
Mục lục
Dòng sản phẩm amino acid

Hydrogen

D&D Plus
Slim Salacia Plus

Phòng chống vi rút

Re-Aging Plus

Masaki Haramura

Ecoro International
Giám đốc đại diện – Tiến sĩ Khoa học

p 3 ~  8  

p 9 ~ 1 2

p 1 3 ~ 1 4

p 1 5 ~ 1 6

Ecoro International, dựa trên triết lý “từ chối việc sử dụng các chất có hại”, 
đặt mục tiêu tạo ra những người 100 tuổi tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh 
nhất thế giới bằng cách quảng bá các sản phẩm an toàn và hiệu quả.®

Ecology

Romantic Life

International

Từ chối sử dụng các chất độc hại 

và Cuộc sống phong phú

Sản phẩm an toàn và bảo đảm

- ECORO Inte r nat ional -

Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty 100 tỷ yên bằng cách cung cấp cho 
thế giới các sản phẩm an toàn đáng tin cậy và làm giàu thêm phong cách sống.

Ecology & Romantic  Life

Triết lý kinh doanh

Thông điệp từ Giám đốc Đại diện Masaki Haramura

Nhờ có mọi người, chúng tôi đã có thể kỷ niệm 20 
năm thành lập. 
Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ.
Năm nay, chúng ta đã trải qua sự bất ổn về kinh tế 
và xã hội do đại dịch COVID-19, nhưng tôi tin rằng 
không có sự ổn định tuyệt đối trong mọi thời đại và 
điều quan trọng là phải ứng phó với sự thay đổi, xác 
định giá trị cần cung cấp và hành động cho phù hợp. 
Trong những thời điểm chưa từng có này, hy vọng 
rằng bạn có thể chia sẻ cùng chúng tôi trong các kế 
hoạch hoạt động.
Ngoài ra, còn có các vấn đề môi trường nghiêm 
trọng trên khắp thế giới. Lượng khí thải carbon 
dioxide ở nhiều quốc gia không thay đổi và vẫn chưa có giải pháp thực sự cho ô nhiễm 
đại dương do vi nhựa gây ra. Phù hợp với triết lý kinh doanh của chúng tôi là "Từ chối 
sử dụng các chất có hại", chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm an toàn hơn và có 
khả năng phân hủy sinh học cao nhằm hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn và cuộc sống 
phong phú hơn.
Chúng tôi cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra thị trường phân 
phối toàn cầu và cùng bạn tạo ra một cuộc sống đáng mong ước.
Là một công ty sẽ tiếp tục phát triển, chúng tôi đặt mục tiêu doanh số lên 100 tỷ yên, 
cung cấp các sản phẩm tốt nhất thế giới và cải thiện lối sống như một đóng góp cho xã 
hội và mọi người.

Tr
iế

t l
ý 

ki
nh

 d
oa

nh
M

ục
 lụ

c
H

yd
ro

ge
n

Ph
òn

g 
ch

ốn
g 

vi
 rú

t
D

&
D

 P
lu

s
Sl

im
 S

al
ac

ia
 P

lu
s

Re
-A

gi
ng

 P
lu

s
D

òn
g 

sả
n 

ph
ẩm

 
am

in
o 

ac
id

p 1 7 ~ 1 8



Mụn cóc
ở chân

Bỏng nước 
sôi

Kem
mát xaCăng da Xà phòng

tắm
Mỏi cổCứng vai

Tẩy tế
bào chết gót

chân

Da thô ráp Mặt nạ ủ Bọt cạo râuDưỡng tócLàm trắng
và đẹp da

Mụn Ngăn
ngừa gàu

Rụng tóc
Tóc bạc

 Tóc mỏng
Dị ứng Dầu gội

đầu
Da nhạy

cảm
Vảy nến Ủ tócXà phòng

rửa tay
Da khô

Chàm da

Nám
Nếp nhăn

Dầu xả

Rửa mặt

5 fl oz/150ml

Hướng đến làn da có tính axit yếu và khỏe
       gần giống da tự nhiên.

Mặc dù bề mặt của da có tính axit, nhưng con người có khả năng
giữ cho da của họ có tính axit yếu, và nó được trung hòa bởi axit
lactic có trong mồ hôi và axit béo trên bề mặt da để làm giảm độ
axit của da. Ngoài ra, giá trị pH của làn da khỏe mạnh thường được
cho là có tính axit yếu do lớp màng dầu bao phủ da có tính axit thấp.

MADE IN JAPANDung tích: 150ml

Marine Pure Crystal

MỚI!

Sản phẩm số: 110
Giá: 11.000 yên

MADE IN JAPANDung tích: 30ml

Marine Essence Lotion

Chỉ một sản phẩm cho toàn thân! Đã có rất nhiều trải nghiệm!
Nhiều câu chuyện thực tế về sự cải thiện từ những người đã gặp khó khăn trong nhiều năm!

Sản phẩm số: 115
Giá: 11.000 yên

MADE IN JAPAN

Bộ hàng mẫu Marine
Pure Crystal (30ml)
Số sản phẩm: 112
Giá: 1,320 yên

MADE IN JAPAN MADE IN JAPAN

Lọ xịt tạo bọt 
Số sản phẩm: 624
Giá: 550 yên

Kích thước: Khoảng180mm x 100mm 

Lưới tạo bọt 
Số sản phẩm: 622
Giá: 330 yên

DVD mô tả sản phẩm
Số sản phẩm: 820
Giá: 550 yên

Đây là sản phẩm “bổ sung cho da”, ngăn ngừa các vấn đề 
về da bằng cách gia tăng vi khuẩn vốn có của da giúp bảo 
vệ da và nuôi dưỡng làn da bằng các axit amin y tế. An toàn 
cho tất cả mọi người từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi.

Tập trung vào thành phần NMF (Yếu tố dưỡng ẩm tự 
nhiên Natural Moisturizing Factor) của da, sản phẩm 
chứa sự cân bằng hài hòa của các axit amin tự nhiên giúp 
dưỡng ẩm cho da, giúp da không bị khô.

Gel sử dụng axit amin dùng trong y tế.
Bổ sung cho da để nuôi dưỡng vi khuẩn vốn có cho da.

Marine Pure Crystal
Serum với axit amin dùng trong y tế

Sau khi làm ướt tóc, lấy một
lượng vừa đủ thoa lên tóc và gội.

Bạn có thể sử dụng bọt
để rửa mặt và mọi bộ

phận trên cơ thể.

Chiết xuất
lá sâm

1. Làm ướt lưới tạo bọt 
    và tạo bọt kỹ.

2. Tạo bọt đến khi bọt không
     bị rớt dù có úp ngược tay.

3. Nhẹ nhàng massage cho
     bọt thẩm thấu vào da.

4. Sau đó rửa sạch

Chiết xuất
long não

Chiết xuất
dưa chuột 

Chiết xuất 
việt quất

Chiết xuất 
cây hương

thảo

Chiết xuất
hoa oải
hương

Marine Essence Lotion

Bạn có thể gội đầu, mặt và
toàn bộ cơ thể với bọt mịn!

Sản phẩm cũng có

thể dùng để gội đầu! Sản phẩm có thể

dùng cho cả cơ thể!

