย Moon 

Jelly Fish 
  

ลดรอยหมองคล้ำา ปรับสภาพ

สีผิว พร้อมกระตุ้นคอลลาเจน

ให้ผิวอ่อนเยาว์ ด้วยสาหร่าย

สีน้ำาตาล 2 ชนิดจากใต้ทะเลลึก

ปกป้องผิวจากแสงแดด ยับยั้ง

การอักเสบและช่วยเพ่ิมคอลลาเจน 

ด้วย Antileukin-6 สารสกัด

จากสาหร่ายสีน้ำาตาลทอง 
  

มีวิตามินอี ที่ช่วยเพิ่ม

ความชุ่มชื่นสำาหรับผิว
  

ปกป้องได้ยาวนาน

ทั้ง UVA และ UVB

เนื้อครีมบางเบา ไม่เหนียว

เหนอะหนะ

นวัตกรรมใหม่ของการดูแลผิวหน้าที่เปลี่ยนผิวหมองคล้ำาให้กลายเป็นผิวสว่างกระจ่างใส

ในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อมคุณค่าแห่งการบำารุงผิวรอบด้าน ด้วยความบริสุทธิ์

จากใต้ท้องทะเลลึก ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ OCEAN SKIN 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

โอเชี่ยน สกิน 
คอลลาเจน สปีดี้ ครีม
ผิวเนียนกระจ่างใส

พร้อมเติมคอลลาเจน ตลอด 24 ชั่วโมง

ครีมบำารุงผิวหน้า เนื้อเข้มข้น มาส์กฟื้นฟูผิว

โอเชี่ยน สกิน สปีดี้ 
เดวี่ เฟิร์มมิ่ง สลิปปิ้ง มาส์ก 

ผิวเปล่งประกาย อิ่มน้ำา ฟื้นฟูผิว ในข้ามคืน

ลดเลือนริ้วรอย เติมเต็มคอลลาเจน 

กักเก็บความชุ่มชื่นให้ผิวหน้าตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้วย Marine Blue Vital C สารสกัดจากสาหร่าย

สีเหลืองทองอำาพัน 

ขาวอย่างธรรมชาติด้วย Oligopeptide-68 ที่ช่วย

ยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวดำา

กระชับและเต่งตึงขึ้นจริงภายใน 4 สัปดาห์

ผิวอ่อนเยาว์อย่างรวดเร็ว ด้วยการเติม

คอลลาเจนให้ผิว 24 ชม. และต่อเนื่องถึง 72 ชม.

เพิ่มความชุ่มชื่นและบำารุงผิวช่วงเวลาข้ามคืน

ด้วยพลังพิเศษของ Phytoplankton แพลงตอน

จากใต้ท้องทะเลลึก

ผสาน Agisium สาหร่ายสีน้ำาตาลจากฝรั่งเศส

ที่ช่วยลดปัญหาริ้วรอย จุดด่างดำาและรอย

หมองคล้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่าย

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

รับรองโดยสถาบันวิจัย 

•

•

•

•

•

•

•

•

ASIAASIA CO.,LTD.



OCEAN SKIN ACNE SERIES

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Acne Series Extra Sensitive จาก Ocean Skin มีส่วนประกอบหลักจาก AC. Net และ 

Phycosaccharide ACG ที่ผ่านการวิจัยมาแล้วว่าเห็นผลทั้งการรักษาและการป้องกันการเกิดสิวได้จริงรวม

ถึงการควบคุมความมันบนใบหน้า กระชับรูขุมขน ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว และยัง

สามารถลดการอักเสบ รอยแดงรอยดำา ท่ีเกิดจากสิวได้เป็นอย่างดี และท่ีเราให้ความสำาคัญท่ีสุดคือความอ่อนโยน

ของผลิตภัณฑ์ ที่มีต่อผิวหน้าจนเป็นที่มาของสูตร “Extra Sensitive”

อีกทั้งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน SPINCONTROL จากประเทศฝรั่งเศสและเอเชียว่าอ่อนโยนต่อ 

