
KEY INGREDIENTS

• Os fatores de transferência 4Life 
fextraídos do colostro bovino e da 
gema do ovo da galinha oferecem um 
banho de leite para a pele, deixando-a 
com uma sensação majestosa e 
glamorosa. 

• A niacinamida refina e ilumina a 
cútis para uniformizar o tom da pele 
manchada e criar uma aparência e 
textura com efeito cristalino.

              FONTES DE HIDRATAÇÃO

•  O leite filtrado fermentado por 
lactobacillus melhora a vitalidade da 
superfície da pele enquanto a hidrata  
e acalma.

•  A mistura hialurônica patenteada 
fornece hidratação intensa e 
sustentada, atraindo a água para 
a superfície da pele e mantendo-a 
em seu lugar, revigorando a pele e 
protegendo-a de uma variedade  
de ameaças ambientais.

ROYAL BATH™ Sheet Mask –  
Máscara Facial

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Royal Bath permite que você experimente um tratamento que em tempos ancestrais históricos era disponível somente 
aos membros da realeza. O fermento do leite e o colostro bovino produzem uma pele exuberante e macia como a de um 
bebê. A fórmula também inclui ácido hialurônico, uma substância natural encontrada na pele que atrai e absorve muitas 
vezes seu peso em água, tornando-a um ingrediente perfeito para manter os níveis ideais de hidratação. 

ABORDAGEM MILENAR COREANA DA  
ÁGUA – MAIS AKWA E MENOS ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

• Fórmula livre de parabenos, sulfatos  
e ftalatos

• Livre de crueldade — nunca será 
testada em animais.

• Não contém glúten

• Testada por dermatologistas para 
verificação de suavidade

• Não submete sua pele a produtos 
químicos agressivos, nem compromete 
a saúde da pele a longo prazo em troca 
de um efeito de curto prazo

• Fragrâncias totalmente naturais

• Contém 4Life Transfer Factor™

BENEFÍCIOS

• Provê um sistema de distribuição  
de hidratação perfeito em uma 
máscara facial em lenço (tecido-não-
tecido) ecologicamente correta e  
com textura sedosa

• Proporciona hidratação intensa e 
benefícios que aumentam a juventude 
da pele e atenuam melhoram 
perceptivelmente a aparência das 
rugas após apenas uma aplicação

• Amacia, firma e corrige a pele com 
técnicas de fermentação inspiradas na 
Coréia e ingredientes de origem vegetal

• Adequado para a maioria dos tipos de pele

. 
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INSTRUÇÕES DE USO:  
Conclua este passo do ritual depois de usar 
o Precious Pool™ Vitamin Essence – Serum 
Facial. Remova a máscara da embalagem 
e a desdobre delicadamente. Coloque 
com cuidado em seu rosto, evitando a 
área dos olhos e dos lábios, garantindo 
que haja um contato uniforme com a 
pele. Deixe agir por 15 a 20 minutos 
para permitir que o sérum penetre na 
superfície da pele. Remova a máscara 
e bata levemente no rosto até que seja 
absorvida. Em seguida, use o Ripple 
Refine™ Eye Cream – Creme área  
dos olhos. 

INGREDIENTES: 
Agua, glicerina, glicol de butilene, 
niacinamida, 1,2-hexanediol, 
hidroxietilcelulose, óleo de ricino 
hidrogenado PEG-60, tremalose, extrato 
da folha de Camellia sinensis, colostro, 
extrato de raíz de Coptis chinensis, 
extrato de da raíz do Glycyrrhiza glabra, 
extrato de raíz de Zingiber officinale, 
etilhexilglicerina, carbomero, arginina, 
alantonia, adenosina, dipotassium 
glycyrrhizate, EDTA disodio, ovo em 
pó, pantenol, extrato de fruta Citrus 
limon, óleo de Citrus nobilis, óleo da 
folha de Eucalyptus globulus, óleo 
esencial de Geranium maculatum, óleo 
de Lavandula angustifolia, óleo de Pinus 
palustris, filtrado fermentado de leite 
com lactobacillus, pentilenoglicol, ácido 
hialurônico hidrolisado, hialuronato de 
sódio, polímero cruzado de hialuronato 
de sódio, hialuronato de sódio 
hidrolisado e ácido hialurônico.
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