Cách sử dụng Marine Pure Crystal

Chứa 6 loại chiết xuất thảo mộc

Làm trắng

Làm đẹp da

Dưỡng ẩm

Tái tạo da

Tái tạo da Phục hồi da

Nâng cao khả năng miễn dịch cho da

3 4
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Amino
Acid

Series

Phải mất 3 tháng
để lên men nguyên liệu
tạo nên sản phẩm này!

Chứa 22 loại axit amin y
tế được sử dụng để

điều trị bỏng.

Hơn 3 triệu
chai đã được

bán ra!

Hơn 3 triệu
 chai đã được 

bán ra!



Marine Pure CrystalMarine Pure Crystal

Bằng cách tăng sự miễn dịch của da,
làn da hư tổn nhiều năm đã được cải thiện! 

・Những đám nám da ở đầu mà tôi hay lo lắng đã mờ 
  dần đi. Bạn tôi cũng nói là đã trở nên đẹp hơn. Tôi 
  trở nên hào hứng khi ra bên ngoài. 
      (Kanagawa, Nữ 59 tuổi)

・Khoảng 2 năm trước, tôi bị chàm ở cổ chân trái và 
 cứ tiếp tục điều trị mà không rõ nguyên nhân. Khi 
 chân tôi bị sưng tấy, đóng vảy thành từng lớp và 
 không thể ngủ ngon giấc do đau nhức, tôi đã thử 
 sản phẩm Marine. Ngay lập tức tôi không bị ngứa 
 nữa, vài ngày sau đó lớp vảy bong ra, làn da hồng 
 lên trông thấy. Tôi đã rất ngạc nhiên. Hiện tình 
 trạng da đã dịu đi và đang dần được chữa khỏi 
 hoàn toàn. Tôi thật sự biết ơn khi gặp Marine.
 (Tokyo, Nữ 38 tuổi)

・ Toàn thân tôi bị bệnh chàm không rõ nguyên nhân,
   rất đau và ngứa, nhưng sau 3 tháng sử dụng Marine 
   và bóng tắm Hydrogen, tôi đã cảm thấy tốt hơn và 
   không cần điều trị nữa. Cám ơn bạn rất nhiều.
   (Gifu, Nữ 59 tuổi)

・Tôi bị hoại thư do bệnh 
  tiểu đường, da tôi trở nên 
  đen và cứng lại. 5 ngày 
  sau khi tôi ngâm bọt 
  Marine phần da đen cứng
  đã bong ra và da tôi
  đã hồi phục lại.

・Bệnh tiểu đường của tôi ngày càng xấu đi, ống chân 
  của tôi đang bị hoại tử nặng. Sau khi đắp bọt Marine
  Pure Crystal, làn da ngày càng được tái tạo lại và các 
  triệu chứng được cải thiện đáng kể trong khoảng 
  một tuần. Tôi thật sự bất ngờ.
  (Wakayama, Nam 50 tuổi)

・ Tôi đã bị nấm móng ở chân 12 năm. Hai ngày sau 
   khi tôi bắt đầu sử dụng "Marine Pure Crystal"một 
   cách nghiêm túc, móng chân bị dày lên do nấm đã 
   bong ra và 2 tháng sau, móng mới khỏe mạnh đã 
   mọc lại.
             (Tokyo, Nữ 49 tuổi) 

・ Tôi bị chấn thương ở 
  chân 27 năm trước, trải 
  qua 3 lần phẫu thuật, 
  và không thể đi lại
  bình thường được. 
  Nhưng ngay sau khi tôi
  đắp bọt Marine lên, 
  ngay lập tức cơn đau 
  giảm bớt đi, vết sẹo 
  cũng trở nên mờ hơn. Sau khoảng 1 tháng, tôi có thể đi lại
  như bình thường.     (Kanagawa, Nữ 50 tuổi)

・ Sau khi tôi tắm rửa 
  bằng Marine để lưu 
  thông bạch huyết, 
  bụng của tôi đã săn 
  chắc lại trong vòng 
  2 tuần. 
  (Gunma, Nam 40 tuổi)

・ Tôi bị rắn cắn vào buổi sáng, ngay lập tức tôi đã
   bôi bọt Marine vào vết thương. Bàn tay sưng tấy 
   của tôi đã quay trở lại như cũ và cơn đau cũng 
   biến mất! (Yamaguchi Nữ 60 tuổi)

2001

・ Tôi đã lo lắng cho 
   con  trai 4 tuổi bị 
   viêm da Atopy. Da
   của nó cứng như 
   tượng đồng và máu
   chảy ra từ những 
   vết xước. Từ khi 
   bắt đầu sử dụng 
   Marine, da không 
   còn bị xước nữa và 
   cũng không còn 
   phải đến bệnh viện vì bệnh hen suyễn nữa. Tóc của 
   con gái 6 tuổi của tôi cũng trở nên bóng mượt và dễ 
   chải hơn.
   (Hokkaido, Nữ 38 tuổi)

・ Kể từ khi tôi được người quen giới thiệu  Marine để
   tắm rửa toàn thân, bệnh nấm da chân của tôi đã lành
   hẳn trong 1 thời gian ngắn! Tôi thật sự rất vui vì cảm
   giác ngứa ngáy cũng biến mất. (Hiroshima, Nữ 50 tuổi)

・ Sau khi tôi gội đầu bằng
   Marine, thành thật mà nói
   mái tóc mà tôi đã bỏ cuộc
   đã mọc lại sau 3 tháng! 
   Tôi sẽ tiếp tục sử dụng.
   (Saitama, Nam 72 tuổi)

・ Tóc của tôi bạc trắng nhưng
   2 tuần kể từ khi tôi bắt đầu 
   sử dụng Marine, tóc đen đã
   mọc ra lại từ chân tóc.
   Tôi rất ấn tượng.
   (Fukuoka, Nam 67 tuổi)

・ Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tôi bị dị
  ứng với tia UV nên sẽ có các triệu chứng như 
  chàm và bỏng. Việc này khiến tôi khổ sở
  nhưng thật bất ngờ bệnh dị ứng của tôi đã
  được cải thiện chỉ sau hai ngày sử dụng 
  Marine.
  (Tokyo, Nữ 40 tuổi) Tình trạng bàn tayTình trạng cánh tay

・ Do bệnh mụn mủ, da 
   chân tôi thô ráp sần sùi.
   Khi tôi đắp bọt Marine 
   trong 30 phút rồi rửa 
   sạch, da của tôi bắt đầu
    hồi phục lại.
  (Okinawa, Nữ 50 tuổi)

・ Chân tôi lúc nào cũng sưng cứng do ảnh hưởng của 
   bệnh ung thư gan. Mặc dù tôi đã đến bệnh viện, 
   được kê đơn thuốc bôi nhưng không khỏi. Nhưng
   sau khi massage thoa đều bọt Marine lên, chân tôi
   không còn sưng nữa, và trở nên ổn hơn nhiều.
                                             (Kanagawa, Nữ 83 tuổi)

・ Hằng năm cứ vào mùa hè là tôi lại lo bị rôm sảy ở cổ 
  và lưng. Nhưng kể từ khi dùng Marine thì da của tôi 
  trông đẹp hẳn ra, rôm sảy cũng khó xuất hiện nữa.

