
เริ่มสวย

ชีวิตก็ไปได้สวย

รอบจำ�หน�่ย 26 มิ.ย. - 25 ธ.ค. 2562
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No.01 เนเชอรัล เบจ
(23035-07)

No.02 วอร์ม เบจ
(23052-07)

แองจี้ ไอดอล คัฟเวอร์ สมูท 24 ฮ�ว คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น SPF 25 PA++
แป้งผสมรองพื้นที่แนบเนียนใสเบาสบายผิว ด้วยเทคโนโลยี Super Fine Powder 
มอบอนุภาคแป้งเล็กถึง 5 ไมครอน ช่วยบล็อกผิวจาก PM 2.5 ผลักฝุ่นละออง
และไม่ก่อความระคายเคืองผิวได้ตลอดวัน พร้อมคุณค่าบำารุงผิวจาก 
Iceberg Water น้ำาแร่ผลิตจาก ภูเขาน้ำาแข็งอาร์กติก 
ขน�ด 9 กรัม ปกติ 320 บ�ท

พิเศษ 229 บ�ท

ปาดทีเดียวกริบ เป๊ะเว่อร์
แป้งเนียนใสไร้ฝุ่น
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***เริ่มจำ�หน่�ย 26 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป 
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แองจี้ ไอดอล ออล เดย์ ฟิกซ์ แบล็ค ไลเนอร์
ปากกาไลเนอร์ สีดำาคมชัด กรีดง่าย สวยเป๊ะ โดดเด่นสะกดทุกสายตา
-ปลายพู่กันเรียวเล็ก 0.1 มม. กรีดเส้นหนาบางได้ดั่งใจ
-ใช้ได้นาน วาดได้ยาวกว่า 50 ม.
-กันน้ำา กันเหงื่อ ไม่แพนด้า
ขน�ด 0.7 กรัม ปกติ 280 บ�ท (23013-07)

พิเศษ 199 บ�ท

ยืนหนึ่ง ... 
กันน้ำา ติดทน ดำาสนิท 
แห้งเร็วใน 5 วินาที
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***เริ่มจำ�หน่�ย 26 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป 
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บลัชไหนใช่!... 
สไตล์ ไอดอล

แองจี้ ไอดอล อุ๊ปส์ ม�ย ชีค 
มาพร้อมพัฟและกระจก สีคมชัดสดใส มอบใบหน้าสวย
แลดูมีมิติโดดเด่น บำารุงผิวเปล่งปลั่งดุจผลเบอร์รี่ 
ด้วยสารสกัดจาก Red Fruit Extract 
(สตรอเบอรี่, เชอร์รี่, แบล็คเบอรี่, ราสเบอรี่ และบลูเบอรี่)
ขนาด 4 กรัม ปกติ 280 บ�ท (23025-07)

พิเศษ 199 บ�ท

แฮปปี้ บลอสซั่ม
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คิ้วที่ใช่!... 
สไตล์ ไอดอล

***เริ่มจำ�หน่�ย 26 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป 

WATER PROOF

แองจี้ ไอดอล โปร ดรออิ้ง ซอฟท์ บร�ว 
ดินสอเขียนคิ้ว รูปแบบ 2 in 1 พร้อมแปรงปัดรูปแบบพิเศษ 
ช่วยให้คิ้วฟุ้งดูมีมิติ หมุนขึ้นลงอัตโนมัติ ไม่ต้องเหลา
ขนาด 1.5 กรัม ปกติ 260 บ�ท (23007-07)

พิเศษ 179 บ�ท
สีชิคบราวน์



แองจี้ ไอดอล ไฮไลท์ โนส อัพ แอนด์ คอนซีลเลอร์
หนึ่งเดียวปกปิดผิวและตกแต่งเพิ่มมิติบนใบหน้า 
- เนียนติดทน กันน้ำา กันเหงื่อ หน้าไม่มันระหว่างวัน 
- ปราศจากน้ำาหอม เหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว
- อ่อนโยนแม้ผิวบอบบางและผิวรอบดวงตา
- คุณค่าบำารุงจาก Olive Extract, Aloe Vera, Vitamin E
ไฮไลท์ ขนาด 4 กรัม 
คอนซีลเลอร์ ขนาด 2 กรัม
ปกติ 320 บ�ท (23003-07)

พิเศษ 229 บ�ท

2 IN 1
ไฮไลท์ดั้งโด่ง 
ผิวเนียนเป๊ะ สไตล์ ไอดอล
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คิสไหน? จะน่าคิสเท่า 
เนียนนุ่มน่าจุ๊บอย่างเหลือเชื่อ

แองจี้ ไอดอล อุ๊ปส์ ม�ย ลิป คิสเอเบิล
ลิปสติกแมทท์สไตล์เกิร์ลกรุ๊ป สูตรพิเศษเฉพาะ
- กลมกลืนกับสีปาก ด้วยเทคโนโลยี Dimension Velvet Color
- อณูเม็ดสีละเอียดระดับไมครอน ให้สีสวยสดคมชัด ติดแน่น 
- เท็กซ์เจอร์เนียนละเอียด เกลี่ยง่าย นุ่มลื่น เบาสบาย
- เบลอสีพื้นปากเดิมได้เนียนสนิท ดูอิ่มเอิบแบบมีมิติ
- ชุ่มชื้นด้วยการบำารุง Red Fruit Mix Berry 
  Extract และ Bisabolol
ขนาด 4 กรัม ปกติ 280 บ�ท 

พิเศษ 199 บ�ท
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01 เวรี่ คิสซี่
(23004-07)

03 เฟลิร์ท มี คอรัล
(23005-07)
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แองจี้ ไอดอล ดรีมเฟส เพอร์เฟ็คท์ลี่ รีทัช 
คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น SPF20 PA++ 
ขั้นสุดแป้งเนียนละเอียด ปกปิดริ้วรอย
และจุดบกพร่องเนี๊ยบกริบ 
- Matte Lock Powder ผิวเนียน ไม่มันวาว 
- Non-Cakey เกลี่ยง่าย ไม่แห้งตกร่อง 
- Light Control Technology สีไม่ดรอปหมอง
- มอบความชุ่มชื่น คุณค่าจากวิตามินอี 
- ปกป้องผิวจากแสงแดด 20 เท่า
  ขนาด 11 กรัม ปกติ 320 บ�ท
  (22784-07)

  พิเศษ 229 บ�ท

แองจี้ ไอดอล สทันนิ่ง บร�ว โปร ดูอัล อ�ยบร�ว
ดินสอเขียนคิ้วปังๆ รูปแบบใหม่ 2 in 1
ดินสอชนิดแท่งออโต้ : 
- เนื้อครีมแว็กซ์ หมุนง่าย ไม่ต้องเหลา 
- วาดโครงและหางคิ้วเฉียบคม เส้นต่อเส้น 
- สีคมชัด ไม่จับตัวเป็นก้อน
ด้านเนื้อพาวเดอร์ :
- หัวฟองน้ำา ใช้เบลนด์คิ้วจรดดั้ง 
- เติมแต่งสร้างมิติคิ้วสวย ดูกลมกลืน 
- บำารุงด้วยน้ำามันสกัดจากทับทิมและวิตามินอี 
ขนาด เนื้อครีม 0.1 กรัม / เนื้อพาวเดอร์ 0.5 กรัม 
ปกติ 280 บ�ท (22787-07)

พิเศษ 199 บ�ท

Natural Brown
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คิ้วปังสไตล์โปร... 
คิ้วเป๊ะ แบบไอดอลดูโอ้ 

แป้งในฝัน... 
รีทัชผิวใส สไตล์ ไอดอล
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แองจี้ ไอดอล แคนดี้ ดอล ทวินเคิล คัลเลอร์ ชีค บลัช
บลัชออนปัดแก้ม สีสันสวยหวานอย่างที่ต้องการ 
- เนื้อเนียนละเอียด นุ่มเบาสบาย 
- ติดทนนาน ให้สีสันเป็นธรรมชาติ 
- มอบความนุ่มลื่นด้วยคุณสมบัติ 
  Boron Nitride 
- คุณค่าจากวิตามินอี 
  ที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นสู่ผิว
ขนาด 5 กรัม ปกติ 260 บ�ท
(22789-07)

พิเศษ 179 บ�ท

แองจี้ ไอดอล วอท เดอะ พลัม สมูทเธสท์ 
ลิป ลัสเชียส
ลิปสติกเนื้อครีมเนียนนุ่มละเอียด 
ทาเรียบเนียนกว่าที่เคย
- นุ่มเบาสบายปาก ไม่หนัก
- สีสุดปัง เด่นชัด ในทุกมิติ
- เบลอร่องปากได้มิด กลบได้สนิท
- เติมความชุ่มชื่นพร้อมบำารุงสุขภาพดี
ขนาด 4 กรัม ปกติ 280 บ�ท

พิเศษ 199 บ�ท

01 พอยซั่น โรส
(22790-07)

02 เซ็กซี่ คอรัล
(22791-07)
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ลิปฮอตเริ่ดเวอร์... 
ปากเอิบอิ่มน่าจุ๊บ 
สวยปังสไตล์ ไอดอล

บลัชที่ตามหา... 
หวานฉ่ำา แก้มระเรื่อ ได้ลุคใสๆ

No. 01 No. 02
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คุชชั่นที่ใช่ ปกปิดเนียนเว่อร์ๆ
สว่างใสออร่าสุดๆ
3. ม�จอรี่ ดีดี คุชชั่น คอนซีลเลอร์ SPF20 PA++++
 ดีดีคุชชั่นหน้าเด้งๆ เนียนใสปกปิดสุดๆ
   เนื้อแมทท์เนียนนุ่มเบา ปกปิดรอยสิว จุดด่างดำา 
   ใต้ตา หมองคล้ำา กันแดด กันฝุ่น กันมลภาวะ
   กันน้ำา ไม่มัน สีผิวไม่ดรอป บำารุงด้วยสารสกัดธรรมชาติ
   จากเกาหลี Borage Oil + Aloe Vera 
 ขนาด 2 กรัม ปกติ 105 บ�ท

   พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ

มูสชิมเมอร์ ตาวิ๊งค์ๆ ตาสวยกว่า ใครๆ ก็เชิ่ดใส่
1. ม�จอรี่ อ�ย ชิมเมอร์ มูส
 อายแชโดว์เนื้อมูสฟูๆ เกลี่ยง่ายติดทนสุดๆ พิกเม้นท์แน่น ประกายชัด 
   ไม่ลบเลือน วิ๊งค์ละเอียด เกลี่ยง่าย ไม่เป็นคราบ เปลือกตาชุ่มชื่น 
   บำารุงด้วยสารสกัดจากเกาหลี 
   Aloe Vera + Seaweed
 ขนาด 2 กรัม ปกติ 105 บ�ท

   พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ

ปากฉ่ำา+แก้มใสๆ  2 in 1 เบลนด์ ได้ใจ คิ้วท์สุดๆ 
2. ม�จอรี่ ครีมมี่ ลิป แอนด์ ชีค
 ลิปลิควิดเนื้อแมทท์ๆ นุ่มเบาสบายครีมมี่ๆ ลิปทินท์ แตะตรงกลางปาก 
   น่ารักคิ้วท์ๆ บลัชเชอร์ เบลนด์ง่าย ให้แก้มใสสุกปลั่ง เม็ดสีชัด 
   ติดทนนาน บำารุงผิวด้วยสารสกัดจากเกาหลี Melacare Oil + Vit. E
 ขนาด 2 กรัม ปกติ 105 บ�ท

   พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ

01 วานิลลา
(22841-07)

02 คัสตาร์ด
(22842-07)

01 มาการอง สวีท
(22834-07)

02 ซินนามอน โรล
(22835-07)

03 บัตเตอร์ ดิว
(22860-07)

04 ชีส เบอร์รี่
(22861-07)

05 แอปเปิ้ล พาย
(22862-07)

2

1

3

01 ดิวอี้ โรสโกลด์
(22836-07)

02 คอรัล พีช
(22837-07)

03 ฮันนี่ บราวน์
(22857-07)

04 เพิร์ล พิ้งค์
(22858-07)

05 โกลด์เด้น สวีท
(22859-07)

คู่หูน่าเลิฟ มาจอรี่ & จามิล่า 
ดีไซน์น่ารัก พร้อมแปรงปัดใช้ง่ายได้ใจสุดๆ
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ม�จอรี่ ออล อิน วัน ซันสกรีน บอดี้ โลชั่น SPF50 PA+++
โลชั่นกันแดดกันมลภาวะ เทรนด์ใหม่แบบซองใช้ง่ายสุดๆ 
- บางเบา ซึมเร็ว  
- ไม่มัน ไม่เหนียวเหนอะหนะ 
- อ่อนโยนไร้สารระคายเคือง
- บริ๊งค์สว่างใสด้วย Magnolia Extract 
  และ Red Fruit Complex 
- เนียนนุ่มชุ่มชื่นด้วย Aloe Vera Extract และ Bisabolol 
ขนาด 35 กรัม ปกติ 105 บ�ท (30505-07)

โชว์ผิวสวย กล้าท้าแดด ดูมีออร่า...

เนือ้ค
รมีสขีาว เกล่ียง่าย ซึมเรว็

49.-
พิเศษ

บาทสุทธิ
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แป้งออร่าซับมัน ดีต่อใจเนียนใสวิ๊งค์ ไม่มันวาว
1. แมทท์ คอนโทรล ออยล์-ฟรี คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น  SPF20 PA++  (เนเชอรัล เบจ แมทช์ได้กับทุกสีผิว)
 แป้งแมทท์คุมมัน เนียนละเอียด ดูดซับความมัน  - บางสบาย ไม่อุดตัน ทาทับได้ทั้งวัน ไม่เป็นคราบ
 - ปกปิดติดทน ทั้งรูขุมขน รอยแดง รอยดำา และริ้วรอย - กันน้ำา กันเหงื่อ หมดปัญหาหน้าเทา สีผิวไม่ดรอป
 - ปลอบประโลมผิว ให้ผิวกระจ่างใส ด้วยสารสกัดจากดอก Edelweiss และอนุพันธ์ของวิตามินซี
 ขนาด 7 กรัม ปกติ 280 บ�ท (22563-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

ลิปกำามะหยี่ มีดีที่สีแน่น ล็อคติดทนนาน
2. แมทท์ ล็อค ลิป คัลเลอร์
 ลิปแมทท์กำามะหยี่ ล็อคสีสวยสดชัด 
   ติดทนแน่นเป็นพิเศษ
 - เนื้อฟูนุ่ม เกลี่ยง่าย ไม่แห้งแตก ไม่เป็นขุย 
 - แห้งเร็ว เบาสบาย ไม่เหนียวเหนอะ
 - บำารุงด้วยสารสกัดจาก 
    Grape Juice Extract และอนุพันธ์วิตามินอี
 ขนาด 3.8 กรัม ปกติ 240 บ�ท

 พิเศษ 149 บ�ท

ลิปอิงค์ อุ๋งอุ๋ง! เนื้อแมทท์ชิฟฟอน พองฟูนุ๊มนุ่ม 
3. คิวตี้ แมทท์ ลิป อิงค์
 ลิปอิงค์เนื้อแมทท์ สีสดชัดติดทน 
 เบาสบายเหมือนไม่ได้ทา 
 3 แบบในหนึ่งเดียว
 - Cream ครีมเคลือบริมฝีปากเนียนนุ่ม ไม่แห้งแตก
 - Matte เปลี่ยนเป็นเนื้อแมทท์ ไม่ลบเลือน
 - Chiffon เท็กเจอร์เนียนเบา ราวชิฟฟอน
 ขนาด 2.6 กรัม ปกติ 240 บ�ท

 พิเศษ 149 บ�ท

สีสันลั้ลลา คู่หูคิ้วท์ๆ ต้องร้องเลิฟๆ
โฮชิโอะ & คาโมโมะ เพนกวินคู่จิ้น ฟินฝุดๆ

01 สตาร์ดัส
(22564-07)

02 เชอร์รี่ นู้ด
(22565-07)

01 เมเปิล ชิฟฟอน
(22566-07)

02 แอพริคอต ชิฟฟอน
(22567-07)

2

1

3

No. 01

No. 01 No. 02
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ลิปเกาหลี 3 in 1 BALM+LIP+TINT
บางเบา ติดทนนาน เม็ดสีแน่น ไม่ตกร่อง

2. ชูชู คิส คัลเลอร์ ลิปสติก
 ลิปสติกลุคแมทท์ ละมุนเบาสาวเกาหลี
   เนียนนุ่มดุจกำามะหยี่ เนียนเรียบไม่ตกร่อง
   สีสวยติดทน มั่นใจไร้ขีดจำากัด
   เติมความชุ่มชื้นด้วยคุณค่าน้ำามันสกัดจาก
   อาร์แกนและเมล็ดองุ่น
 ขนาด 3.8 กรัม ปกติ 300 บ�ท

   พิเศษ 199 บ�ท

คลิกเดียวเป๊ะ เก็บเรียบ รอยสิว รอยคล้ำา

1. ชูชู คุชชั่น คลิก คอนซิลเลอร์
 คุชชั่น คอนซิลเลอร์เนื้อเบาสายเกา กดง่ายใช้สะดวก 
   แท่งใหม่จากเกาหลี หัวสปองจ์เกลี่ยง่าย 
   เนียนกริบเพียงคลิกเดียว กลบมิดรอยสิว รอยคล้ำา 
   รอยแพนด้า ฯลฯ ขนาด 2 กรัม 
   ปกติ 320 บ�ท (22668-07)

   พิเศษ 199 บาท

หมุนคลิ๊กเดียว เขียนง่าย ไม่มีสะดุด 
ติดทนตลอดวัน สีน้ำาตาลยอดนิยม

3. ชูชู บร�ว ควิกกี้
 ดินสอเขียนคิ้วสวยสไตล์เกาหลี แท่งออโต้ใช้งานได้ 
   2 แบบ (ด้านหัวตัด 45 องศา วาดโครงคิ้ว + ด้าน
   หยดน้ำาระบายให้คิ้วดูเข้มขึ้น) เม็ดสีคมชัดติดทน 
   พร้อมแปรงปัด บำารุงคุณค่าน้ำามันสกัดจากทับทิม 
   และวิตามินอี ขนาด 0.15 กรัม 
   ปกติ 290 บ�ท (22530-07)

  พิเศษ 199 บ�ท

01 คอรัล พิ้งค์
(22522-07)

02 แกสบี้  เรด  
(22523-07)

2

1

3

No. 01
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01 พีช คอรัล
(22443-07)

02 ป๊อปปี้ พิ้งค์
(22444-07)

03 พิ้งค์ ลาเต้
(22445-07)

05 เรด วันเดอร์
(22447-07)

07 บริก้า นู้ด
(22449-07)

09 ริช บราวน์
(22451-07)

04 โรส คอรัล
(22446-07)

06 ครีมมี่ นู้ด
(22448-07)

08 ดีพ บราวน์
(22450-07)

10 เบอร์กันดี
(22452-07)

6. มินนี่ วันเดอร์ฟูล ซอฟต์ แมทท์ ลิควิด ลิป
 ลิปสติกเนื้อแมทท์ยอดนิยม 
 ขนาด 5 กรัม ปกติ 390 บ�ท 

 พิเศษ 199 บ�ท

4. มินนี่ พีค อะ บร�ว ออโต้ อ�ยบร�ว
 ดินสอเขียนคิ้วชนิดแท่งหมุนอัตโนมัติ 
   เนื้อครีมเนียนนุ่ม ปลายหัวตัดรูปสามเหลี่ยม 
   ขนาด 0.15 กรัม ปกติ 350 บ�ท 