ผิวหน้าและสามารถรักษาสิวให้หายจริง

หมดปัญหาสิว	คืนความมั่นใจอย่างอ่อนโยน

Cosmetics
Air

Pollution

Sebum,
Aged cuticle

Dirt trapped
in the skin

Dilated
Pores

Accumulation
of Sebum and Dirt

Dirt
Sebum

Proliferation
of Acnes

Skin Problems

เคร�่องสำอาง

รูข�มขนกว�าง

การสะสมของน้ำมัน
และสิ�งสกปรก

การอ�ดตันของรูข�มขน
เกิดป�ญหาสิวและสิวอักเสบ

ที่เกิดจากแบคทีเร�ย

มลภาวะทางอากาศ

การอ�ดตันของรูข�มขน มีสาเหตุการเกิดสิวมาจาก

ปร�มาณน้ำมันใต�ผิวหนัง

การอ�ดตันของ
สิ�งสกปรก
ใต�ผิวหนัง

Propionibacterium
acnes

การผลิตน้ำมัน (Sebum) ใต�ผ�วหนังในปร�มาณที่มากเกินไป

มลภาวะและสิ�งสกปรกทางอากาศ เคร�่องสำอาง

การอ�ดตันของสิ�งสกปรกใต�ผ�วหนัง เนื่องจากการผลัดเซลส�ผ�วผ�ดปกติ

ซึ่งเพ�ยงแค�การทำความสะอาดผ�วหน�าด�วยน้ำเปล�าหร�อน้ำสบู�ปกติ 

ไม�สามารถที่จะทำความสะอาดสิ�งสกปรกที่อ�ดตัดอยู�ใต�ผ�วได�อย�างเพ�ยงพอ

Ocean Skin จ�งขอแนะนำผลิตภัณฑ�เพ�่อดูแลป�ญหาสิว

  

เพราะรูขุมขนที่กว้าง ความมันบนใบหน้าและแบคทีเรีย จัดเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิว และการทิ้งไว้ซึ่งรอยแดง

หรือรอยแผลเป็นจากสิวจัดว่าเป็นเรื่องที่ใครๆ ไม่อยากให้เกิด ดังนั้นด้วยความเชี่ยวชาญของ Ocean skin จึงได้

ผสมผสานส่วนประกอบที่ทรงอานุภาพไว้ด้วยกัน :

With Effectiveness Ingredients

AC. Net 

Phycosaccharide ACG 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง และฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว รวมถึงควบคุม

สมดุลต่อมไขมันใต้ผิวหนัง

สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำาตาลจากใต้ทะเลลึกที่มีคุณสมบัติในการลดอาการ

อักเสบ และยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวไปพร้อมๆ กับการเติมเต็มร่องลึก

ที่เกิดจากสิว

อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่าย

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รับรองโดยสถาบันวิจัย 

•

•

ASIAASIA CO.,LTD.



ACNE PRODUCT SERIES

ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลผิวที่มีปัญหาสิว	และผิวมีแนวโน้มเป็นสิวง่าย

โอเชี่ยน สกิน เอ็กซ์ตร้า เซนซิทีฟ 
แอคเน่ เซรั่ม (Acne Serum)
ลดการอักเสบของสิว 

ริ้วรอยดูตื้นขึ้น

โอเชี่ยน สกิน เอ็กซ์ตร้า เซนซิทีฟ 
แอคเน่ ครีม (Acne Cream)
ลดการอักเสบของสิว 

สร้างเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะ

เซรั่มเข้มข้นฟื้นบำารุงผิวหน้า สำาหรับผิวเป็นสิว        ครีมบำารุงผิวหน้าเนื้อเข้มข้น สำาหรับผิวเป็นสิว

ลดการอักเสบ ลดการเกิดของสิวใหม่ 

สร้างคอลลาเจนที่เซลล์กำาเนิด ฟื้นฟูสู่ผิวนียนใส 

ริ้วรอยตื้นขึ้น ควบคุมความมัน ผิวนุ่มกระชับ 

SK-Influk ปกป้องผิวจากสิ่งแปลกปลอม 

ช่วยการเรียงตัวของเคราตินอย่างมีระเบียบ 

เพิ่มความชุ่มชื่น

Acqua Cell ช่วยเติมเต็มริ้วรอยให้ตื้นขึ้นได้ภายใน 

2 ชั่วโมง

ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเปล่งปลั่ง กระจ่างใส ไร้สิว 

กระชับนุ่มเนียน ดูอ่อนเยาว์

 

ลดการอักเสบ ลดการเกิดของสิวใหม่ 

สร้างคอลลาเจนที่เซลล์กำาเนิด ฟื้นฟูสู่ผิวนียนใส 

ริ้วรอยตื้นขึ้น ควบคุมความมัน ผิวนุ่มกระชับ 

Hyaluronic acid ซึมซาบลงสู่ผิวหนังชั้นใน ด้วย

โมเลกุลจิ๋ว ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้ถึง 1,000 เท่า

สารสกัดจากชะเอมเทศ Dipotassium Glycyr-

rhizate ต้านอนุมูลอิสระ และสร้างเกราะคุ้มครอง

ผิวจากมลภาวะต่างๆ

ช่วยให้ผิวที่มีแนวโน้มการเกิดสิวและผิวบอบบาง

แพ้ง่าย กลับมาดูดีมีน้ำามีนวล ชุ่มชื้นอย่างมีสมดุล 

รักษาและป้องกันการเกิดสิวได้จริง

รวมถึงการควบคุมความมันบนใบหน้า กระชับรูขุมขน

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

โอเชี่ยน สกิน เอ็กซ์ตร้า เซนซิทีฟ 
สปอต แอคเน่ (Spot Acne)
ลดการอักเสบ ยับยั้งแบคทีเรีย 

