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• เป่ียมประสิทธิภาพในการฟ้ืนบ ารุงผวิ ดว้ยสาร Exo-P และ DEFENSIL® -
PLUS ท่ีมีคุณสมบติั Anti-pollution & Soothingเป็น Skin 
Barrier ประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องผวิจากมลภาวะซ่ึงเป็นสาเหตุใหผ้วิเกิด
การแพง่้าย 

• ร่วมกบัสกดัจากสาหร่ายสีแดง ท่ีอุดมไปดว้ยสาร"Astaxanthin"  และสาร
สกดัจากเปลือกของตน้สน  ท่ีอุดมไปดว้ยสาร "Resorcinol " มีคุณสมบติั 
Anti-oxidant ประสิทธิภาพสูง 

• พร้อม OSILIFT® มีคุณสมบติัเป็นฟิลม์เคลือบผวิท่ีมีโครงข่าย 3 มิติ จึงรู้สึกตึง
กระชบัข้ึนจากภายนอกในทนัที (immidieate lifting) ร่วมกบั 
Peptide และสารสกดัธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพในการลดเลือนร้ิวรอยแห่งวยั 
ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลดเลือนร้ิวรอยเม่ือใชอ้ยา่งต่อเน่ืองใหผ้วิรู้สึก
แขง็แรง คงความอ่อนเยาวอ์ยา่งมีสุขภาพดี 

PROTECTIVE  INTENSE  SERUM



MAIN ACTIVES
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2. Soothing

1. Anti-Pollution

4. Anti-oxidant

5. Anti-Wrinkle

6. Nano Size particles

3. HEV Protection
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• EXO-P™

• DEFENSIL® -PLUS

• ASTAXANTHIN • PHENYLETHYL RESORCINOL

2. Soothing

1. Anti-Pollution

4. Anti-oxidant

PROTECTIVE  INTENSE  SERUM

• LIPOSHIELD® HEV MELANIN

3. HEV Protection



• ARGIRELINE®

• MATRIXYL™

• SYN® -AKE

• NANO-HYALURONIC ACID

• NANO-COENZYME Q10

6. Nano Size particles

5.1 Anti-Wrinkle (Natural Extracts)

• GATULINE®EXPRESSION

• OSILIFT®

5.2 Anti-Wrinkle (Peptides)



Anti-Pollution



• ช่วยปกปอ้งผิวจากมลภาวะซึง่เป็นสาเหตใุห้ผิวเกิด

การแพ้ง่าย 

• ปกปอ้งผิวจากความหมองคล า้ ช่วยให้ผิวรู้สกึกระจ่างใส

และดสูขุภาพดี

• สาร Exopolysaccharide คณุลกัษณะพิเศษ
ท่ีได้จากจลุนิทรีย์ ท่ีพบในชัน้ Kopora ในหมูเ่กาะ 
French Polynesia ประเทศฝร่ังเศส

EXO-P™
(Alteromonas Ferment Filtrate )



PROPERTIES







Soothing

DEFENSIL® -PLUS      



DEFENSIL® -PLUS         



DEFENSIL® -PLUS         

• สารสกดัจากพืชธรรมชาต ิ(Blackcurrant และBalloon Vine 
ใน Sunflower oil) 

• อดุมด้วย Steridonic acid, Linoleic acid  มีคณุสมบตัิเดน่
เป็น Skin Barrier ประสิทธิภาพสงู ช่วยปลอบประโลมผิว ปกปอ้ง
ผิวจากความแห้งกร้าน ออ่นโยนแม้ผิวแพ้ง่าย



Machanism



ลดการแดงของผวิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ



LipoShield™

HEV

HEV PROTECTION
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LipoShield™ HEV

• สงัเคราะห์มาจาก Melanin ที่ได้จาก
โปรตีน tyrosine ในพืช

• โดยจะเคลือบอยูบ่นผวิแต่ไม่สามารถซึม
สู่ผวิได ้

• มีความสามารถในการดูดซบั visible 
light ช่วงแสงสีม่วง/น ้ าเงิน(เช่น แสง
จากจอคอมพิวเตอร์) ไม่ใหเ้ป็นอนัตราย
กบัผวิ ช่วยป้องกนัผวิเส่ือมสภาพจากแสง



• แสงแดดประกอบไปดว้ยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีหลายความยาวคล่ืน มี
ทั้งรังสียวูี แสงสีแดง อินฟาเรด และ visible light ใน Visible 
light (400-700nm) ยงัพบรังสีท่ีเป็นอนัตรายต่อผวิหนงัท่ี
เรียกวา่ แสงสีฟ้าหรือ High Energy Visible Light (HEV) 