 พิเศษ 179 บ�ท

3. มินนี่ วันเดอร์ คิส ซ�ติน ลิปสติก
 ลิปสติกเนื้อแมทท์ซาตินให้ลุคเรียบหรู 
   ขนาด 4 กรัม ปกติ 350 บ�ท

   พิเศษ 179 บ�ท

2. มินนี่ ซีเครท บีบี มูส SPF50 PA++
 บีบีรูปแบบเนื้อมูส กันแดดบางเบาไม่อุดตัน 
 ขนาด 15 กรัม ปกติ 390 บ�ท (22417-07) 

 พิเศษ 199 บ�ท

01 น้ำาตาลธรรมชาติ
(22434-07)

02 น้ำาตาลเข้ม
(22435-07)

01 นู้ด พิ้งค์
(22418-07)

02 พลัม พิ้งค์
(22419-07)

03 ปาร์ตี้ พิ้งค์
(22420-07)

04 โรสวูด
(22421-07)

05 ร็อค เอ็น เรด
(22422-07)

1. มินนี่ สเตย์ แมทท์ คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น SPF25 PA+++
 แป้งผสมรองพื้น เนียนละเอียดบางเบา 
   หน้าใสไม่หมอง คุมมัน ขนาด 9 กรัม 
   ปกติ 450 บ�ท

 พิเศษ 259 บ�ท
01 ผิวขาว

(22406-07)
02 ผิวกลาง

(22407-07)

สีสันสุดคิิ้วท์สไตล์มินนี่ เมาส์
คอลเลคชั่นลิขสิทธิ์แท้จากดีสนีย์

สีสันสุดคิ้วท์สไตล์มินนี่ เมาส์
คอลเลคชั่นลิขสิทธิ์แท้จากดีสนีย์

Limited Collection “ช้าหมด...อดคิ้วท์”  

5. มินนี่ แม็กซ์ แบล็ค อ�ยไลเนอร์
 อายไลเนอร์รูปแบบปากกาเมจิค เนื้อฟิล์มบางเบา 
   ล้างออกง่าย ขนาด 0.5 กรัม 
   ปกติ 350 บ�ท (22432-07)

 พิเศษ 179 บ�ท
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1

01 ผิวขาว
(22485-07)

02 ผิวกลาง
(22486-07)

6. บิวตี้ นิสต้� ซูเปอร์ คัฟเวอร์ คอมแพ็ค 
 ฟ�วน์เดชั่น SPF25 PA++
 เนื้อแป้งสุดล้ำา เน้นการปกปิดได้ดีเยี่ยม
   อณูละเอียด กลมกลืนดูไม่หลอก
   ขนาด 9.5 กรัม ปกติ 450 บ�ท

 พิเศษ 259 บ�ท

5. บิวตี้ นิสต้� แบล็ค แทททู อ�ยไลเนอร์
 เมจิกอายไลเนอร์ หัวแปรงเรียวแหลมพิเศษ
 เส้นคมเฉียบ เขียนติดแน่น ไม่ลบไม่หลุดตลอดวัน
 ขนาด 1 กรัม ปกติ 390 บ�ท (22495-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

SLIM BRUSH
ปลายเรียวแหลม

0.01 mm.

ERGO GRIP
ด้ามจับถนัดมือ

2. บิวตี้ นิสต�้ โปร แมทท์ ลิปสติก
 ลิปสติกสีสันผู้นำาแฟชั่น เนื้อแมทท์ 
   สีสวยคมชัด กลบสีปากในครั้งเดียว 
   ขนาด 3.4 กรัม ปกติ 390 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

01 คาร์เนชั่น
(22511-07)

02 พีชชี่
(22512-07)      

03 ทรู นู้ด
(22513-07)

04 บริค
(22514-07)

05 สกาเลต
(22515-07)

3. บิวตี้ นิสต�้ ดูโอ ออโต้ อ�ยบร�ว
 ดินสอเขียนคิ้ว รูปแบบใหม่ 2 in 1
 - ด้านหนึ่งเป็นดินสอ แบบหัวหมุนอัตโนมัติ 
 - ด้านเนื้อพาวเดอร์ นุ่มลื่น เกลี่ยง่าย ไม่เป็นฝุ่น 
   ขนาดดินสอ 0.2 กรัม / พาวเดอร์ 0.5 กรัม 
   ปกติ 390 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

01 น้ำาตาลธรรมชาติ
(22490-07)

02 น้ำาตาลเข้ม
(22491-07)

4. บิวตี้ นิสต้� โปร แมทท์ ลิควิด ลิป
 ลิควิดลิปสติกสุดอินเทรนด์ พิกเม้นท์เข้มข้นคมชัด 
   ให้ลุคแมทท์กว่าที่เคย กลบมิดไม่ตกร่อง 
   ขนาด 3 กรัม ปกติ 390 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

01 เลดี้ พิ้งค์
(22497-07)

02 พอยซัน นู้ด
(22498-07)

03 เรดดิช บราวน์
(22499-07)

04 แกสบี้ คอรัล
(22500-07)

05 แครนเบอร์รี่ เรด
(22501-07)

1. บิวตี้ นิสต�้ แมทท์ แฟบูลัส ลิป พ�เลท
 ลิปสติก 6 เฉดสี มิกซ์แอนด์แมทช์ 
   หลากลุคหลายสไตล์ เนื้อแมทท์สีสดชัด 
   นุ่มลื่นดุจกำามะหยี่ ขนาด 6x0.8 กรัม 
   ปกติ 400 บ�ท (22509-07)

 พิเศษ 229 บ�ท

สีสันคิิ้วท์เว่อร์! 
เปลี่ยนลุคแบบน่ารักเว่อร์

Limited Collection 
“ช้าหมด...อดคิ้วท์”  
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ล้ำ�กว�่ก�รต่อขนต� 
โค้งย�วหน�โอเวอร์ทุกองศ�   
2. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ โอเวอร์เลย์ ล�ช ม�สค�ร่�
 มาสคาร่าไฟเบอร์ซูเปอร์แบล็คดำาสนิท 
 ต่อให้ยาว แผ่ให้หนา ปัดให้โค้งสะใจ
 บำารุงด้วยโปรวิตามินบี 5 และโจโจ้บา ออยล์
 ขนาด 8 กรัม ปกติ 300 บ�ท (22441-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

ลิปสติกเนื้อฉ่ำ� สีสดชัดระดับ Full HD
1. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ รีเฟลกชั่น ลิปสติก
 ลิปสติกพิกเม้นท์เรียบเนียน ปากอิ่มสวยคมชัด 
 อำาพรางริ้วรอย บำารุงไม่แห้งกร้าน
 ขนาด 3.6 กรัม ปกติ 290 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท01 พีชชี่ นู้ด
(22295-07)

03 มาเจนต้า บราวน์
(22297-07)

05 พลัม พิ้งค์
(22299-07)

02 เบอกันดี เรด
(22296-07)

04 ไลแลค พิ้งค์
(22298-07)

2

1

เป๊ะทุกช็อต ไม่ต้องพึ่งแอพฯ 

No. 03

No. 04

No. 02

No. 05

No. 01
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เนียนกริบ เปลี่ยนเป็นแป้งทันทีที่ท�
5. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ เพอร์เฟ็คท์ โฟกัส ฟ�วน์เดชั่น 
   ทู พ�วเดอร์ SPF30 PA++
 แป้งเนื้อครีมเนียนกลมกลืน เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบ ทาก่อนลงแป้งตลับ 
   เก็บรายละเอียดให้์ผิวเนียนกริบ ขนาด 15 กรัม ปกติ 290 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

เนียนละเอียดอณู 5 ไมครอน เรียงซ้อนดุจกลีบกุหล�บ
3. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ แคปเจอร์ มี คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น 
   SPF25 PA++
 แป้งผสมรองพื้นพร้อมกันแดด อณูแป้งรูปทรงกลีบกุหลาบ
 นวัตกรรม Smooth Melting Powder หลอมรวมเข้ากับผิว 
 ขนาด 8 กรัม ปกติ 390 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

01 ผิวขาว
(22286-07)

ไม้ก�ยสิทธิ์เสกผิวป่วยให้เป๊ะ ปกปิดดุจรีทัช 
4. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ วันเดอร์ แวนด์ คุชชั่น คอนซิลเลอร์
 คอนซิลเลอร์ แบบคุชชั่น สติ๊ก ปกปิดและบำารุงในหนึ่งเดียว
 หัวฟองน้ำาตัดเฉียงใช้ง่าย กลมกลืนทุกสีผิว เกลี่ยเรียบลื่น กลบทุกจุดบกพร่อง 
 ขนาด 1.5 กรัม ปกติ 290 บ�ท (22437-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

ตลับเดียวเกิด ลิปแมทท์มิกซ์ แอนด์ แมทช์เจิดทุกลุค
7. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ เมคอัพ โก ลิป พ�เลท
 ลิปพาเลทเนื้อแมทท์ 6 สีสันแมทช์สไตล์ได้ไม่ซ้ำา
 สัมผัสนุ่มลื่นดุจกำามะหยี่ สดเข้มคมชัดแม้ทาครั้งเดียว
 ขนาด 6x0.8 กรัม ปกติ 450 บ�ท (22350-07)

 พิเศษ 349 บ�ท

01 คอตตอน พิ้งค์
(22280-07)

03 ครีมมี่ คอรัล
(22282-07)

02 ฮันนี่ นู้ด
(22281-07)

04 มิกซ์ พั้นช์
(22283-07)

บลัชครีมแก้มสวยทะลุเฟรม 
6. ซิกเนเจอร์ เซลฟี่ เรดี้ สแนป ฟลัฟฟี่ ชีค
 บลัชเนื้อครีมเจล Gel Type Formula 
 เนียนนุ่มยืดหยุ่นเกลี่ยง่าย 
 ฟิกซ์สีิแก้มติดทนเป็นธรรมชาติแบบ HD 
 ขนาด 2.7 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 179 บ�ท

5

4

3

6

7

No. 03

01 ไลท์
(22275-07)

02 แนชเชอรัล
(22276-07)
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กล้าฉีก ทุกกฎของเมคอัพ