・ Da của tôi đã bị bỏng
   và bong tróc nên rất 
   đau, nhưng chỉ trong
   5 ngày sau khi đắp 
   bọt lên thì làn da đẹp
   đã tái tạo lại!
   (Tokyo, Nam 40 tuổi)

・ Tôi đã nhập viện khẩn
   cấp vì bệnh "Vẩy nến 
   đỏ da", dự kiến nhập 
   viện 2 tuần. Nhưng 
   chỉ sau 12 ngày tôi đã
   trở nên tốt hơn, bác sĩ
   và y tá rất ngạc nhiên 
   về sự cải thiện này! 
   Tôi đã vệ sinh mỗi 
   ngày bằng Marine.
   (Ehime, Nam 54 tuổi)

・Trong 2 tháng kể từ khi
   sử dụng Marine Pure 
   Crystal Gel, tóc của 
   tôi đã trở nên đen hơn,
   mọc nhiều hơn và chất 
   tóc cũng thay đổi! Tôi 
   đã rất ngạc nhiên! Tôi 
   sẽ tiếp tục sử dụng!
  (Hiroshima, 
   Nam 50 tuổi)

Trước Sau

Trước Sau



Da cấp ẩm tốt

Khoảng một nửa thành phần của NMF là
từ amino acid và thành phần cấu tạo từ
amino acid (PCA)

Cấu tạo của NMF

Quy trình
chăm

sóc da:

Quy trình đúng để
lưu giữ làn da đẹp! 

Loại bỏ lớp trang điểm với amino
acids đồng thời gia tăng các

loại khuẩn có lợi trên da.

Là một “sản phẩm chức năng” cho
da, nhẹ nhàng làm sạch da tóc

toàn thân với lớp bọt giàu dưỡng chất

Lotion tự nhiên
với amino acids giúp
tăng độ ẩm cho da

Làm săn chắc da, giảm thiểu và
hạn chế các vết nhăn xuất hiện.

 Tẩy trang

Tẩy trang

Cleansing Gel

Rửa và cấp dưỡng 

Gel Soap

Marine Pure Crystal

Phục hồi và bảo vệ

Lotion dưỡng ẩm

Essence Lotion

Nâng cơ và ngăn lão hóa

Tái tạo da

Kem dưỡng ẩm
Matrix Aspiral Gold 

Tạo nên mái tóc đẹp và khỏe, đặc biệt
thích hợp sử dụng cho tóc bạc hay tình

trạng rụng tóc.

 Chăm sóc tóc

Dưỡng tóc

Natural Marine Treatment
Dưỡng ẩm với lớp xịt tinh mịn,

thích hợp dùng ngay trên cả lớp
makeup.

Xịt khoáng Hydrogen

Beauty Lourdes
Làm giảm kích ứng, viêm da

và ung thư da. Có thể dùng như lớp
nền cho makeup.

Chăm sóc da toàn thân

Kem chống nắng/ Kem lót

Marine UV Veil
Dưỡng da toàn thân với thành

phần đặc biệt Defensil, làm giảm
ngứa, viêm da và tình trạng da khô

Kem chăm sóc da toàn thân

Marine Cure Ixchel

Có thể
sử dụng
cho tóc!

Dành cho 
gót chân 

nứt nẻ!

Tôi đã không cảm thấy bất kì sự căng khô da nào sau khi dùng, 
da mặt rất sảng khoái sau khi sử dụng. Ngoài ra, tôi cảm thấy da 
mình săn chắc hơn sau mỗi lần sử dụng. (Nữ 25 tuổi, tỉnh Miyazaki)

Mụn đầu đen làm tôi rất khó chịu bấy lâu trên da mặt đã được 
hoàn toàn loại bỏ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy được sự 
cải thiện về lỗ chân lông trên da. (Nam 37 tuổi, tỉnh Fukuoka)

Cháu trai tôi bị dị ứng, viêm da và tôi không nghĩ các loại thuốc 
đặc trị sẽ tốt cho sức khỏe của nó nên đã sử dụng sản phẩm 
này. Giờ đây tình trạng da ngứa đã không còn, sức khỏe bé 
cũng tốt hơn nhiều. (Nữ 67 tuổi tỉnh Yamanashi)
Các vết sẹo, thâm và lớp da sần sùi ở khuỷu tay và đầu gối đã 
dần mềm mại. Hoàn toàn không có tác dụng phụ nào vì sản 
phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên. (Nữ 41 tuổi tỉnh Hyogo)

Khi dùng thử sản phẩm, tôi đã rất ngạc nhiên vì khả năng 
chống nắng rất tốt. (Nữ 29 tuổi Tokyo)
Tôi đã có vấn đề sạm da từ lâu, và da đều trở nên đen hơn mỗi 
năm. Tôi nghĩ da của mình đã được cải thiện nhiều hơn kể từ khi 
dùng sản phẩm này. (Nữ 49 tuổi Fukuoka)
Sản phẩm không để lại vệt trắng khi dùng, rất tự nhiên và tôi có 
thể sử dụng nhanh chóng kể cả khi đang vội. tôi đã dùng sản 
phẩm này trong một thời gian dài. (Nữ 34 tuổi tỉnh Nagasaki)

Cấp ẩm

 Làm
sáng da

 Làm săn
chắc da

Da cấp ẩm tốt                        Da cấp ẩm không hiệu quả

Lipid gian bào

Lớp biểu bìLớp biểu bì

Lớp sừngLớp sừng

Amino
acidsKhác

Da được cấp ẩm tốt có khả năng cân
bằng lượng NMF và lipid gian bào,
giữ cho biểu bì luôn khỏe.

Nằm trong lớp sừng
để giữ độ ẩm cho tế bào.

Độ ẩm của tế bào
sừng giảm dần.

Thiếu NMF, các tế bào biểu bì bị chồng
chéo và xáo trộn, khiến da trở nên khô ráp.

Lipid gian bào

Hoa hướng
dương

Echium
plantagine

Cây tầm
bóp

Chiết xuất
dưa hấu

Chiết xuất
quả hoa
phong lữ

Chiết xuất
hoa A-ti-sô

Da cấp ẩm không hiệu quả

Chứa các thành phần chăm sóc da

Chứa các thành phần chăm sóc da

01
Amino

Acid
Series

Cơ thể chúng ta có khoảng 60% là nước. Nếu bạn nặng 
50kg, thì khoảng 30kg trong đó được cấu thành từ nước và 
làn da của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong việc 
giữ lại lượng nước này. Các amino acids đóng vai trò quan 
trọng như các chất dưỡng ẩm tự nhiên trên da (Natural 
Moisturizing Factors – NMF). Khi thiếu đi amino acid, da 
sẽ bị khô và dễ xuất hiện các loại vấn đề khác.

Dipotassium glycyrrhizate (DPG) là muối kali của acid glycyrrhizic – thành phần chính 
trong chiết xuất rễ cây cam thảo, đóng vai trò kháng viêm và làm dịu da. Cam thảo là 
loại cây được trồng nhiều tại các vùng thuộc Nam Siberia, phía Tây Trung Quốc và 
Đông Âu. Chiết xuất rễ cây cam thảo được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc 
từ hàng nghìn năm nay, nổi tiếng với tác dụng làm dịu vùng mô bị viêm, chống dị ứng 
đối với viêm da cấp mãn tính, trị mụn trứng cá, da sần sùi, viêm da cơ địa. Đây cũng là 
một thành phần được đánh giá là an toàn, hiệu quả cao và không gây tác dụng phụ.

