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[ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม์ ]

info@i-white.com.au

นวัตกรรมของครีมกันแดดท่ีช่วยบำรุงผิวและปกป้องผิวจ
ากรังสียูวีกับมลพิษทางอากาศในตัวเดียวกัน

นอกจากนี้ Day skin Vielยังช่วยยับยั้งการเกิดจุดด่างดำและกะชับรูขุมขนให้ดูเล็กลง 
ย่างต่อเนื่อง เนื้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้ง่ายและยังมีกลิ่นของลาเวนเดอร์อ่อนๆ  
มั่นใจไร้วารดูดยูวี จึงสามารถใช้ได้ในทุกๆวัน

ว ิธ ี ใช ้
<Morning>

ใช้ในตอนเช้าก่อนออกแดด ให้ทาครีมเพียงเบาๆ ทั่วใบหน้า หลังจากนั้นตามด้วยแป้งผุ่นหรือรองพื้น

แป้งเค้กใสจากส่วนประกอบธรรมชาติ
ช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีและมลพิษภายนอก

อุดมไปด้วยกรดอะมีโนท่ีสำคัญ 
ท่ีช่วยปกก้องรังสียูวีและมลพิษจากภายนอกอย่างมีประสิธิภาพ 
ไม่ทำให้รูขุมขนอุดตันหรือเป็นสาเหตุของผิวแห้ง ส่งผลให้ผิวของคุณเปล่งประกาย 
มีออร่าอย่างเป็นธรรมชาติ

ว ิธ ี ใช ้
ใช้หลังจากทาครีมกันแดด และ หลังจากแต่งหน้า เช่นเดียวกับแป้งฝุ่น 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย

スキンケアシルキーパウダー

Skincare Silky Powder
[ Face Powder ] 
7g: AU$65

เครื่องสำอางไวท์เทนนิงปราศจากสารเติมแต่ง i-White

デイスキンヴェール

Day Skin Veil
[ UV protect Base ] 
30mL: AU$46

SPF26++



มีส่วนประกอบ โคเอนโซม์ Q10 ที่ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยอย่างมีสิทธิภาพ 
และสารสกัดจากถั่วเหลืองที่ช่วยยับยั้งการเจริญของฮอร์โมนเพคหญิง
,ซ่อมแซมในส่วนที่เป็นริ้วรอย เพื่อคืนผิวหนังกลับมาดูอ่อนเยาว์วัย

With
Organics

i-white.com.au

มาเริ่มต้นดูแลผิวอย่างจริงจัง
กับผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสารสกัดธรรมชาติ

100% ไร้ส่วนผสมที่มีสารอันตราย
ในทางกลับกัน ยังได้ผลลัพท์ที่มีปร

ะสิทธิภาพและเห็นผลในคราวเดียวกัน

มาเริ่มต้นดูแลผิวอย่างจริงจัง
กับผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยสารสกัดธรรมชาติ

100% ไร้ส่วนผสมที่มีสารอันตราย
ในทางกลับกัน ยังได้ผลลัพท์ที่มีปร

ะสิทธิภาพและเห็นผลในคราวเดียวกัน

คลีนเซอร์เช็ดเครื่องสำอาง พร้อมกลิ่นหอมอโรมา
อ่อยโยนต่อผิวบอบบาง

ホワイトビタクレンジング

White Vita Cleanging
[ Make up Cleansing ] 
150mL: AU$52

ブライトリニューミルク

Bright Renew Milk
[ Hydrating ] 
60mL: AU$77

ホワイトビタローション

White Vita Lotion
[ Whitening Toner ] 
150mL: AU$52

ホワイトACEクリーム

White ACE Cream
[ Anti Ageing Moisture Cream ] 
50g: AU$79

クリアホワイトセラム

Clear White Serum
[ Whitening Serum ] 
30mL: AU$88

アイリフティクリーム

Eye Lifty Cream
[ Eye cream ] 
15g: AU$60

ช่วยขจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขน 
และขจัดสารส่วนเกินได้อย่างหมดจนและมีประสิทธิภาพในคราวเดียวกัน