กล้�เปลี่ยนแป้งเบลอผิว เบลอรูขุมขน เนียนกริบคุมมัน 
1. แซสซี่ สวีท เมจิค เบลอ พ�วเดอร์ แพ็ค SPF15
 แป้งรองพื้นสูตรผิวเนียนกริบถึง 3 เลเยอร์ เบลอรูขุมขน
   และริ้วรอยให้ดูจางลงแบบไร้ที่ติ
 ขนาด 6 กรัม ปกติ 290 บ�ท

  พิเศษ 229 บ�ท

2

1

นวัตกรรมแป้งกระจ�ยแสง 
เนียนบริ๊งค์ หน้�ไบร์ท ไม่ตกแสง
2. แซสซี่ สวีท ม�ร์เบิล แฟลช คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น 
   SPF25 PA++ (เนเชอรัล เบจ สำ�หรับทุกเฉดสีผิว) 
 แป้งเปิดแฟลชผสมชิมเมอร์ อัดลายมาร์เบิล เพิ่มประกายวิบวับ
   ให้แสงตกกระทบ ขับผิวโกลว์มีออร่า ให้ผิวกระจ่างใส 
 ขนาด 8 กรัม ปกติ 320 บ�ท (22702-07)

 พิเศษ 229 บ�ท

02 
ผิวกลาง

(22274-07)(22273-07)

01 
ผิวขาว

No. 01
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คิ้วคม ดั้งพุ่ง หน้�สวยเป๊ะ
7. แซสซี่ สวีท แซสซี่ บร�ว อ�ยบร�ว 
   แอนด์ เฉดดิ้ง คิท 
 ตลับตกแต่งคิ้วเรียวสวยและสันจมูกได้รูป 
   เสริมจุดเด่นของเมคอัพ เข้ากับรูปหน้าทุกสไตล์ 
   พาวเดอร์ 2x1.5 กรัม ครีม 1x0.7 กรัม 
   ปกติ 320 บ�ท (22343-07)

 พิเศษ 229 บ�ท

ลิปแอนด์ชีคเนื้อวิปครีม แมทท์ล้ำ�ไม่ซ้ำ�ใคร 
3. แซสซี่ สวีท แดร์ ทู คิส ชีค แอนด์ ลิป วิป
 ลิปสติกและบลัชออนในหนึ่งเดียว เนื้อเนียนนุ่มดุจวิปครีม 
   สีสดชัดติดทน ขนาด 2 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 189 บ�ท

05 มาการอง
(22268-07)

06 เชอร์รี่ เลิฟ
(22269-07)

ล็อคสีสันเมคอัพติดทนไม่ไหลเยิ้ม
4. แซสซี่ สวีท ฟิกซ์ เมคอัพ มิเนอรัล สเปรย์
 สเปรย์น้ำาแร่บำารุง ฉีดพ่นหลังแต่งหน้า 
 หรือระหว่างวัน เมคอัพไม่ลบเลือน 
 ขนาด 20 มล. ปกติ 140 บ�ท (22180-07)

 พิเศษ 99 บ�ท

กรีดต�สวยเกิด ดำ�ชัดสะใจโอทุกสไตล์ 
6. แซสซี่ สวีท โอ้ เมก� อ�ยไลเนอร์
 อายไลเนอร์สีดำาสนิทชนิดปากกาเมจิก 
 หัวแปรงฟองน้ำาแบบนุ่ม ขนาด 1.2 กรัม
   ปกติ 280 บ�ท (22278-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

คิ้วเริ่ด เจิดจรัส! Imported from Korea
5. แซสซี่ สวีท วิชวลลี เพอร์เฟ็คท์ อ�ยบร�ว
 ดินสอเขียนคิ้วแบบอัตโนมัติ นำาเข้าจากเกาหลี
 เนื้อดินสอที่เนียนนุ่ม เขียนง่ายไม่เป็นขุย 
 เพียงหมุนขึ้นแล้วเขียนให้คิ้วได้รูป
 ขนาด 0.25 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 189 บ�ท

4

3

7

6

5

No. 06

01 คาราเมล บราวน์
(22119-07)

02 ช็อคโกแลต บราวน์
(22120-07)
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ขนต�หน�ดกดำ�ดุจขนต�ปลอม 
5. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ วอลลุ่ม แบล็ค ม�สค�ร่� (สีดำ�)
 มาสคาร่าหัวแปรงไฮเปอร์ลาช 2 ระดับ ช้อนขนตาได้ยาว
   หนาเด้งโค้งงอน ขนาด 6 กรัม ปกติ 300 บ�ท (23009-07) 

 พิเศษ 199 บ�ท

2

1

3

01 ผิวขาว

(22008-07)

02 ผิวกลาง
(22235-07)
(22009-07)

03 ผิวสองสี

(22010-07)
ตลับม�ตรฐ�น

แป้ง+ไฮไลท์เนียนโดดเด่นทุกมุมมอง
1. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ลองแวริ่ง 
 คอมแพ็ค แอนด์ ไฮไลท์เตอร์ SPF25 PA+++
 แป้งรองพื้นผสานไฮไลท์ประกายชิมเมอร์
  ปกปิดระดับท็อปโมเดล ขนาด 9 กรัม ปกติ 400 บ�ท 

 พิเศษ 299 บ�ท
2. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ลองแวริ่ง คอมแพ็ค แอนด์ 
 ไฮไลท์เตอร์ SPF25 PA+++ รีฟิล
 แป้งรองพื้นผสานไฮไลท์ชิมเมอร์รูปแบบรีฟิล
 ขนาด 9 กรัม ปกติ 330 บ�ท

 พิเศษ 239 บ�ท

ตลับรีฟิล

แป้งฝุ่นคุมมันออร่�จับ
3. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ทร�นสลูเซ้นท์ ลูส พ�วเดอร์  
 แป้งฝุ่นโปร่งแสงสไตล์รันเวย์ 
 พร้อมพัฟแต่งหน้าคุณภาพดี
 ขนาด 15 กรัม ปกติ 400 บ�ท

 พิเศษ 299 บ�ท

 01 ผิวขาว
(22162-07)

02 ผิวกลาง
(22163-07)

รองพื้น+เซรั่มผิวข�ว เป็นม�กกว�่รองพื้น
4. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ เซเว่น อิน วัน มิร�เคิล 
   เมคอัพ เอสเซ้นส์ SPF30 PA+++
 รองพื้น+เซรั่มบำารุงผิวขาวสูตรออยล์ฟรี ปกปิดบางเบาไม่อุดตัน 
   เนียนกลมกลืน ขนาด 15 มล. ปกติ 550 บ�ท

 พิเศษ 399 บ�ท

01 ไอวอรี่ เบจ
(21989-07)

02 แนชเชอรัล เบจ
(21990-07)

03 ฮันนี่ เบจ
(21991-07)

ZIGNATURE  RUNWAY
อัพเดทเมคอัพจากรันเวย์แฟชั่น

No. 01

No. 01
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8

เส้นดำ�เง�ติดทน ไลเนอร์ล้ำ�ทุกอ�ยลุค
7. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ช�ยนี่ แบล็ค ลิควิด อ�ยไลเนอร์
 ดินสอเขียนขอบตาแฟชั่น 
 ดำาเข้ม Shiny Black จากญี่ปุ่น   
 เขียนง่ายเส้นบางเฉียบ 
 ขนาด 3 กรัม ปกติ 175 บ�ท 
 (22979-07)

 พิเศษ 119 บ�ท

ขีดสุดทะลุคว�มดำ� กรีดสไตล์สุดล้ำ�ทุกเส้นส�ย
6. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ เฮฟวี่ แม็กซ์ แบล็ค ไลเนอร์
 เมจิกอายไลเนอร์ เม็ดสีดำาสนิทเนียนกริ๊บ 
   ไม่แพนด้า เขียนง่าย ไม่มีสะดุด ล้างง่าย 
   ไม่ทิ้งคราบ กันเหงื่อกันน้ำา
 ขนาด 1 กรัม ปกติ 300 บ�ท (22703-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

เส้นสวยคมโฉบเฉี่ยว กรีดง่�ยกันน้ำ�
8. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ซูเปอร์ แบล็ค ไลเนอร์ (สีดำ�)
 ดินสอเขียนขอบตา ปลายพู่กันวาดเส้นคมชัด
 กรีดง่ายแม่นยำา แห้งเร็ว กันน้ำา ไม่เลอะแพนด้า 
 ขนาด 0.8 กรัม ปกติ 300 บ�ท (22954-07) 

 พิเศษ 199 บ�ท

5

01 น้ำาตาลนู้ด 
(21900-07)

02 ชมพูนู้ด
(21901-07)

03 ชมพูแดง
(21902-07)

04 ส้มนู้ด 
(21903-07) 

05 ชมพูนีออน 
(21904-07)  

06 ส้ม 
(21905-07)

07 ชมพูม่วง
(21906-07)

08 แดงเข้ม 
(21907-07)

09 แดงไวน์ 
(22108-07)

ลิปซ�ตินสีสดแน่น บ�งเบ�แบบรันเวย์
9. ซิกเนเจอร์ รันเวย์ ลองแวริ่ง ลิปสติก
 ลิปซาตินเนื้อสีสดติดตรึง 
 ผสานมอยส์เจอร์บำารุงชุ่มชื่นเอิบอิ่ม
 ขนาด 3.7 กรัม ปกติ 300 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

Slim Brush 
ปลายเรียวแหลม 0.01 มม.