LipoShield™ HEV 



จากกราฟ พบวา่ LiposhieldTM HEV Melanin สามารถ 
Absorption คล่ืนแสงท่ีช่วงความยาวคล่ืน 400-500 nm. (ท่ีเป็นอนัตราย) 
ไดป้ริมาณสูงกวา่ Malanin ตามธรรมชาติแต่จะ Absorption ช่วงความ
ยาวคล่ืนแสง 600-750 nm. (ท่ีเป็นประโยชน์) ไดเ้ลก็นอ้ยไม่แตกต่างกนั 
Melanin ตามธรรมชาติ



• ผลการศึกษาเร่ือง Safety Testing พบวา่การใช ้Liposhield™ HEV 

melanin สามารถปกป้อง cellไม่ใหโ้ดนท าลายจาก UVA/VIS Light ได้
• จากรูปทางดา้นซา้ย แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของนิวเคลียสภายในเซลลท่ี์ผดิปกติ 

หลงัจาก cell โดนแสง UVA/VIS Light

• ส่วนรูปทางดา้นขวาเป็นลกัษณะของ cell ท่ีผา่นการ Treat ดว้ย Liposhield™  

HEV melanin พบวา่มีนิวเคลียสปกติ ถึงแมจ้ะโดนแสง UVA/VIS Light



ASTAXANTHIN
PHENYLETHYL  
RESORCINOL 

ANTI-OXIDANT



ASTAXANTHIN

สกดัจากสาหร่ายสีแดง ท่ีอุดมไปดว้ยสาร "Astaxanthin"  มี
คุณสมบติั Anti-oxidant ประสิทธิภาพสูง จึงช่วยปกป้องผวิจาก 
free- radicals อนัเป็นสาเหตุของความหมองคล ้าและร้ิวรอยก่อนวยั



A super carotenoid from the sea with 
strong antioxidant activity



Effect on IL secretion inhibition 



Tyrosinase activity inhibiting effect



PHENYLETHYL  RESORCINOL 

สารสกดัจากเปลือกของต้นสนท่ีอดุมไปด้วยสาร "Resorcinol " ท่ีมี
คณุสมบตัิ Anti-Oxidant ประสิทธิภาพสงู ปกปอ้งผิวจากความหมอง
คล า้ ฝา้ กระ และจดุดา่งด า ให้ผิวแลดกูระจ่างใสอยา่งเป็นธรรมชาติ



ANTI-WRINKLE
(NATURAL EXTRACTS)

GATULINE®EXPRESSION
(Acmella Extract)

OSILIFT®

(Oat  Kernel Extract)



OAT  KERNEL EXTRACT
(OSILIFT ™)

▪ อนุพนัธข์องน ้ำตำลทีส่กดัจำกขำ้ว
โอ๊ต มคีุณสมบตัเิป็นฟิลม์เคลอืบผวิ
ทีม่โีครงขำ่ย 3 มติ ิ ผวิจงึรูส้กึตงึ
กระชบัขึน้จำกภำยนอกในทนัท ี
(immedite lifting)

▪ พรอ้มชว่ยใหผ้วิรูส้กึตงึกระชบัเมือ่ใช้
อยำ่งต่อเนื่อง (long-term effect)



ผลทดสอบประสิทธิภาพ Immidiate Lifting Effect
ใหผ้วิรู้สึกตึงกระชบัจากภายนอกในทนัที



ผลทดสอบประสิทธิภาพ Long Term Lifting Effect
ใหผ้วิรู้สึกตึงกระชบัเม่ือใชต่้อเน่ือง 28 วนั



ACMELLA EXTRACT
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• พืชท่ีมีตน้ก าเนิดจากหมู่เกาะใน
มหาสมุทรอินเดีย เดิมช่ือ 
Mafane (Para Cress)

• ปลูกในสภาพแวดลอ้มท่ี
ปราศจากมลภาวะ

• อุดมดว้ย isobutylamides

• มีคุณสมบติัทางยาในการผอ่น
คลายกลา้มเน้ือ (Myorelaxing)

A safe alternative to invasive injections

Acmella Extract
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• ลดเลอืนริว้รอยอนัเกดิจำกกำร
หดเกรง็ของกลำ้มเนื้อบรเิวณ
ใบหน้ำโดยเฉพำะบรเิวณ
หน้ำผำก หำงตำ รอ่งแกม้

• ไมก่่อใหเ้กดิอนัตรำยในระยะ
ยำวเหมอืนกำรฉีด Botox 

Muscle- relaxing

mechanism of action

Nerve-muscle 

coculture model



In vivo substantiation results
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ARGIRILINE®MATRIXYL™    SYN® -AKE 

ANTI-WRINKLE
(PEPTIDES)



ARGIRELINE®

(Acetyl Hexapeptide-8)

Peptide  ท่ีมี
คุณสมบติัในการลด
เลือนร้ิวรอยจากการ
แสดงอารมณ์ หรือการ
เคล่ือนไหวกลา้มเน้ือ
ผวิหนา้ซ ้ าๆ



ARGIRELINE® inhibits formation of the
SNARE complex.