ว ิธ ี ใช ้
เทใส่ฝามือพอประมาณ จากนั้นนวดเบาๆ บนใบหน้า คลึงให้ทั่ว ในขณะที่หน้าแห้ง 

จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นอย่างอ่อนโยน

ประกอบด้วยส่วนประกอบของวิตามิน APPS ทีมีส่วนในการเสริมสร้างคอลลาเจน 
และช่วยควบคุมเมลานิน และมีส่วนประกอบ saxifrage extract 
ท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดผิวขาว
โทนเนอร์ระดับพรีเม่ียมเพ่ือผิวขาว พร้อมปกป้องร้ิวรอย และป้องกันการหย่อยหยานของผิว

ว ิธ ี ใช ้
บำรุงหลังจากล้างหน้า เทโทนเนอร์ใส่ฝามือโดยประมาณ ลูบไล้บนใบหน้าอย่างอ่อนโยน 

หลังจากนั้นลูบไล้ให้ทั่วอีกครั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว

โลช่ันท่ีบำรุงและทำงานท่ีบริเวณผิวช้ันในสุด
พร้อมซึบซาบอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผิวขาว กระจ่างใส

使用方法

使用方法

i-White ถูกวิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น  

ซึ่งในส่วนของขั้นตอนผลิตนั้น i-White 

ศจากการใช้ส่วนประกอบที่เป็นสาเหตุของการเกิดการสะสมของเสียบนชั้นผิว  

และยังช่วยผลักดันให้เกิดการผลัดผิวอย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งนำไปสู่ผลลัพท์ของผิวขาวดีอย่างมีสุขภาพ

ซีรั่มเข้มข้น เพื่อผิวใส สะอาด หมดจด  
มีสาวนประกอบที่ช่วยลดรอยจุดด่างดำและรอยหมองคลำอย่างต่อเนื่อง  
และยังมีจุดเด่นในการป้องกันการเกิดริ้วรอย บนใบหน้า พร้อมบำรุงผิวถึงชั้นในสุด

ว ิธ ี ใช ้
บำรุงหลังจากโทนเนอร์     เทใส่ฝามือโดยประมาณ  

ลูบไล้ซีรั่มทั่วใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นปัญหาหรือกังวล ในจุดที่สีผิวไม่สม่ำเสมอ

ซีรั่มเข้มข้น เพื่อผิวขาวสวย ลบเลือนจุดด่างดำ และ
ป้องกันจุดด่างดำไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ใหม่ส่าสุดกับผลิตภัณฑ์โลช่ันน้ำนมท่ีช่วยต่อต้านการเกิด
ไกลเคซัน

ปฏิกิริยาการเกิดไกลเคซัน เกิดจาการที่โปรตีนทำปฏิกิริยากับน้ำตาลในร่างกาย 
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหารอยหมองคล้ำของผิวหนัง Bright renew milk  มีสูตรเฉพาะ 
ตามฉบับต้นตำหรับของ I white ที่มีส่วนประกอบในการต่อต้านการเกิดไกลเคซัน 
และนำมาซึ่งผิวที่เปลงปลั่ง จากภายใน

ว ิธ ี ใช ้
เทใส่ฝามือพอประมาณ จากนั้นนวดเบาๆ บนใบหน้า คลึงให้ทั่ว ในขณะที่หน้าแห้ง 

จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นอย่างอ่อนโยน

ว ิธ ี ใช ้
สามารถใช้หลังโทนเนอร์และซีรั่ม โดยเทใส่ฝามือพอประมาณ ลูบไล้ให้ทั่วใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณที่ผิวแห้ง

ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของผิวชั้นใน มีความยืกหยุ่น
กระชับ ป้องกันการเกิดริ้วร้อยและผิวหย่อนหยาน