Ergo Grip
ด้ามจับถนัดมือ

9

No. 02 No. 08
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เนียนเป๊ะทันที ปกปิดง่�ยสวยอลัง 
3. ซิกเนเจอร์ ฟ�วน์เดชั่น สติ๊ก SPF30 PA++
   รองพื้นชนิดแท่ง ปกปิดกลมกลืนแบบเร่งด่วน
 ใช้ง่ายทุกสถานการณ์ 
   ขนาด 8 กรัม ปกติ 290 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

01 ผิวขาว 
(22971-07)

เนียนปกปิด 3 ระดับ บำ�รุงล้ำ�ลึก DNA-RNA
1. ซิกเนเจอร์ ดีอ�ร์เอ็นเอ ลิควิด ฟ�วน์เดชั่น SPF30 PA+++
 รองพื้นชนิดน้ำา ปกปิดเนียนสนิท พร้อมบำารุงระดับ DNA-RNA 
 ขนาด 30 มล. ปกติ 550 บ�ท 

 พิเศษ 399 บ�ท

01 ผิวขาว 
(22403-07)

02 ผิวกลาง-สองสี 
(22404-07)

บิวตี้บล็อกเกอร์ทั่วโลก คอนเฟิร์มปกปิดมิด เนียนกริบเว่อร์
2. ซิกเนเจอร์ 3 อิน 1 เพอร์เฟ็คท์ คอนซิลเลอร์
 ผลิตภัณฑ์ปกปิดจุดบกพร่อง เพื่อใบหน้าสมบูรณ์แบบ สร้างมิติจัดกรอบหน้า
   สวยดั้งเรียว เนื้อครีม 3 เฉดสี เพื่อการใช้งานที่แตกต่าง ไฮไลท์ คอนซิลเลอร์ 
   และเฉดดิ้ง ขนาด 1.8x3 กรัม ปกติ 290 บ�ท (22872-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

ZIGNATURE SUPERSTAR 
สวยเจิดจรัสระดับซุปตาร์

3

1

2

2 เฉดสี

02 ผิวสองสี
(22972-07)

No. 01
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คิ้วฟุ้ง ละมุนดุจด�ร�
5. ซิกเนเจอร์ ทรีโอ อ�ยบร�ว
   ตลับที่เขียนคิ้วอัดแข็ง 3 โทนสีในหนึ่งเดียว  
   บำารุงขนคิ้วสุขภาพดีด้วยสารสกัดจากดอกทานตะวัน
   ขนาด 2.5 กรัม ปกติ 290 บ�ท

 โทนสีน้ำาตาลอ่อน-เข้ม (22893-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

คิ้วเพอร์เฟ็คท์ ซุปต�ร์ทันที Imported from Korea
4. ซิกเนเจอร์ ออโต้ อ�ยบร�ว
   ดินสอเขียนคิ้วแบบอัตโนมัติ พร้อมแปรงปัด
 นำาเข้าจากเกาหลี ขนาด 0.25 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 179 บ�ท

02 น้ำาตาลเข้ม 
(22889-07)

01 น้ำาตาลแดง
(22888-07)

01
ชมพูอ่อน เบบี้

(22169-07)

05
แดงเข้ม ซ�ติน

(22173-07)

07
น้ำ�ต�ลม่วง เพอร์เพิล

(22175-07)

03
ชมพูม่วง ไวโอเล็ต

(22171-07)

02
ชมพูเข้ม โรซี่

(22170-07)

06
น้ำ�ต�ลนู้ด เบจ

(22174-07)

08
ส้มปะก�รัง คอรัล

(22176-07)

04
แดงมะเหมี่ยว ฟรุตตี้

(22172-07)

เรียวป�กสดชัดแน่นจ�กแท่ง 
7. ซิกเนเจอร์ เพียว คัลเลอร์ มอยส์เจอร์ ลิป
 ลิปสติกเคลือบฟิล์มเนียน 2 เท่า Double Smoother
 - เนียนเรียบ มอบสีจริงไม่ผิดเพี้ยน
 - เนียนนุ่ม ล็อคสีติดทนระดับแม็กซี่
 ขนาด 4 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 179 บ�ท

ปลายพู่กันไนลอน

กรีดต�สวยเนี๊ยบแบบสต�ร์
6. ซิกเนเจอร์ ลิควิด อ�ยไลเนอร์ เอ็กซ์เพิร์ท บรัช (สีดำ�)
 อายไลเนอร์หัวแปรงเรียวเล็กพิเศษ ดวงตาสวยคมดุจมือโปร
 กรีดง่ายเส้นสวยคมกริบ กันน้ำา ไม่ลบเลือนระหว่างวัน
 ขนาด 4 กรัม ปกติ 175 บ�ท (22980-07)

 พิเศษ 119 บ�ท

5

4

6

7 No. 02

No. 05

No. 02
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แป้งยอดนิยมอันดับ 1 ตัวจริงในวงการ
1. ซิกเนเจอร์ คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น SPF25
 แป้งแต่งหน้าระดับตำานาน ผสานอณูไฮเทคเม็ดสีฟ้า (Blue Pigment)
 - เนียนกริบติดทน 18 ชม.     - สีแป้งไม่เปลี่ยนไม่ดรอประหว่างวัน 
 - อำาพรางริ้วรอย ปกปิดจุดบกพร่อง    - คุมความมัน กันแดดกันน้ำา
 - บำารุงผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

 ขนาด 9 กรัม ปกติ 390 บ�ท

 พิเศษ 279 บ�ท
2. ซิกเนเจอร์ คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น SPF25 รีฟิล
 รีฟิลแป้งผสมรองพื้นสูตรที่ดีที่สุด 
 ขนาด 9 กรัม ปกติ 250 บ�ท

 พิเศษ 199 บ�ท

216 ผิวขาวชมพู
(22238-07)ตลับม�ตรฐ�น

215 ผิวขาวเหลือง
(22237-07)
(22337-07) (22338-07)

217 ผิวกลาง 
(22239-07)
(22339-07)

218 ผิวสองสี 
(22240-07)
(22340-07)ตลับรีฟิล

2

1

ZIGNATURE SUPERSTAR 
สวยเจิดจรัสระดับซุปตาร์

No. 216

No. 215
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เทคนิคขั้นเทพปกปิด แบบมืออาชีพ
COVER PERFECT

เนียนสบ�ยผิวคุมมันไม่หนักหน้� 
1. คัฟเวอร์ เพอร์เฟ็คท์ ลูส พ�วเดอร์
 แป้งฝุ่นสูตรยอดนิยมที่มืออาชีพเลือกใช้
 อณูละเอียดบางเบา ดูดซับความมันผิวไม่วาว
 ขนาด 18 กรัม ปกติ 275 บ�ท

  พิเศษ 219 บ�ท

เนียนเนี๊ยบเก็บทุกร�ยละเอียด  
2. คัฟเวอร์ เพอร์เฟ็คท์ ซูเปอร์คัฟเวอร์เรจ 
 ทูเวย์ คอมแพ็ค SPF25

แป้งผสมรองพื้นที่ช่างแต่งหน้านิยมใช้ 
เนื้อเนียนละเอียด ปกปิดแนบสนิท 
ขนาด 13.5 กรัม ปกติ 425 บ�ท

  พิเศษ 329 บ�ท

296 ผิวขาว 
(22867-07)

297 ผิวกลาง 
(22868-07)

298 ผิวสองสี
(22869-07)

239 ผิวขาว 
(22865-07)

240 ผิวสองสี
(22866-07)

2

1

No. 296

No. 239



28

01 ผิวขาว
(22243-07)

02 ผิวกลาง
(22244-07)

03 ผิวสองสี
(22245-07)

เนียนครบจบ  ซีซีครีม - บีบีครีม 
- เมคอัพเบส - ไวท์เทนนิ่ง - กันแดด 
2. ซิกเนเจอร์ นอทิ ชิค ออล อิน วัน ซีซี ครีม
 เมคอัพเบสสำาหรับทุกสีผิว ปรับผิวเนียนสวย
   ก่อนแต่งหน้า ขนาด 20 กรัม 
   ปกติ 400 บ�ท (22953-07)

 พิเศษ 299 บ�ท

เนียนแมทท์ไม่มีหมอง นวัตกรรม 4G   
1. ซิกเนเจอร์ นอทิ ชิค แมทท์ ออล อิน วัน 
   ซูเปอร์ พ�วเดอร์ SPF25 PA++
 แป้งแต่งหน้าเนียนใสแบบแมทท์ นวัตกรรม 4G Multiguard
 ขนาด 9 กรัม ปกติ 420 บ�ท

 พิเศษ 349 บ�ท
เนียนไบร์ทแมทท์ ออยล์ คอนโทรล 
- ปกปิดริ้วรอย - เมคอัพติดทน
3. ซิกเนเจอร์ นอทิ ชิค อินสแตนท์ แอนตี้ ซีบัม แอนด์ ออยล์ ไพรเมอร์ 
 ไพรเมอร์ปรับผิวใสบางเบาควบคุมความมัน ทาก่อนและหลังแต่งหน้า
   ไม่เป็นคราบ ขนาด 10 กรัม ปกติ 295 บ�ท (22894-07)

 พิเศษ 199 บ�ท

ไอเท็มสุด
ชิค ไม่ม

ีเอ้าท์

No. 01

2
3

1
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3G เมคอัพสุดว้าว 
สไตล์เกาหลี

ผิวเนียนใส หน้�เด้งไม่มันไม่หมอง 
1. ซิกเนเจอร์ ไลท์ ดิฟฟิวชั่น 3G SPF25 PA++
 แป้งแต่งหน้าสายเกาหลี เนื้อละเอียดบางเบา คงสีแป้งจริงไม่ผิดเพี้ยน 
   ด้วยเทคโนโลยีไลท์ ดิฟฟิวชั่น ขนาด 11.5 กรัม ปกติ 420 บ�ท

 พิเศษ 349 บ�ท

2. ซิกเนเจอร์ ไลท์ ดิฟฟิวชั่น 3G SPF25 PA++ รีฟิล
 แป้งแต่งหน้าสายเกาแบบเติม ขนาด 11.5 กรัม ปกติ 315 บ�ท

 พิเศษ 249 บ�ท

01 น้ำาตาลแดง
(22981-07)

02 น้ำาตาลเข้ม
(22982-07)

คิ้วสวยเป๊ะ ติดทนสุดเริ่ด
3. ซิกเนเจอร์ 3G อ�ยบร�ว เพ็นซิล 
 ดินสอเขียนคิ้วแบบสาวเกาหลี  เขียนง่ายเป็นธรรมชาติ 
  สูตรกันน้ำาติดทนนาน ขนาด 1.2 กรัม ปกติ 200 บ�ท