“In vivo” Anti-wrinkle test



• กระตุ้นการสร้าง Collagen type I, IV, 

Fibronectin, Glycoaminoglycan 

(GAGs)
• Collagen type IV มีความส าคญัในการ

ซอ่มแซมรอยตอ่ระหวา่งชัน้ผิว (EDJ) ท่ีช่วย
คงความยืดหยุน่ของผิว (Skin elasticity)

Matrixyl®
(Palmitoyl Pentapeptide-4)



การสงัเคราะห์ Collagen เทียบกบั Vitamin C



ทดสอบประสิทธิภาพการลดเลือนร้ิวรอยเทียบ 
placebo และ Vitamin C



ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ

ในการลดเลือนร้ิวรอย
เทียบ Retinol



ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพ

ในการลดเลือนร้ิวรอย
เทียบ Retinol

พบวา่ออกฤทธ์ิไดเ้ร็ว
กวา่ Retinol โดย
ไม่ระคายเคืองผวิ



TRIPEPTIDE  DERIVATIVE 
(SYN®-AKE)

Peptide  ที่สงัเคราะห์ขึน้มาโดยเลียนแบบ
การท างานของพิษงทูี่มีคณุสมบตัิในการช่วย
ลดเลือนริว้รอยร่องลกึ จากการแสดงอารมณ์ 
เช่น หางตา หน้าผาก ร่องแก้ม เป็นต้น  
(Botox-Like effect)ช่วยให้ผิวรู้สกึตงึกระชบั



กลไกการท างานของ SYN®-AKE)



ผลการทดสอบประสทิธิภาพในการลดการหดเกร็งของกล้ามเนือ้



มีประสทิธิภาพในการลดเลือนริว้รอยได้ถึง 52% ใน 28 วนั



NANO
HYALURONIC ACID

NANO
COENZYME Q10

NANO SIZE PARTICLES



NANO-Coenzyme Q10

• อนภุาคขนาด Nano ชว่ยในการ

ซึมซาบสูผ่วิไดด้ยีิ่งขึน้ 

• ปกป้องผวิจากอนมุลูอิสระ 

• ชว่ยลดเลือนร้ิวรอยกอ่นวยั

• ใหผ้วิแลดเูรียบเนยีน 

• คงความอ่อนเยาวข์องผวิ





เป็น Hyaluronic acid ท่ีมีขนาดอนุภาคเลก็ช่วยในการซึมซาบสู่
ผวิไดดี้ ใหค้วามชุ่มช้ืนแก่ผวิ รักษาสมดุลของน ้าหล่อเล้ียงผวิ จึงรู้สึกถึง
ผวิท่ีแขง็แรงโดยไม่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง

NANO- HYALURONIC  ACID

• High penetration
• High moisture retentivity



• Hyaluronic Acid เป็นสารธรรมชาตท่ีิพบ
ในร่างกาย ท าหน้าท่ีเหมือนแหลง่เก็บกกั
น า้แก่เซลล์ ปกปอ้งโครงสร้างของเซลล์ผิว

• เม่ือเรามีอายมุากขึน้ Hyaluronic Acid จะ
มีปริมาณลดลง ท าให้ผิวเร่ิมขาดน า้ และ
เกิดริว้รอยขึน้ 

• การใช้ Hyaluronic Acid บนผิว สามารถ
เสริมสร้างให้ผิวมีความชุ่มชืน้มากขึน้ และ
ลดริว้รอยท่ีอาจเกิดขึน้ได้

NANO-HYALURONIC  ACID





PROTECTIVE  INTENSE  SERUM

วธีิใช้ : ทาบ ารุงผวิหน้า

Selling Point : เซร่ัมเข้มข้นแต่เน้ือบางเบาซึมเร็ว
ปกป้องผวิจากมลภาวะพร้อมฟ้ืนบ ารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ใช้หลงัล้างหน้า
• ทาทัว่ใบหน้าก่อนเผชิญมลภาวะ

SKIN 
SHIELD 

PROTECTIVE
SERIES 
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