Không chứa thành phần độc hại!
Sản phẩm tẩy trang an toàn nhất thế giới

Sản phẩm tẩy trang amino acid chỉ sử dụng
các thành phần chiết xuất từ các loại thực vật từ
tự nhiên. Khả năng làm sạch hiệu quả của amino
acid tinh khiết giúp bảo vệ và cấp ẩm cho da, kết 
hợp với việc massage trong quá trình sử dụng, 
sản phẩm hỗ trợ làm săn chắc da và không làm 
căng khô da sau khi rửa mặt.

Marine Massage Cleansing Gel

Sử dụng các loại steroid tự nhiên. Nói lời chào tạm biệt
với các vấn đề da khô, ngứa và viêm da.
Marine Cure Ixchel

Sản phẩm cực kì hiệu quả khi có chứa đến
18 loại amino acid, giúp da căng bóng!

Dipotassium glycyrrhizate (DPG) giúp kháng viêm, cho bạn một làn da khỏe mạnh.

Các loại amino acid có tác dụng hiệu quả
đối với quá trình làm đẹp. 

Không chỉ tẩy trang mà còn:

 Nhận xét
Nhận xét

MADE IN JAPANTrọng lượng: 130g

Marine Massage
Cleansing Gel
Số sản phẩm: 230
Giá: 6,600 yên

MADE IN JAPANTrọng lượng: 60g

Marine Cure Ixchel
Product No. : 240
Giá: 6,600 yên

MADE IN JAPANTrọng lượng: 30g

Marine UV Veil
Product No. : 250

Product No Product No Product No Product No Product No Product No Product No Product No

Giá: 6,600 yên

Chứa các amino acid tự nhiên và Defensil, một 
loại steroid chiết xuất tự nhiên được sản xuất tại 
Thụy sĩ và chưa được đưa ra trên thị trường Nhật 
Bản. Sản phẩm này đặc trị loại bỏ 3 vấn đề về 
viêm da dị ứng như khô da, ngứa và viêm da, tái 
tạo lại làn da trở về trạng thái khỏe mạnh vốn có. 
Sản phẩm có thể được sử dụng trên tất cả các 
vùng da trên cơ thể.

Không chứa thành phần hấp thụ tia UV! Kem chống nắng với 
chiết xuất từ thực vật cho làn da khỏe mạnh.
Marine UV Veil

Nhận xét

Là sản phẩm chống nắng hoàn toàn không sử dụng chất phụ 
gia, không chứa thành phần hấp thụ tia UV – nguyên nhân 
gây nên kích ứng da. Sản phẩm còn chứa các chiết xuất từ 
thực vật, thẩm thấu nhanh chóng và không để lại vệt trắng 
trên da. Marine UVVeil còn có thể sử dụng như 
1 lớp nền, hỗ trợ lớp trang điểm hiệu quả hơn. 
Nhiều người dùng đã mua vì biết rằng sản
phẩm có thể dùng như lớp nền makeup.

Nâng cao khả năng miễn dịch cho da Nâng cao khả năng miễn dịch cho da
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Vết nám Nếp nhăn Chảy xệ

Da
xỉn màu

No. 6635287

Giữ ẩm và dưỡng ẩm cao,
ngăn ngừa tình trạng khô da.

Kéo nếp nhăn và làm mờ 
nếp nhăn

Khả năng dưỡng ẩm cực cao,
cho làn da căng mọng.

Axit Hyaluronic tự nhiên

Axit Power Hyaluronic 

3D Hyaluronic Acid

Hydroxypropyltrimonium
Hyaluronate

Thấm sâu vào lớp biểu bì và duy
trì hiệu quả dưỡng ẩm cao.

Axit Acetyl Hyaluronic Làm mềm da và giữ ẩm trong
thời gian dài.

®

®

®

Chứa 18 loại axit amin và 
lợi khuẩn bifido.

Loại bỏ các vết sạm da, tàn 
nhang, quầng thâm và xỉn 
màu.

Dạng thỏi rất dễ sử dụng 
và tiện lợi.

Shape Memory Cream!

Hiệu quả chống lại
tất cả các loại vết nám

do lão hóa, tia UV,
căng thẳng, v.v.!

Chứa 5 axit hyaluronic

Không chất bảo quản, màu nhân tạo hoặc hương liệu

Căng da, không nếp nhăn!

Dễ tán, dễ sử dụng!

<Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản>
 ・Sử dụng sau kem nền.
・ Thoa trực tiếp lên da hoặc cho vào tay và nhẹ 
   nhàng trên da.
・ Không lưu trữ ở nơi quá nóng.
・ Không sử dụng chất bảo quản nên khi đã mở, 
   vui lòng sử dụng hết trong vòng 3 tháng.

Trang
điểm

Chứng thực 

Khuôn mặt chảy xệ của tôi, đã làm tôi phiền não trong một thời gian dài,
giờ đã trở nên tốt hơn. Bạn bè của tôi nói rằng khuôn mặt của tôi đã trở
nên nhỏ hơn và tôi rất hạnh phúc. (Nữ 58 tuổi, tỉnh Fukuoka)

Các nếp nhăn ở mắt, vốn đã từng làm phiền tôi, ngày càng mờ đi.
(Nữ 63 tuổi, tỉnh Hyogo) 

Các vết nám trên mặt tôi mờ đi và tôi cảm thấy tự tin hơn về làn da
của mình. (Nữ 47 tuổi, tỉnh Miyazaki)

Nhờ có Matrix, các vết nhăn trên khuôn mặt của tôi đã biến mất.
(Nữ 54 tuổi, tỉnh Tokyo)

Không gây kích ứng da ngay cả khi
không tẩy trang!

Thu nhỏ lỗ chân lông

Loại bỏ mụn đầu đen
trong lỗ chân lông.

Mang lại sự đàn hồi
cho các lỗ chân
lông bị chảy xệ.

Trẻ hóa da hiệu quả

Ức chế hắc tố và làm
trắng da.

Bảo vệ da khỏi tia cực tím.

Marine Tranveil Cream
Foundation

Các vết nám và tàn nhang biến mất một cách
tự nhiên! Tiên phong trong ngành! Kem che 
khuyết điểm chứa axit amin nồng độ cao

Che khuyết điểm Royal dạng thỏi

Chiết xuất lá atisô Chiết xuất thân cây
Cistanche tubulosa

<Những lưu ý khi sử dụng và bảo quản>
 Áp dụng sau khi dưỡng da với tinh chất dưỡng 
da. Thoa trực tiếp lên tay và thoa đều nhẹ 
nhàng lên da. Không chà xát da mạnh. 
 Sản phẩm này không sử dụng chất bảo quản, 
vì vậy vui lòng sử dụng hết trong vòng 3 
tháng sau khi mở.

Light Beige
(màu sáng)

Ochre
(màu tiêu chuẩn)

Beige
(màu đậm)
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Kem trẻ hóa da dành cho phụ nữ
ở độ tuổi 50, 60, 70.

Thành phần
được cấp bằng
sáng chế của

Hoa Kỳ

Thành phần
chống lão hóa

Axit amin có cấu
trúc tương tự như da

Sản phẩm đầu tiên ở Nhật Bản có chứa
thành phần Dormin được cấp bằng sáng

chế của Hoa Kỳ.  Giúp ngăn ngừa da
khỏi lão hóa và giữ làn da luôn trẻ trung. 
Hiệu quả cao trong việc loại bỏ vết sạm,

kéo căng nếp nhăn, da chảy xệ.