มีส่วนประกอบที่ช่วยในความยึดหยุ่น เช่น เซลาไมท์ คอลลลาเจน วิตามิน   ในสูตรใหม่ 
มีส่วนผสมของเอเวอรีแมทที่ช่วยสนับสนุนในความกระชับของผิวและดูแข็งแรง  
และยังสามารถใช้บำรุงในบริเวณริมฝีปากและร่องแก้ม ได้อย่างเห็นผลหันตา

ว ิธ ี ใช ้
ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิว  เพียงแตะครีมเพียงเล็กน้อย เพื่อความกระชับ 

และยังใช้เป็นครีมมารก์รอบดวงตาระหว่างการนอนได้อีกด้วย

ผิวรอบดวงตาดูอ่อนเยาว์และกระชับ

ไอไวท์ใช้วัตถุดิบจากออสเตรเลีย ไอไวท์ใช้วัตถุดิบจากออสเตรเลีย ไอไวท์ใช้วัตถุดิบจากออสเตรเลีย 

มาดูเหตุผลที่ i-White
ไม่ได้ใช้สารเติมแต่งดังกล่าวกัน!
มาดูเหตุผลที่ i-White
ไม่ได้ใช้สารเติมแต่งดังกล่าวกัน!
มาดูเหตุผลที่ i-White
ไม่ได้ใช้สารเติมแต่งดังกล่าวกัน!
Paraben
สารวัตถุกันเสียท่ีเคร่ืองสำอางส่วนใหญ่นิยมใช้กันอ

ย่างแพร่หลาย  แต่จากการค้นคว้าทางการวิจัย 

พบว่าผลของการใช้เคร่ืองสำอางท่ีมีส่วนผสมของพ

าราเบนมักจะก่อให้เกิดร้ิวรอยก่อนวันอันควร  

เน่ืองจากพาราเบนมีค่าความป้องกันการเน่าเสียใน

อัตราท่ีสูง 

จึงทำให้เป็นท่ีนิยมต่อผู้ประกอบการท้ังหลายเลือใช้ 

แต่ทว่าเป็นส่วนประกอบน้ันเป็นพิษต่อผิว

Mineral oil 
พาราฟินเป็นน้ำมันท่ีเกิดจาการสกัดขณะทำน้ำมันปิโ

ตรเลียม   

พาราฟินมีต้นทุนราคาถูกและมีฤทธ์ิกระตุ้นทางเคมี

ท่ีไม่มากนักจึงเป็นสาเหตุท่ีทำให้พาราฟินเป็นอีกตัวเ

ลือกหน่ึงท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้กันอย่างแพร่หลาย

แต่ทว่า เคร่ืองสำอางท่ีมีส่วนผสมของพาราฟิน 

เม่ือท้ิงไว้ในช่ัวระยะหน่ึง  แล้วถูกรังสีอัตราไวโอเลต 

อาจจะเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดจุดด่างดำ 

และพ่วงด้วยปัญหาของรูขุมขนอุดตันได้ง่ายข้ึน    

ซ่ึงท้ังสองอย่างน้ีได้ขัดขวางต่อการหายใจของผิว  

และ ลดการฟ้ืนฟูสภาพผิว 

เพ่ือผลัดเซลล์ผิวใหม่อีกด้วย   

ซ่ึงท้ังหมดน้ันยังเป็นสาเหตุต่อการเกิดร้ิวรอยก่อนวัย

สารลดแรงตึงผิวประเภทน
้ำมันปิโตรเลียม
สารลดแรงตึงผิวทำหน้าท่ีช่วยให้น้ำและน้ำมันจับตัว

กัน  สารลดแรงตึงผิวประเภทน้ำมันปิโตรเลียม 

หากถูกสัมผัสจะทำให้เกิดสารตกค้างและซึมซาบได้

ง่าย  

ซ่ึงจะนำไปสู่การทำลายของเกราะป้องกันผิวข้ันบน 

และทำให้เกิดเป็นผิวท่ีแพ้ง่าย 

จากน้ันจึงเป็นสาเหตุของการเกิดผิวหยาบกร้าน