 พิเศษ 129 บ�ท

01 ผิวขาว 
(22241-07)
(22246-07)

02 ผิวกลาง 
(22242-07)
(22247-07)

ตลับม�ตรฐ�น
ตลับรีฟิล

No. 01

No. 02

No. 01

2

3

1
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ลิปแมทท์แบบโฮโล 
No Crack เบาสบาย
ติดทน 24 ชม. 
Oh Chic
โฮโล เวลเว็ท คอตตอน ลิป

ลิควิดลิปกลอสแมทท์แบบกำามะหยี่ เบาสบายปาก แห้งเร็ว 
ไม่ตกร่อง ทารอบเดียวกลบสีปากมิดแนบสนิท 
บำารุงคอลลาเจน เพิ่มความเอิบอิ่มระดับ Maxi Lip
- No paraben  
- No fragrance  
- No Talc
ขนาด 5.8 กรัม ปกติ 300 บ�ท

พิเศษ 199 บ�ท

ครบสเต็ป! 2 in 1 
ตาคม ขนตาเด้ง 
ทู อิน วัน ม�สค�ร่� แอนด์ อ�ยไลเนอร์
สวยครบในแท่งเดียว ดำาสนิทในทุกมุมมองด้วย 
Carbon Black ถนอมดวงตาด้วยสารสกัด
ธรรมชาติจาก Sesame และ Jojoba 
มาสคาร่า : ขนแปรงซอกซอนปัดขนตายาวหนา 
เทคโนโลยี “Film-Former Plus” และเส้นใยไฟเบอร์
ต่อขนตา งอนเด้งไม่มีตก
อายไลเนอร์ : หัวเมจิคกรีดตาเขียนง่าย 
ฟิล์มดำาเงางามติดทนนาน ลายเส้นสวยคมระดับโปร
มาสคาร่า 3 กรัม / อายไลเนอร์ 3 กรัม 
ปกติ 350 บ�ท (22783-07)

พิเศษ 229 บ�ท

01 แคนดี้ กัมมี่
(22728-07)

02 สวีทตี้ ฮาร์ท
(22729-07)
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น้ำ�แร่บริสุทธิ์
จากฝรั่งเศส 
ปลุกผิวสดชื่นถึงขีดสุด
มิเนอรัล วอเตอร์ เฟเชี่ยล สเปรย์
สเปรย์น้ำาแร่บำารุงคุณค่ามารีน คอลลาเจน
และสปริง ซี วอเตอร์ ฉีดพ่นก่อนและหลังแต่งหน้า
ให้เมคอัพติดทน ขนาด 110 มล. ปกติ 250 บ�ท 
(22874-07) 

พิเศษ 169 บ�ท

01 ผิวขาว 
(21462-07)

02 ผิวกลาง 
(21463-07)

03 ผิวสองสี 
(21464-07)

เนียนเด้ง 2 เท่า 
บีบี พลัส ซีซี
ซิกเนเจอร์ บีบี พลัส ซีซี คอมแพ็ค ฟ�วน์เดชั่น 
SPF25 PA++
แป้งรองพื้นละเอียดบางเบา เนียนกว่าบีบีด้วย 
CC Concept ควบคุมและปรับสภาพ 
กลมกลืนเหมือนผิวจริง เป็นทั้งเบส รองพื้น 
ไวท์เทนนิ่ง และกันแดด มอบคุณค่าสารสกัดจากเกาหลี 
ขนาด 10 กรัม ปกติ 390 บ�ท

พิเศษ 279 บ�ท

No. 02
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โบแทนนิเคิล ลิป ทรีทเม้นท์
ครีมบำารุงริมฝีปากอย่างล้ำาลึก 
บำารุงก่อนนอนและระหว่างวัน
หมดปัญหาริมฝีปากแห้งแตก
ขนาด 8 กรัม ปกติ   95  บ�ท 
(22442-07)

พิเศษ 89 บ�ท

เรียวปากชุ่มชื่น 
ฟื้นฟูเพียงข้ามคืน

ลิปแคร์กันแดดในหนึ่งเดียว
ริมฝีปากน่าจุ๊บ สุขภาพดี
ในทุกสภาพอากาศ
ออล อิน วัน ลิป แคร์ SPF15
ลิปแคร์กันแดด ปกป้องริมฝีปากจากรังสียูวี 
และช่วยให้ริมฝีปากนุ่มชุ่มชื่น
เพิ่มมอยส์เจอร์แอพริคอท ออยล์ให้ชุ่มชื่นสดใส
บำารุงคอลลาเจนด้วย DPHP ให้เอิบอิ่มเนียนนุ่ม
ขนาด 4.5 กรัม ปกติ 145 บ�ท 
(22955-07)

พิเศษ 99 บ�ท

เนียนใสปิ๊ง วัยสาวสะพรั่ง
คิวตี้ เฟส พ�วเดอร์
แป้งทาหน้าเนื้อละเอียดเพื่อผิวกระจ่างใส 
ดูดซับความมัน ป้องกันการเกิดสิว 
และปกป้องผิวจากแสงแดด
ขนาด 40 กรัม ปกติชิ้นละ 65 บ�ท
1. แป้งสีชมพู สูตรขาวอมชมพู 
 (01092-07)
2. แป้งบีบี สูตรเนื้อแป้งสีชมพู 
 (22973-07)  

 พิเศษชิ้นละ  29 บ�ท

2

1

Before :

After :
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อ�ย แอนด์ ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร์
โลชั่นเนื้อ 2 ชั้นสูตรพิเศษ
ทำาความสะอาดเครื่องสำาอางได้
อย่างสะอาดหมดจด 
ไม่มีส่วนผสมของน้ำาหอม
อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง 
มอบความชุ่มชื่นแก่ผิว
ขนาด 55 มล. ปกติ 95 บ�ท 
(22895-07) 

พิเศษ 79 บ�ท

เช็ดผิวสะอาดหมดจด 
ไร้เมคอัพตกค้าง
ทั้งตาและปาก

สีสันเรียวปากอ่อนเยาว์ 
จากมวลดอกไม้ 

01 ชมพูอ่อน ซากุระ
(21977-07)

02 ชมพูแดง คาร์เนชั่น
(21978-07)

03 ชมพูม่วง ไฮเดรนเยีย
(21979-07)

04 ส้มเข้ม เดซี่
(21980-07)

05 น้ำาตาลนู้ด เยอบีร่า 
(21981-07)

06 แดงเข้ม โรซี่
(21982-07)

07 แดง
(21984-07)

วิวิด คัลเลอร์ ลิป
มอยส์เจอร์ลิปสติกสูตรเติมคอลลาเจน เติมเต็มร่องลึกมอบความเรียบเนียน
เอิบอิ่มขั้นสูงสุด ถ่ายทอดมิติแห่งสีสันคมชัดระดับสูงติดทนนาน
ขนาด 3.5 กรัม ปกติ 145 บ�ท

พิเศษ 99 บ�ท
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Super Magix 
DD Cream SPF50 PA+++
ผิวฉ่ำ�ว�วส�วเก� 4 คุณสมบัติ ตัวเดียวจบ
เมคอัพเบส + รองพื้น + กันแดด + บำ�รุง

“ผิวฉ่ำ�
เนียนใ

ส”

Aura Up CC Cushion 
SPF50 PA+++
ผิวเด้งเว่อร์ 
รวมพลังขั้นเทพ CC + Vit C

ออร�่ อัพ ซีซี คุชชั่น SPF50 PA+++
รองพื้นบำารุงผิวด้วยอนุพันธ์วิตามินซีสูง 
เนื้อคุชชั่นกึ่งแมทท์ นุ่มลื่น หน้าเนียนใสทันที 
คุมมันกันแดด เนียนกริบ 
ผิวไม่ดรอป ปกปิดริ้วรอยจุดด่างดำา 
แต่งหน้าติดทน ขนาด 8 กรัม 
ปกติ 95 บ�ท (22830-07)

พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ

ซูเปอร์์ เมจิค ดีดี ครีม SPF50 PA+++
รองพื้นเนื้อมอยส์ราสเบอร์รี่ เนียนกริบติดทน คุมมันกันเหงื่อ
เหนือกว่าทุกการปกปิดด้วย Light Control Technology
ปรับพร้อมปกปิดผิวเรียบเนียน สว่างใสขึ้นทันทีไม่ต้องรอ
ด้วยคุณค่าราสเบอร์รี่ และเรด ฟรุ๊ต คอมเพล็กซ์ จากฝรั่งเศส
พร้อมดอกแมกโนเลีย จากประเทศเกาหลี 
ขนาด 8 กรัม ปกติ 95 บ�ท (30503-07)

พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ
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วิตซี พอร์ มินิไมซิ่ง บูสเตอร์ เซรั่ม
เซรั่มผิวใสไร้รูขุมขน ด้วยสารสกัดวิตามินซีเข้มข้น 
ที่มีความคงตัว ซึมซาบรวดเร็ว ปรนนิบัติผิวได้ตรงจุด 
ฟื้นบำารุงจากหมองคล้ำาเสียสะสม แลดูกระจ่างใส ให้รูขุมขนรู้สึกกระชับ 
อุดมด้วยวิตามิน และสารสกัดทรงคุณค่าถึง 6 ชนิด 
ขนาด 8 กรัม ปกติ 95 บ�ท (30501-07)

พิเศษ 49 บ�ทสุทธิ

บูสต์ชีวิตให้ปัง... 
เติมสวยด้วย 
เซรั่มเร่งผิวใส



Age

1. เอจ ไฟติ้ง แอดวานซ์ ดีเอ็นเอ แอนด์ อาร์เอ็นเอ โปรแกรม
	 ชุดเอสเซนส์สกัดสูตรเข้มข้น	
	 เพื่อผลลัพธ์ผิวอ่อนเยาว์ชัดเจนแต่ละสัปดาห์	
	 1	ชุดม	ี4	ขวด	ขวดละ	6	มล.	ปกติ 2,200 บาท
 (30467-07)