Là một hàng rào chất béo để
giữ độ ẩm trong da, ngăn da khô,

cho một làn da trong suốt
và săn chắc hơn.

DorminDormin

CeralipidCeralipid

Kem dưỡng Matrix Aspireal Gold dành cho những
ai muốn trẻ hóa, trẻ mãi và trở nên xinh đẹp hơn.
Dành cho những người lo lắng về làn da lão hóa
của họ, chẳng hạn như nếp nhăn, vết sạm và chảy xệ.

Matrix Aspireal Gold

7 8

MADE IN JAPANTrọng lượng: 30g

Matrix Aspireal Gold

Chỉ còn
chưa đầy 1/2

ở tuổi 40 so
với tuổi 20

Số sản phẩm : 075

Sự sụt giảm của axit hyaluronic theo tuổi tác

Trước khi sử dụng

Trước 

Sau khi sử dụng

Sau Trước 

Sau

Giá: 52,800 yên

MADE IN JAPANTrọng lượng: 30g

Marine Tranveil Cream
Foundation

< Sự kết hợp hai thành phần chăm sóc da đáng chú ý >

Sản phẩm số: 120 / 121 / 122
Giá: 6,600 yên

MADE IN JAPAN

Che khuyết điểm
Royal dạng thỏi
Sản phẩm số: 125
Giá: 6,600 yên

Tuổi 20 Tuổi 30 Tuổi 40 Tuổi 50
Nguồn: Health industry newspaper survey
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Nâng cao khả năng miễn dịch cho da



Sức mạnh của 
Hydrogen Sức mạnh của 

silica
Cung cấp năng
lượng với các

thành phần mới!

Cung cấp năng
lượng với các

thành phần mới!

20's 40's 60's

Các tế
bào oxy
hóa xấu 

Các tế
bào oxy
hóa xấu 

Khí H2 hòa tan trong nước có
khả năng biến đổi tác động đến

các tế bào oxy hóa xấu.

Có chứa Có chứa 

Silica giảm
dần theo
tuổi tác!

Silica giảm
dần theo
tuổi tác!

Hình thành một cách tự nhiên, nhưng cũng có thể hình

thành do stress, hút thuốc, uống rượu hoặc
sinh hoạt không điều độ.

Tế bào oxy hóa xấu có thể gây nên các
bệnh liên quan đến trí nhớ và Alzheimer

Điều quan trọng là phải có lượng H2
hòa tan nồng độ cao và sử dụng liên tục.

Dưỡng ẩm,
làm mịn da

Vết nám
và tàn nhang

Viêm da dị ứng

Tóc bạc,
rụng tóc, thưa tóc

Làm sạch môi
trường ruột

Tăng cường các 
mao mạch

Xương trẻ hơn
và đầy sức sống

Ngăn không cho
móng tay bị gãy

Loãng xương
và đau khớp

Bệnh tiểu đường

Bệnh gout

Khí phổi thủng
(emphysema)

Cải thiện chất
lượng giấc ngủ

Loại bỏ các
bệnh về nướu

Cải thiện lưu lượng máu, xơ
cứng động mạch, nhồi máu não

Ngoài lão hóa, 90% các bệnh liên quan đến lối sống như 
ung thư, tiểu đường, nhồi máu cơ tim và đột quỵ, cũng như 
virus, viêm da dị ứng, loét dạ dày, đục thủy tinh thể, bệnh 
hô hấp, thấp khớp, nám và nếp nhăn được cho là gây ra bởi 
"các loại oxy hóa". Các loại oxy hóa (ROS) là những chất 
được tạo ra với số lượng lớn trong cơ thể do căng thẳng và 
hấp thụ các hóa chất độc hại. Hydro là phân tử nhỏ nhất trên 
thế giới có thể loại bỏ oxy hoạt tính này. Hydro có thể loại 
bỏ mỗi oxy hoạt tính "xấu", không cần thiết cho con người.

Silica là một khoáng chất cần thiết cho tế bào của động vật và thực 
vật. Nó được tìm thấy trong da, xương, tóc và mạch máu, giúp duy 
trì sự dẻo dai của các cơ quan này. Silica mất dần theo tuổi tác và 
cơ thể không tạo ra silica mới. Để luôn khỏe đẹp, cần tích cực bổ 
sung silica!

Tăng cường sức mạnh với ba thành phần chăm sóc da chính (collagen, elastin và axit hyaluronic), 
duy trì và cải thiện độ đàn hồi, tăng hàm lượng collagen cho một làn da ẩm mịn.

Giúp tái tạo collagen, axit hyaluronic và elastin để phục hồi làn da bị tổn thương bởi tia cực tím, do 
đó ngăn ngừa tàn nhang và vết thâm.

Phương pháp điều trị này giúp cải thiện tình trạng viêm da dị ứng từ cả bên trong và bên ngoài bằng 
cách "giải độc da" "cải thiện lưu lượng máu" và "tăng khả năng giữ ẩm".

Bằng cách củng cố tóc và cải thiện các mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng đến các nang tóc, tạo 
ra tóc mới và ngăn ngừa rụng tóc.

Silica là thành phần chính của chất xơ, giúp kích hoạt hoạt động của ruột, cải thiện tình trạng táo 
bón, có tác dụng giảm cân và đẹp da.

Capillarics chiếm 99% tổng số mạch máu trong cơ thể và có chức năng quan trọng là đưa oxy và chất dinh 
dưỡng đến mọi ngóc ngách của cơ thể. Silica làm hồi sinh các mao mạch, vốn giảm dần theo tuổi tác.

Silica tăng cường sức mạnh của xương, được cho là bắt đầu lão hóa ở độ tuổi 20. Khi hộp sọ già đi, 
các cơ trên mặt bắt đầu chảy xệ, xuất hiện quầng thâm và nếp nhăn.

Móng tay là thước đo sức khỏe của cơ thể chúng ta. Silica liên kết với collagen giúp cơ thể khỏe 
mạnh và làm móng tay chắc khỏe.

Hiệu quả cao trong việc chống lại tổn thương mao mạch và xơ cứng động mạch, một trong những 
biến chứng của bệnh tiểu đường.

Kiềm hóa máu, hỗ trợ chức năng thận, và ngăn chặn các tinh thể axit uric hình thành trong khớp, do 
đó làm giảm các cơn gout.

Khí phổi thủng có thể được điều trị bằng cách xâm nhập vào nhiều mao mạch trong phổi và cải thiện các 
mạch máu khỏe mạnh. Rất phù hợp cho những người hút thuốc lá và bất kỳ ai có vấn đề về hô hấp!

Bằng cách dùng silica, bạn có thể bình thường hóa melatonin, được tiết ra bởi não và có được một 
giấc ngủ chất lượng.

Nó có đặc tính kháng khuẩn và có thể giúp ngăn ngừa bệnh nha chu bằng cách tiêu diệt và làm sạch 
vi khuẩn trong miệng.

Phân hủy và loại bỏ chất béo và cholesterol từ các mạch máu, do đó cải thiện lưu lượng 
máu và ngăn ngừa xơ cứng động mạch và nhồi máu não.