จบทุกปัญหาสิว

โอเชี่ยน สกิน เอ็กซ์ตร้า เซนซิทีฟ 
โพส แอคเน่ (Post Acne)
ลดรอยแดง รอยดำา

สมานผิวให้เรียบเนียน

เจลแต้มสิว เนื้อบางเบา ซึมไวเจลลบรอยดำารอยแดงจากสิว

ลดการอักเสบ ลดการเกิดของสิวใหม่ 

สร้างคอลลาเจนที่เซลล์กำาเนิด ฟื้นฟูสู่ผิวนียนใส 

ริ้วรอยตื้นขึ้น ควบคุมความมัน ผิวนุ่มกระชับ 

D.S.B.C เป็นสารช่วยละลายไขมันและสิวอุดตัน

Allantoin ลดการระคายเคือง ต่อต้านการแพ้

ต่างๆ ของผิวและลดการอักเสบ

ด้วยเจลแต้มสิว ซึมไว ไม่ทิ้งคราบ 

ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย และสมานรอยแผลได้อย่าง

ทรงประสิทธิภาพ

ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิว

ลดการอักเสบ ลดการเกิดของสิวใหม่ 

สร้างคอลลาเจนที่เซลล์กำาเนิด ฟื้นฟูสู่ผิวนียนใส 

ริ้วรอยตื้นขึ้น ควบคุมความมัน ผิวนุ่มกระชับ 

Melawhite ยังยั้งการผลิตเม็ดสีอย่างได้ผล 

Hydrolized Glucosaminoglycans ช่วยเก็บกัก

น้ำาใต้ชั้นผิว คืนความชุ่มชื้นสู่ผิวสวย ลดอาการ

บวมบริเวณรอยแผลเป็น

ช่วยลบสิวหายสนิท ไม่ทิ้งร่องรอย คืนชีวิตชีวาให้

ผิวเรียบเนียน  

ช่วยลบรอยคล้ำาจากแผลเป็นให้จางหาย ป้องกัน

การเกิดแผลเป็นแดงนูน

ลดการอักเสบ ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย 

ลดการเกิดของสิวใหม่ ด้วย AC.Net

สร้างคอลลาเจนที่เซลล์กำาเนิด ฟื้นฟูสู่ผิวนียนใส

 ริ้วรอยตื้นขึ้น ควบคุมความมัน ผิวนุ่มกระชับ 

ด้วยสารสกัดสาหร่ายสีน้ำาตาล Phycosaccharide ACG

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรับรองโดยสถาบันวิจัย

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PRODUCT SYSTEM USE
เรียงลำาดับการใช้งานผลิตภัณฑ์
เพื่อผิวที่มีปัญหาสิว	และผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย

OCEAN SKIN

ACNE

SERIES

ช่วงเช้า ช่วงเช้า

ก่อนนอน

or

or or

PRODUCT SYSTEM USE
เรียงลำาดับการใช้งานผลิตภัณฑ์
เพื่อผิวขาวกระจ่างใส

1

1 2

2

3

3

4

ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาด

ผิวหน้าชนิดโฟม

คลีนซี่ง

ล้างเครื่องสำาอางค์
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

ผิวหน้าชนิดโฟม

วอเตอร์ เอสเซ้นส์

น้ำาตบ 

วอเตอร์ เอสเซ้นส์

น้ำาตบ 

ไวท์เทนนิ่ง

เพอร์เฟค เซรั่ม

ไวท์เทนนิ่ง

เพอร์เฟค เซรั่ม

OCEAN SKIN

WHITENING

SERIES

ก่อนนอน

4

5 6

5
คอลลาเจน

สปีดี้ ครีม

คอลลาเจน สปีดี้ ครีม เฟิร์มมิ่ง สลิปปิ้ง มาส์กฟื้นฟูผิว

ครีมกันแดด

เอสพีเอฟ 50+

พีเอ++++

1
เซรั่มบำารุงผิวหน้า

2
ครีมบำารุงผิวหน้า

3
เจลลบรอยดำา

รอยแดงจากสิว

4
เจลแต้มสิว

1
เซรั่มบำารุงผิวหน้า

2
ครีมบำารุงผิวหน้า

3
เจลลบรอยดำา

รอยแดงจากสิว

4
เจลแต้มสิว

Cream Post Acne Spot AcneSerum



เพราะ…ธรรมชาติจากท�องทะเลลึก

คือ มหัศจรรย�คุณค�าแห�งการดูแลผ�วที่ดีที่สุด


