Bộ phấn Mineral 3D Binal Megami - Made In Japan

BỘ PHẤN MINERAL 3D BINAL MEGAMI - MADE IN JAPAN.

Gồm Phấn Nước Mineral Liquid 3D
Phấn Bột Mineral Powder 3D
Đến từ thương hiệu BINAL MEGAMI giúp bạn hoàn thiện làn da trắng hồng siêu mịn màng, láng mượt
nhẹ nhàng suốt 24 giờ.
Một sản phẩn cao cấp thích hợp với mọi loại da, không hề kén da.
Phấn Mineral 3D BINAL MEGAMI chiết xuất từ nguyên liệu bột silica khoáng chất, luôn bảo vệ da và cho
bạn cảm giác nhẹ nhàng như không sử dụng phấn trên mặt.
Bột phấn siêu nhỏ mịn có độ phát sáng trong suốt tạo góc độ 3D cho khuôn mặt bạn sáng trắng hồng hào
đẹp mãi, không bị xạm tối màu da theo thời gian.

*** ĐIỀU KHÁC BIỆT CHỈ CÓ MINERAL 3D BINAL MEGAMI MỚI CÓ ***
1. Vấn đề về thời gian
Vì bột phấn silica khoáng chất khác với bột phấn thông thường của những thương hiệu khác trên thị
thường chỉ giữ màu đẹp được 3-4 tiếng là màu da bắt đầu bị xạm tối dần xuống cho người dùng cảm thấy
da bị áp lực mệt mỏi, và khi bị trôi phấn thì những nếp nhăn sẽ hiện rõ hơn, màu phấn sẽ không đều không
đẹp như lúc đầu. Nguy hiểm nhất là chỉ sau vài ngày đánh phấn da sẽ bị tổn thương và khô, mụn sẽ phát
triển, làm cho da bị tái màu, và lão hoá là vấn đề tất nhiên ...

2. Vấn đề về độ dày
Các bạn luôn phải lưu ý hạn chế dùng những loại phấn có độ phủ quá dầy sẽ làm hư da, mất nước và khiến
da bị khô, làn da sẽ yếu dần, lúc này dù các bạn có dưỡng da bằng sản phẩm tốt mấy thì làn da cũng không
thể đẹp lên được. Điều đó trái ngược với những gì MIRENAL 3D BINAL MEGAMI mang lai cho bạn.
Với loại bột silica khoáng chất siêu nhỏ, siêu mịn, đánh phấn mà như không đánh, cho bạn một cảm giác
nhẹ nhàng trên gương mặt, tạo nên phần tự tin khi giao tiếp mà không sợ thấy nếp phấn quá dày như những
sản phẩm khác.

3. Vấn đề về sức khỏe
Người Nhật thường nói: " phấn là kẻ thù lớn nhất đối với làn da của bạn", nhất là bạn dùng phấn hàng ngày
thường xuyên thì không thể không quan tâm những dòng phấn chiết xuất từ thiên nhiên để bảo vệ da bạn
không bị tổn thương, lão hoá sớm. Đó cũng là điều MINERAL 3D BINAL MEGAMI muốn mang đến cho
người sử dụng một sản phẩm thực sự thiên nhiên, và luôn bảo vệ đi đôi cùng làm đẹp.

4. Vấn đề về sự uy tín
Thuơng hiệu BINAL MEGAMI đã toàn tâm toàn ý mất nhiều năm nghiên cứu và tìm kiếm những nguyên
liệu tốt nhất, đặc biệt nhất lại an toàn như bột silica khoáng chất từ thiên nhiên tuyệt đối không bị xạm da
có một không hai duy nhất trên thị trường hiện nay để bảo vệ cho bạn một làn da hoàn hảo trẻ đẹp mãi với
thời gian.

** NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT NỔI TRỘI CỦA MIRENAL 3D BINAL MEGAMI ****
* Tạo làn da siêu sáng hồng, màu trắng trong suốt tự nhiên nhìn da như màu thật của da không khác tone
màu da, đặc biệt nhất phấn không bị xạm tối da, nguyên cả ngày đẹp 24 giờ.
* Bột phấn nhỏ mịn màng hút dầu, kiềm dầu làm giảm bớt độ bóng của da, cho cảm giác mượt mà nhẹ
nhàng như tơ.
* Với thiết kế thông minh giúp người chuyên hay không chuyên dùng đều tiện lợi nên không mất nhiều

thời gian khi trang điểm.
* Phấn có độ chống nắng SPF30, chống lại tác hại của môi trường ngăn cản tia tử ngoại UV A, UV B.
(Chất chống nắng từ thiên nhiên không tạo áp lực cho da).
* Bột phấn có độ dưỡng ẩm cao không làm khô da, không làm tổn thương da, không bị trôi phấn và giữ
màu bền đẹp suốt cả ngày.
* Bột silica khoáng chất từ thiên nhiên tuyệt đối không gây hại cho da khi sử dụng lâu dài. Không có lượng
dầu trong phấn nhưng làn da rất mỡ màng và có độ phủ che khuyết điểm khá tốt, tạo cho bạn khuôn mặt
sáng ngời hoàn hảo.

--- CÁCH SỬ DỤNG --* Lắc nhẹ nhàng lọ phấn nước Mineral Liquid 3D vài lần đến khi phát tiếng lách cách để giúp cho phấn
đều màu, rồi lấy một lượng phấn vừa đủ ra tay, thoa đều khắp mặt để tạo lớp nền trang điểm mịn màng.
* Sau đó phủ lớp phấn bột Mineral Powder 3D đánh đều hết gương mặt và cuối cùng bạn cũng có một
khuôn mặt sáng da, mượt mà suốt cả ngày.

--- LƯU Ý --* Để giữ phấn đẹp không bị trôi, bị bết phấn, khi dùng phấn các bạn hãy để ý lượng kem dưỡng bôi thật ít,
hoặc không bôi kem dưỡng trước khi đánh phấn, khi đánh phấn cần bôi tinh chất dưỡng và nước hoa hồng
da sẽ không bị khô, nhìn mịn và mỡ màng hơn nhiều đó các bạn nhé.
* Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh xa ánh nắng mặt trời, xa tầm tay của trẻ em.
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Hội chợ ra mắt thương hiệu Binal Megami tại Tokyo-Nhật Bản

Dùng son môi mỗi ngày bạn có biết kí hiệu này nghĩa là gì?

Tìm hiểu thêm về FUCOIDAN - NHẬT BẢN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