Silica liên kết canxi với nhau, vì vậy uống silica làm tăng mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. 
Canxi không giúp xương chắc khỏe. Hơn một nửa phụ nữ ở độ tuổi 70 và 80 được cho là bị loãng 
xương, và thậm chí những người ở độ tuổi 20 cũng bị yếu xương.

nước

nước

nước

Nước Hydrogen là thành phần duy nhất
có thể tiếp cận não bộ trực tiếp, giúp loại
bỏ các tế bào oxy hóa xấu tại đây.

Hydrogen chống lại sự  lão hóa, ung
thư, và vi rút nhờ khả năng chống
oxy hóa cao và tác dụng tăng cường miễn
dịch của nó!

Nước Lourdes Blessing chứa nồng độ
H2 hòa tan cao, đem lại hiệu quả khi sử
dụng thường xuyên.

Vì vậy, nó có tác dụng hiệu quả đối với trị bệnh suy 
giảm trí nhớ và phòng chống tai biến mạch máu não.
Vitamin C có khả năng chống oxy hóa tương tự như 
Hydrogen tuy nhiên, kích cỡ phân tử của vitamin C 
tương đối lớn và không thể di chuyển hiệu quả như H2.

Vui lòng thay viên nang mỗi tháng, do nồng độ H2 
sẽ giảm theo thời gian.

Đại học Osaka đã công bố rằng
 hydro có thể tiêu diệt virus!

Không chứa 
phóng xạ cesium

Không chứa 
phóng xạ strontium

Lần đầu trên thế giới!
Hydro có hiệu quả trong
việc ngăn ngừa vi rút!

Xem tại đây (khoảng 2 phút)

"Viên nang Marine
Silica Hydrogen" an toàn vì nó

được làm từ quặng tự nhiên

9 10

silica

Silica (silicon) là gì?

 (silicon)
02

Hydrogen
Tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể

Sức khỏe
Hiệu quả đối với những ai
 đang lo lắng về các vấn
  đề như ung thư, vi rút,
     đột quỵ, tiểu đường,
          gút, phong thấp,
        suy giảm trí nhớ,…

Sắc đẹp
Hỗ trợ trị nám, tàn nhang,
các vết nhăn trên da, cải
thiện tình trạng da khô,

chăm sóc da, cải thiện nội
tiết tố nữ, bệnh viêm

da hoặc dị ứng,…

Sức mạnh của H2 hòa tan  

             đã được giới thiệu trên nhiều

                               
                   kênh truyền thông!
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Tăng sức mạnh với

các thành phần mới!Tăng sức mạnh với

các thành phần mới!

Công thức
Công thức

Silica

Tăng sức mạnh với

các thành phần mới!Tăng sức mạnh với

các thành phần mới!

Công thức
Công thức

Silica

(1) Rửa qua viên nang dưới vòi nước chảy trước khi sử dụng.

(2) Cho viên nang và nước vào khoảng 1/3 chai chịu áp suất đặc biệt.

(3) Lắc đều và bỏ nước. Lặp lại 4-5 lần hoặc nhiều hơn cho đến khi nước không còn vẩn đục.

(4) Đổ đầy nước vào đến miệng bình, vặn chặt nắp và để trong khoảng 8 giờ để tạo ra nước

      hydro có nồng độ cao. (Khuyến khích bảo quản nhiệt độ phòng)

(5) Để tạo ra nước hydro nồng độ đặc biệt cao, ngâm viên nang trong hơn 24 giờ.

(1) Rửa nhẹ sản phẩm dưới vòi nước khi bắt đầu sử dụng.

(2) Đặt quả bóng tắm vào khi bắt đầu đổ đầy nước nóng vào bồn tắm.

(3) Ngâm mình trong nước ấm khoảng 10 - 20 phút.

(4) Sau khi tắm, lấy ra khỏi bồn tắm và bảo quản nơi khô ráo.

• Nên uống lượng bằng 3-5% trọng lượng cơ thể mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.
• Nếu đang sử dụng các loại thuốc khác, vui lòng không sử dụng cùng lúc.
• Sau khi mở chai nước hydro, vui lòng uống hết trong ngày.
• Khi làm nóng, không để nước sôi.

• Thay viên nang trong khoảng một tháng.
• Sau 24 giờ, vui lòng uống càng sớm càng tốt. Do nồng độ cao, chai có thể bị hỏng.
• Nên thay chai đặc biệt ba tháng một lần do hao mòn bởi nồng độ cao.

Cách uống và lưu ý khi sử dụng

Các sản phẩm liên quan của Lourdes Blessing

Trẻ hóa toàn bộ cơ thể. Hấp thụ hydro cho toàn bộ cơ thể trong bồn tắm.

Liệu pháp làm đẹp tiên tiến nhất với silica hydro để làm cho làn da của bạn mịn màng!
Tinh chất làm đẹp dạng xịt.

Bằng cách hấp thụ hydro qua da, phổi và toàn cơ thể, nó sẽ loại bỏ các
loại oxy phản ứng xấu. Ngoài ra, silica cải thiện tái
tạo da và chức năng của hàng rào bảo vệ da.

Hydro giúp cải thiện khả năng duy trì độ ẩm và sức mạnh trẻ hóa của làn da!
Silica giúp sản xuất collagen, cho làn da căng mọng!

Bóng bồn tắm silica hydro

Beauty Lourdes

Để đảm bảo vệ sinh, không uống trực
tiếp từ chai! Vui lòng thay bình sau khoảng 3 tháng

      để giữ cho bình luôn sạch sẽ.

Tăng khả năng miễn
dịch trong cơ thể

Ung thư,
nhồi máu cơ
tim, đột quỵ

Béo phì,
chống lại virus

Bệnh tiểu
đường và chất
béo trung tính

Dị ứng,
mệt mỏi

Trẻ hóa cơ thể
và mạch máu

Loãng xương,
trầm cảm

Vết nám
và nếp nhăn

Điều hòa
nội tiết tố nữ

Trọng lượng: 13g/viên (± 1g), 2 viên/hộp. 

Chúng tôi đã tổng hợp những
lời chứng thực từ khắp Nhật Bản!

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 360
Giá: 11,000 yên

Quy cách: 1 Viên

Bóng bồn tắm silica hydro

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 370
Giá: 11,000 yên

Quy cách: 1 Viên

Beauty Lourdes

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 380
Giá: 6,600 yên

Quy cách: Chai 100ml

Chai xịt khoáng
Beauty Lourdes 

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 385
Giá: 2,200 yên

Chai chịu áp lực đặc
biệt 500mℓ

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 367
Giá: 385 yên

Chai chịu áp lực đặc
biệt 1.5ℓ

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 368
Giá: 605 yên

Cốc nắp chai 
DVD chứng thực
Lourdes Blessing

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 369
Giá: 330 yên

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 818
Giá: 550 yên

Đã qua kiểm
tra áp suất

Đã qua kiểm
tra áp suất

Nồng độ hydro là hoàn
toàn khác nhau! Thay
khoảng 3 tháng một lần!

Nồng độ hydro là hoàn
toàn khác nhau! Thay
khoảng 3 tháng một lần!

Hydrogen chống lại sự lão hóa,
ung thư, vi rút, v.v. với khả năng 

chống oxy hóa cao và tác dụng 
tăng cường miễn dịch trong cơ thể!