 พิเศษ 1,800 บาท

2. เอจ ไฟติ้ง รีจูวิเนทติ้ง ดีเอ็นเอ แอนด์ อาร์เอ็นเอ ไนท์ ครีม
 ครีมฟื้นฟูผิวหน้าอ่อนวัยช่วงกลางคืน	
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 900 บาท 
 (30464-07)

 พิเศษ 699 บาท

2

1

36

ผิวดูเด็กลง 
ย้อนเวลาโครงสร้างความอ่อนวัย
ระดับ	RNA*
ฟื้นฟูอิลาสตินมอบความยืดหยุ่นชั้นลึกสุดด้วย	DNA	&	RNA	Complex			
ผสานมัลต	ิอะมิโน,	สารสกัดไข่ปลาคาเวียร	์และคอลลาเจน	เปปไทด์	คอมเพล็กซ์	
���*RNA�คือ�ส่วนประกอบอนุพันธ์ใน�DNA�ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในชั้นโครงสร้างผิว��ช่วยในการสังเคราะห์
โปรตีน�กระตุ้นการเกิดใหม่เซลล์ผิว
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Step by step  สเต็ปผิวเด้ง	ดูเต่งตึง

อาย	เจล
เดย์	
มอยส์เจอร์ไรเซอร์เซรั่ม

อาย	เจล ไนท์	รีแพร์เซรั่ม
37

ผิวเด้งกระชับ
ท้าทายแรงต้านทานผิวชั้นในและนอก

  นวัตกรรม 2X “ดับเบิ้ล สเต็ป ลิฟติ้ง”
ระดับ	1	ดึงยกกระชับเซลล์ผิวชั้นในด้วย	โพลีแซคคาไรด	์และ	วีท	โปรตีน
ระดับ	2	ขึงยกระดับเซลล์ผิวชั้นนอกด้วย	มารีน	คอมเพล็กซ์

Age

1. ลิฟติ้ง รีไฟน์นิ่ง เซรั่ม
	 เซรั่มบริสุทธิ์ยกกระชับผิวหน้าสมบูรณ์แบบ	
	 ผลลัพธ์ทวีคูณ	2	เท่า	
	 ขนาด	30	มล. ปกติ 900 บาท
 (30497-07) 

 พิเศษ 699 บาท
2. ลิฟติ้ง รีไฟน์นิ่ง อาย เจล
	 เจลกระชับผิวรอบดวงตาและถุงใต้ตา	
	 ยกกระชับล้ำาลึกทวีคูณ	ป้องกันริ้วรอย	
	 ขนาด	15	กรัม	ปกติ 650 บาท 
 (30494-07) 

 พิเศษ 499 บาท
3. ลิฟติ้ง แอพโซลูท เดย์ มอยส์เจอร์ไรเซอร์
	 ครีมบำารุงและยกกระชับผิวหน้าช่วงกลางวัน	 
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 750 บาท 
 (30495-07)
4. ลิฟติ้ง แอพโซลูท ไนท์ รีแพร์
	 ครีมบำารุงและยกกระชับผิวหน้าช่วงกลางคืน		 
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 750 บาท 
 (30496-07) 

 พิเศษชิ้นละ 599 บาท



3. เพิร์ลลี่ ไวท์ เอ็กซ์ตร้า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง  ไนท์ ทรีทเม้นท์
 ครีมบำารุงผิวขาวกระจ่างใสสำาหรับกลางคืน	
	 ขนาด	40	กรัม	ปกติ 375 บาท 
 (30527-07)

 4. เพิร์ลลี่ ไวท์ เอ็กซ์ตร้า มอยส์เจอร์ไรซิ่ง 
   เดย์ ครีม SPF15 
	 ครีมบำารุงผิวขาวใสเปล่งปลั่งพร้อมกันแดดสำาหรับกลางวัน	
	 ขนาด	40	กรัม	ปกติ 375 บาท  
 (30528-07)

 พิเศษชิ้นละ 279 บาท

1. เพิร์ลลี่ ไวท์ เอ็กซ์ตร้า โฟมมิ่ง คลีนเซอร์
 โฟมล้างหน้าชำาระคราบเครื่องสำาอาง	ความมัน
	 และสิ่งสกปรกบนใบหน้า	
	 	ขนาด	85	กรัม	ปกติ 165 บาท 
 (30526-07)

 พิเศษ 129 บาท 

2. เพิร์ลลี่ ไวท์ เอ็กซ์ตร้า เฟเชี่ยล โทนเนอร์
	 โทนเนอร์ปรับสมดุลพร้อมกระชับรูขุมขน	
	 รับการบำารุงขั้นต่อไป
	 ขนาด	120	มล.	ปกติ 265 บาท 
 (30525-07)

 พิเศษ 199 บาท

ไนท	์
ทรีทเม้นท์

เดย	์ครีมโฟมมิ่ง
คลีนเซอร์

โฟมมิ่ง
คลีนเซอร์

โทนเนอร์

โทนเนอร์

Step by step  สเต็ปผิวใส	อมชมพูตลอดวัน

38

ผิวใสอมชมพู สวยแบบอุดมคติดุจไข่มุก

ด้วยสูตรทริปเปิ้ล ไวท์เทนนิ่ง    
1	เพิร์ลลี่	ไวท์เทนนิ่ง		สารสกัดจากผงไข่มุกสีชมพู	ปรนนิบัติผิวขาวสมบูรณ์แบบ	
2	บลอสซั่ม	ไวท์เทนนิ่ง		สารสกัดจากมวลดอกไม้สีขาว	ป้องกันจุดด่างดำาความหมองคล้ำา
3	มัลติ	ไวท์เทนนิ่ง		สารสกัดธรรมชาติทรงคุณค่า	บำารุงผิวสว่างสดใสจากภายใน		

Age

21

4

3
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Step by step  สเต็ปผิวขาว	เช้าจรดค่ำา

เดย์	ครีมอาย	
ทรีทเม้นท์

อาย	
ทรีทเม้นท์

เซรั่มโทนเนอร์

ไนท์	ครีมเซรั่มโทนเนอร์

1. คริสตัล ไวท์ คอนเซ็นเทรด เซรั่ม
 เซรั่มปรับผิวขาวสว่างใส	
	 ยับยั้งการสร้างเม็ดสี	หมองคล้ำา
	 ขนาด	30	มล.	ปกติ 750 บาท  
 (30510-07)   

 พิเศษ 599 บาท
2. คริสตัล ไวท์ นอริชชิ่ง โทนเนอร์
	 โลชั่นปรับสภาพผิวหลังล้างหน้า	
	 ผิวกระชับขาวใสเพื่อการบำารุงอีกขั้น	
	 ขนาด	100	มล.	ปกติ 450 บาท 
 (30295-07)

 พิเศษ 359 บาท

2

1

4

3

5

ผิวไบร์ท  เจิดจรัสดุจคริสตัล  
(Formulated�from�Japan���สูตรจากญี่ปุ่น)

จุดประกายความขาวขั้นสูงสุดจากญี่ปุ่น
Silver	Vine	Extract	ปรับโมเลกุลสีผิวให้ขาว
เปล่งประกายมีออร่า	Gluta	Bio	Active	
ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ทำาให้ผิวหมองคล้ำา		

Age

39

3. คริสตัล ไวท์ ยูวี เดย์ ครีม SPF15
	 ครีมบำารุงพร้อมกันแดดช่วงกลางวัน	
	 ลดรอยหมองคล้ำาจุดด่างดำา	ได้ตรงจุด		
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 580 บาท  
 (30511-07) 
4. คริสตัล ไวท์ อินเทนซีฟ ไนท์ ครีม
			ครีมบำารุงผิวขาวช่วงกลางคืน	
	 ผลัดเซลล์ผิวใหม่สดใส	
			ขนาด	30	กรัม	ปกติ 580 บาท 
  (30512-07)

 พิเศษชิ้นละ 499 บาท

5. คริสตัล ไวท์ อิลลูมิเนทติ้ง อาย ทรีทเม้นท์
	 ครีมบำารุงผิวรอบดวงตาขาวกระจ่างใส
	 ลดรอยหมองคล้ำาใต้ตา
	 ขนาด	20	กรัม	ปกติ 500 บาท 
 ( 30299-07) 

 พิเศษ 399 บาท
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เซรั่มผิวขาวใสจากวิตามินซีที่ดีที่สุด 
1. วิต ซี ซูเปอร์ เซรั่ม
	 เซรั่มวิตามินซีคุณภาพสูงเข้มข้น	100%		
	 มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้-ออกซิแดนท์		
	 ช่วยลดเลือนริ้วรอย	ความหมองคล้ำา	ฝ้า	จุดด่างดำา	
	 ฟื้นบำารุงให้ผิวขาวกระจ่างใสอย่างสม่ำาเสมอ	
	 พร้อมสารบำารุงจากวิตามินอี	วิตามินบี	3	และวิตามินบี	5
	 ขนาด	7	กรัม	ปกติ 200 บาท 
 (30484-07)

 พิเศษ 149 บาท
ผลัดผิวเก่าอย่างอ่อนโยนด้วย AHA ผลไม้
2. ไบ โอ   ซี   ทรีทเมนท์  ครีม 
	 ผิวขาวใส	บำารุงคุณค่าวิตามินซี
	 ครีมบำารุงผิวหน้าขาวใสไม่หมองคล้ำา
	 ด้วยไบโอ-วิตามินซี	สารสกัดจากผลไม้
	 ผสานคุณค่าวิตามินเอ	และ	AHA
	 ขนาด			28			กรัม			ปกติ   225   บาท      
 (30515-07)