Kết quả thử nghiệm lâm sàng của nước hydro

Mệt mỏi và
chất lượng giấc ngủ

Mỏi cơ
Bệnh

thấp khớp

Cứng
động mạch

Bệnh
Parkinson

Máu nhiễm mỡTiểu đường loại II

• Cải thiện chỉ số rối loạn giấc
ngủ PSQI
• Cải thiện vấn đề mệt mỏi
của cơ thể

• Làm giảm nhức mỏi cơ thể
    khi kết hợp vận động 
       • Tăng độ dẻo dai của
             cơ thể

• Cải thiện các triệu chứng   
thấp khớp
• Cải thiện bệnh viêm
               khớp

• Cải thiện chức năng
nội mô mạch máu

• Cải thiện hệ số Thang
điểm thống nhất đánh
giá bệnh Parkinson

• Hạ thấp nồng độ cholesterol
và huyết thanh LDL-
cholesterol 

• Cải thiện mức LDL-cholesterol,
chuyển  hóa carbohydrate và

lipid, tăng kháng insulin

Bóng
tắm
 Silica
hydro

Silica
hydrogen

Beauty

sẽ cải thiện những vấn đề sau!

Sản phẩm cải thiện các vấn đề sau!

• Béo phì
• Sưng tấy
• Ung thư

• Da xỉn màu
• Lớp trang điểm mau trôi
• Lo lắng về việc lớp trang điểm bị mốc, mau bay
• Da và tóc thiếu độ ẩm
• Da khô

Cho viên nang
và nước vào bình

phun sương và
sử dụng.

• Viêm da
• Các bệnh ngoài da
• Dị ứng

• Huyết áp cao
Thay mới trong khoảng một tháng

(1) Rửa sạch viên nang và chai phun sương dưới vòi nước khi bắt đầu 
sử dụng.

(2) Cho nước và viên nang vào bình phun sương và đợi trong 15-60 
phút. Sản phẩm có thể được sử dụng cho tóc và toàn bộ cơ thể.

(3) Nếu bạn không sử dụng trong thời gian dài, bình phun sương sẽ bị 
hỏng do nồng độ cao, vì vậy hãy sử dụng nó thường xuyên.

(4) Sử dụng hết trong vòng 3 ngày.

Thay thế viên nén Beauty Lourdes khoảng
mỗi tháng và chai xịt mỗi ba tháng.

Cách sử dụng và biện pháp phòng ngừa

• Xơ cứng động mạch

• Nhạy cảm với lạnh

Cách sử dụng và lưu ý

Nồng độ hydro
trong nước của

từng nơi
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02
Hydrogen

Hội đồng Khoa học và Văn hóa Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc tế,
Giải thưởng Grand Prix Quốc tế của Quỹ Hoa Kỳ

Suối Lourdes ở Pháp ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Suối Nordenau ở Đức ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙
Suối Tlacote ở Mexico ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

Sản phẩm đầu tiên trên thế giới!

Ba suối nước nóng kì diệu nhất thế giới!

Làm thế nào để tạo nên  Lourdes Blessing

Ba suối nước thần kỳ,
nơi mà tất cả các loại
phép lạ đang diễn ra.

Nước hydro silica nồng độ cao
là sự kết hợp của nước hydro và nước silica.

Viên nang tạo
nước Hydro Silica 
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Ngăn ngừa béo phì và vi rút

Những người không có khả năng thoát khỏi mệt mỏi một cách dễ dàng.

Những người dễ bị cảm lạnh và khó hồi phục.

Những người bị dị ứng phấn hoa hoặc viêm da cơ địa.

Những người bị loét miệng hoặc mụn rộp.

Những người dễ ốm sau khi tập thể dục hoặc trong những ngày quan trọng.

Phù sa biển
Làm sạch khoang miệng

Chiết xuất hạt thông
Loại bỏ vi khuẩn

Tại sao phải đánh răng? Miệng là nơi dễ hấp thụ virus nhất!

Chiết xuất ngọn tre
Hỗ trợ tiêu viêm

Cải thiện khả năng miễn dịch

Rối loạn mãn kinh,
phục hồi sau mệt mỏi, hiệu quả trẻ hóa

Ngăn ngừa ung thư Thành phần được cấp bằng sáng
chế để ngăn ngừa nhiễm vi-rút. 

Đối với những người có các vấn đề sau

Quy cách: 130,5g (1450mg / miếng x90 miếng)

Refiber Gold

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm: 050
Giá: 29,700 yên

Quy cách: 90g

Marine Fresh
Toothpaste Gel

MADE IN JAPAN

Số sản phẩm:  220
Giá: 2,200 yên

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn trong miệng có thể di 
chuyển theo đường máu đến toàn bộ cơ thể, gây ra bệnh mất trí 
nhớ, bệnh tim như nhồi máu cơ tim, loãng xương, tiểu đường, 
thấp khớp, v.v. Ngoài ra, 30% người béo phì bị nhiễm virus béo 
phì (adenovirus 36)! Những vi rút này cũng xâm nhập qua miệng! 
Điều quan trọng là chọn loại kem đánh răng không có tính axit để 
không làm hỏng men răng đồng thời ngăn ngừa vi rút!

Không chứa các thành phần độc hại như
“sodium lauryl sulfate”.
Kem đánh răng giúp cải thiện khả năng miễn dịch và ngăn ngừa 
vi rút bằng cách đánh răng hàng ngày. Ngăn ngừa tình trạng viêm 
nhiễm trong miệng và giữ cho răng chắc khỏe. Không có chất 
hoạt động bề mặt tổng hợp được sử dụng trong sản phẩm này, vì 
vậy ngay cả trẻ em cũng có thể sử dụng nó một cách an toàn.

ECORO-MH1

04
Virus

prevention
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Tăng khả năng miễn dịch trong cơ thể

Refiber Gold

Kem đánh răng Marine Fresh Gel

Thuốc bổ sung chống vi rút được khuyến
cáo bởi bác sĩ y tế dự phòng.

Bằng sáng chế tác nhân 
ngăn ngừa nhiễm vi-rút

Bằng sáng chế về
hiệu ứng với ung thư

Nâng cao sức khỏe từ góc nhìn của bác sĩ

Đầu tiên trên thế giới! Đẩy lùi vi rút xâm nhập qua đường miệng!
Bạn có biết không? Bệnh nha chu là nguyên nhân của bệnh khác!!

Bí quyết để có một sức khỏe tốt là bên trong miệng và ruột của bạn.
Môi trường miệng là cửa ngõ giúp toàn bộ cơ thể khỏe mạnh hơn.

100% thành phần tự nhiên

<Cách dùn>
Uống 3 đến 4 viên một ngày với nước hoặc nước hydro hòa tan.
Bạn có thể uống bằng cách nhai hoặc nuốt trực tiếp.

ECORO-MH1, có trong Refiver Gold và Gel đánh răng Marine Fresh, đã được cấp bằng
sáng chế như một chất ngăn ngừa nhiễm vi-rút và chất ức chế phát triển gen ung thư. Chiết
xuất (Pinosoul) thu được từ quả tùng tự nhiên là một thành phần an toàn và đảm bảo phù
hợp với cơ thể con người.

Thành phần ngăn ngừa nhiễm vi rút
Thành phần tác dụng đối với ung thư

Tăng
cường khả
năng miễn

dịch

Hai loại thành phần đã
được cấp bằng sáng chế

Thành phần ngăn
ngừa nhiễm vi rút.

Thành phần tác dụng
đối với ung thư.

Tăng
cường khả
năng miễn

dịch

Hai loại thành phần đã
được cấp bằng sáng chế

Nhân tố chống vi rút tăng lên!

Nhân tố chống
vi rút tăng lên!

Ngăn chặn vi-rút

Rõ ràng là có một mối liên hệ sâu sắc giữa sức khỏe và môi trường ruột, thể hiện qua thực tế là 
nhiều bệnh nhân tiểu đường mắc bệnh nha chu. Về bản chất, miệng chứa đầy vi khuẩn, bằng 
cách duy trì một môi trường răng miệng khỏe mạnh, chúng ta không chỉ có thể cải thiện sức 
khỏe mà còn cả sắc đẹp và sức khỏe tổng thể.

  Thói quen lý tưởng là đánh răng sau mỗi bữa ăn, ba lần một 
ngày. Vào ban ngày, nước bọt có tác dụng làm sạch và khử 
trùng bên trong miệng ở một mức độ nào đó, nhưng khi bạn đi 
ngủ, lượng nước bọt sẽ giảm xuống. Khi điều này xảy ra, nguy 
cơ sâu răng và tụt lợi do vi khuẩn sẽ tăng lên.
  Vì vậy, đánh răng trước khi đi ngủ và là điều quan trọng - khi 
vi khuẩn trong miệng bắt đầu sinh sôi và  ngay sau thức dậy - 
khi số lượng vi khuẩn tăng lên.

Mặt trong miệng dễ dàng thẩm thấu qua da hơn 14 lần so với 
mặt trong cánh tay, giúp cơ thể dễ dàng tiếp nhận các chất độc 
hại. Các vi khuẩn trong không khí cũng có thể xâm nhập vào 
cơ thể qua miệng và mũi. 20% bệnh ung thư, ảnh hưởng đến 
khoảng 40% người Nhật, là do vi rút gây ra. Vì virus là vô 
hình, chúng có thể lây lan mà không được chú ý. Việc ngăn 
ngừa virus trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là vô cùng 
quan trọng.
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ĐỘ TINH KHIẾT CẤP THẾ GIỚI 99,0%

    Sản phẩm Nhật Bản sản xuất
    bằng cách lên men nấm men

MADE IN JAPAN

Re-Aging Plus
Số sản phẩm: 060
Giá: 58,000 yên
Quy cách: 27g (300mgx90 viên)

Kết hợp NMN 7200 mg

NMN
7200mg

身体ぽかぽか
成分

● Uống 3 đến 6 viên mỗi ngày khi bụng đói mà không cần nhai
    với nước hoặc nước từ Viên nang Marine Hydrogen".
● Đậy chặt nắp sau khi mở và bảo quản ở nơi mát,
    tránh ánh nắng mặt trời.

14kg 相当

(khoảng 15 phút)

◆ Quan trọng là phương pháp sản xuất
                nguyên liệu thô NMN!

Doanh số
bán hàng số 1
tại Nhật Bản!

2 tháng

Tim

D
a, tóc

4 tháng

6 tháng

1 năm

Tinh dịch

Xư
ơ

ng

M
áu

C
ơ

Thận, gan

N
ão
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Genomic
 
Re-
aging

Tạo nên sức khỏe từ hệ gen!
Một thói quen mới của sự trẻ trung trong tương lai　

Vì sức khỏe của 100 năm cuộc sống
Hiệu quả tuyệt vời khi kết hợp với

"Viên nang Marine hydrogen."

Các phương pháp tổng hợp hóa học tạo ra NMN từ dầu mỏ có thể
gây ung thư và những thứ tương tự. Vì vậy, vấn đề an toàn là sản
phẩm của chúng tôi được sản xuất theo phương pháp lên men nấm
men nên rất an toàn và đảm bảo.

Một công thức lý tưởng dựa trên các chức năng của cơ thể con người!Một công thức lý tưởng dựa trên các chức năng của cơ thể con người!

Thành phần tương
lai mới trên TV

và báo chí!

Chiết
xuất gừng

Giải độc cơ thể

Axit
citric

Nguồn năng lượng
thiết yếu của

tế bào

Axit
amin

Hỗ trợ sức khỏe với
các yếu tố vật lý

và axit amin

Các
vitamin 
Hỗ trợ hoạt động

của tế bào

< Được đề xuất cho bất kỳ ai gặp vấn đề sau >
【 Tôi không cảm thấy có động lực 】 【 Không ngủ ngon giấc 】【 Tôi muốn trẻ hơn 】
【 Tôi muốn làm việc tích cực từ sáng đến tối 】【 Lo lắng về thời kỳ mãn kinh 】

【 Tôi muốn chăm sóc từ bên trong và xinh đẹp mỗi ngày 】
【 Nhiều sản phẩm chăm sóc lão hóa đã được thử nghiệm nhưng không có hiệu quả 】

【 Tôi muốn làm một cái gì đó với sự lão hóa của bản thân, nhưng tôi không biết phải làm gì... 】

Chủ đề nóng! Nó cũng đã được phát sóng trên TV! Công chiếu trên TV

Xem tại đây

NMN là gì ??
NMN (nicotinamide mononucleotide) là một chất được tạo ra 
ban đầu tự nhiên trong cơ thể người và sinh vật sống. Bảy loại 
gen sirtuin của con người kiểm soát sự lão hóa của các cơ quan 
trên toàn cơ thể. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng NMN là 
một chất có thể kích hoạt tất cả bảy gen sirtuin. Vui lòng xem 
video ở trên cùng bên phải để biết chi tiết!

Mất khoảng một năm để thay đổi
         toàn bộ cơ thể!

Khoảng thời gian mà các tế
bào của cơ thể thay thế

1 tháng

3 tháng

Nếu bạn uống
3 viên/ngày

Tương đương 12 kg Tương đương với 14 kg Tương đương 120 lít

＜Câu hỏi về cách uống＞
• Sẽ có hiệu quả hơn nếu bạn uống trước mỗi bữa ăn hoặc lúc đói, nhưng nếu bạn uống bất cứ lúc nào cũng không sao.
• Uống 3 đến 6 viên mỗi ngày. Trong tuần đầu tiên, hãy dùng nhiều hơn sáu viên.
• Nếu bạn bắt đầu dùng thuốc này, có thể có phản ứng phụ ở những nơi (bộ phận) yếu của cơ thể, nhưng không
  có vấn đề gì.
• Sản phẩm này là thực phẩm chức năng, vì vậy có thể sử dụng ngay cả khi mang thai hoặc đang cho con bú.
• Học sinh trung học cơ sở trở lên có thể sử dụng được, và những người lớn tuổi có thể có cảm nhận được nhanh hơn.
• Không bảo quản dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ và độ ẩm cao.

NMN cũng có trong sữa mẹ và các loại rau màu vàng xanh và có thể hấp thụ được nhưng hàm 
lượng rất ít. Ngoài ra, chế độ ăn uống không thể bù đắp NAD, chất được chuyển hóa thành NMN 
trong cơ thể. NAD giảm dần theo độ tuổi, giảm khoảng một nửa so với lúc trẻ vào độ tuổi 50, và 
còn giảm hơn nữa. Bổ sung NMN bằng thực phẩm chức năng có thể hỗ trợ cho cơ thể trẻ trung.

Thành phần xuất sắc!

Trường sinh là trường tồn!

NMN là chất thiết yếu của
con người và sự lão hóa!
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