 พิเศษ 179 บาท

ผิวขาวใส เปล่งประกายอย่างมีออร่า
มีส่วนช่วยทำ�ให้ผิวพรรณสดใส ลดเลือนจุดด�่งดำ� 
ผ้� กระ และสีผิวไม่สม่ำ�เสมอให้ดูกระจ่�งใส
ผิวเด้ง ลดรอยเหี่ยวย่นดูเด็กลง
กระตุ้นก�รสังเคร�ะห์คอลล�เจนใต้ชั้นผิว 
ผลัดเซลล์ผิวเก่�เผยเซลล์ผิวใหม่ ให้ริ้วรอยเหี่ยวย่นดูลดลง
ผิวแข็งแรง ฟื้นฟูเซลล์ผิวคล้ำาแดด
ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอ เสริมสร้�งผิวที่แห้งกร�้น 
ดำ�คล้ำ�อันเนื่องจ�กรังสียูวีที่เป็นตัวก�รทำ�ให้ผิวเสีย

วิตามินซี อาหารผิวจากธรรมชาติที่ได้จากผลไม ้อุดมสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูงที่มีส่วนสำาคัญในการดูแลผิวสวยครบสูตร 

พลังวิตามินซีที่ดีที่สุด
อำานาจผิวขาวสว่างกระจ่างใส

1

2
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12 ผลลัพธ์แห่งความอ่อนเยาว์
1 ลดเลือนริ้วรอย Apple Seed Extract

   สารสกัดเมล็ดแอปเปิ้ลจากฝรั่งเศส 

   ผ่านกระบวนการไบโอ เทคโนโลยี

2 ป้องกันแสงแดด SPF 15 Sunscreen Active

   สารเคลือบผิวสะท้อนแสง กันแดดกันยูวีสูงสุด 15 เท่า

3 เต่งตึงยืดหยุ่น Collagen Expert

   คอลลาเจนในรูปแบบเปปไทด์ บำารุงรักษาระดับเซลล์

   คงคุณค่าสู่ผิว

4 อ่อนเยาว์เปล่งปลั่ง Vitamin E

   วิตามินผิวต่อต้านริ้วรอย คืนความอ่อนวัยให้ผิว 

5 สมูทเรียบเนียน Black Tea Radiant

   สารสกัดจากชาดำา ฟื้นฟูผิวเนียนเรียบสม่ำาเสมอ

6 รูขุมขนกระชับ Hexapeptide-a

   โปรตีนบริสุทธิ์ กระชับผิวรูขุมขนดูเล็กลงดุจโบท็อกซ์

7 เนียนนุ่มชุ่มชื่น Artemia Extract

   สารสกัดจากแพลงตอนทะเล มอบพลังให้ผิวแข็งแรง 

8 ปราศจากความแห้งกร้าน Jojoba Oil

   น้ำามันบำารุงจากโจโจบา มอยซ์เจอร์ ให้ความชุ่มชื่นยาวนาน 

9 สดใสไม่หมองคล้ำา Vitamin C & B3

   วิตามินบำารุงในรูปแบบพิเศษ คงตัวซึมซาบล้ำาลึก 

   ให้ผิวสดใสมีชีวิตชีวา

10 สว่างกระจ่างใส Brassica Extract

     สารสกัดโปรตีนจากต้นเรพซีด ยับยั้งความหมองคล้ำา 

11 อ่อนโยนไม่ระคายเคือง Aloe Vera

     สารสกัดจากว่านหางจระเข้ ปลอบประโลมให้ผิวผ่อนคลาย

12 แข็งแรงสุขภาพดี Red Algae Extract

     สารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดง ฟื้นบำารุงเพื่อผิวสุขภาพดี

วิวัฒนาการแห่งการลดเลือนริ้วรอย
คุณค่า	Apple	Seed	Active	ลิขสิทธิ์เฉพาะจากฝรั่งเศส

TOTAL MIRACLE

41

วิวัฒนาการแห่งการลดเลือนริ้วรอย
คุณค่า	Apple	Seed	Active	
ลิขสิทธิ์เฉพาะจากฝรั่งเศส
โททัล มิราเคิล นอริชชิ่ง เอสเซนส์ SPF15
ครีมลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลง	2	เท่า	
ด้วยสารสกัดจากเมล็ดแอปเปิ้ล	
เผยผิวใหม่อ่อนเยาว์ครบ	12	ประการ
ขนาด	45	กรัม	ปกติ 690 บาท 
(30520-07)

พิเศษ 549 บาท
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ลดสิวอักเสบ ยุบไวไม่ทิ้งรอย
แอนตี้ แอคเน่ แอนด์ เบลมมิช เจล
เจลแต้มสิวสูตรเร่งด่วน	ลดปัญหาสิวอักเสบในข้ามคืน
บางเบาใช้ก่อนหรือหลังเมคอัพไม่เป็นคราบ		
ยับยั้งแบคทีเรียถึงต้นเหตุ	ด้วยคุณค่าสารสกัด
จากนมผึ้ง	(Royal	Jelly)	คุมความมันและลดรอยดำา	
ลดการอุดตันด้วย	Zinc	PCA	และ	Salicylic	Acid
ขนาด	7	กรัม	ปกติ 200 บาท
(30535-07)

พิเศษ 99 บาท

ผิวฉ่ำาน้ำาเด้งได้
เมือกหอยทากจากเกาหลี
สเนล เซรั่ม มอยส์เจอร์ รีแพริ่ง
เซรั่มเนื้อเจลบำารุงเมือกหอยทากนำาเข้าจากเกาหลี
เนื้อเจลอะควาบางเบาซึมซาบลงสู่ผิวทันทีที่ใช้
ผสานอนุภาคจากอาร์บูตินและไฮยาลูโรนิค
ตบจนทั่วเพื่อผิวหน้าเด้งกระชับชุ่มชื่นเงางามแบบดิวอี้	สกิน
ขนาด	10	กรัม	ปกติ 260 บาท 
(30518-07)

พิเศษ 199 บาท
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สะอาดล้ำาลึก�ขาวใสไร้สิวเสี้ยน”
1. เดอะ คลีนซิ่ง เจ็นเทิล เอ็กซ์โฟลิเอทติ้ง (30507-07) 
	 สะอาดล้ำาลึกด้วยไมโครสครับ	กระชับรูขุมขน	
	 ด้วยคุณค่าสารสกัดจากดอกซากุระและ	AHA	จากผลไม้

สดใสไร้ความมัน�รูขุมขนกระชับ
2. เดอะ คลีนซิ่ง แอดวานซ์ ออยล์ คอนโทรล (30508-07) 
	 ขจัดสิ่งสกปรก	และความมันส่วนเกิน	รูขุมขนกระชับ	
	 คุมความมันอย่างเห็นผล	ด้วยสารสกัดกรีน	ที	และเลมอน

ขาวกระจ่างใส�อมชมพูสุขภาพดี
3. เดอะ คลีนซิ่ง นาโน ไวท์เทนนิ่ง (30506-07)
	 สะอาดเกลี้ยงเกลา	ขาวอมชมพูไม่หมองคล้ำา	
	 ด้วยนาโน	วิตามินซีและสารสกัดผลทับทิม

เรียบเนียนอ่อนเยาว�์ลดเลือนริ้วรอย
4. เดอะ คลีนซิ่ง ไทม์ ดีเฟนซ์ (30509-07)
	 ชำาระล้างผิวจากสิ่งสกปรก	พร้อมการปรนนิบัติผิว	
			ด้วยคุณค่าจาก	Amino	Peptide	และ	Nano	Q10	
			ช่วยฟื้นฟูผิวอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติ
	 ขนาด	100	กรัม	ปกติชิ้นละ 165 บาท

 พิเศษชิ้นละ 129 บาท

3 คุณค่าผิวหน้าสะอาด
ขาวใส	-	ไร้ริ้วรอย	-	รูขุมขนกระชับ
5. พอร์ เรเดียนซ์ เฟเชี่ยล โฟม
	 โฟมล้างหน้าสูตรผิวสะอาดเกลี้ยงเกลาสุขภาพด	ี
	 ฟองเนียนนุ่มสะอาดล้ำาลึกได้อย่างหมดจด	
	 คุณสมบัติเฉพาะเพื่อขาวใสไร้ริ้วรอย	รูขุมขนกระชับ
	 ขนาด	150	กรัม ปกติ 165 บาท 
 (30519-07)

 พิเศษ 129 บาท

4
ปฏิบัติการ 
เผยผิวหน้าสะอาดครบสูตร

2

1

4

3

5
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1. โซล่าร์ ชีลด์ สมาร์ท โพรเท็คชั่น 
   ซัน ซิลค์กี้ เอสเซนส์ SPF50+ PA++++  
	 เอสเซนส์กันแดดสูตรเนื้อครีม	บางเบาซึมซาบเร็ว
	 ไม่เหนียวเหนอะหนะ	ใช้เป็นเมคอัพเบสก่อนแต่งหน้า
	 ด้วยนวัตกรรมกันยูวีและแสงขาว	HEV	GUARD	
	 ขนาด	25	มล.	ปกติ 600 บาท 
  (40652-07) 

 พิเศษ 499 บาท
2. โซล่าร์ ชีลด์ สมาร์ท โพรเท็คชั่น 
   ซัน อะควา เอสเซนส์ SPF50+ PA++  
	 เอสเซนส์กันแดดสูตรเจลบางเบาดุจน้ำาสูตรจากญี่ปุ่น	
	 ปกป้องทั้งผิวหน้าและผิวกาย	ในครั้งเดียว	
	 นวัตกรรม	HEV	Guard	ปกป้องผิวจาก	
	 High	Energy	Visible	Light	ในแสงขาว
 ขนาด 70 มล. ปกติ 600 บาท   (40651-07)

   พิเศษ 459 บาท
 ขนาด 25 มล. ปกติ 250 บาท  (40636-07)

 พิเศษ 199 บาท

ครั้งแรกกับนวัตกรรมระดับโลก HEV GUARD  กันแดดที่ดีที่สุด

+	ป้องกันรังสียูวี		+	อันตรายจากแสงขาวรอบตัว		+	ต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย		
+	ผิวกระจ่างใส	+	สูตรกันน้ำา	+	ไม่เหนียวเหนอะหนะ

3. โซล่าร์ ชีลด์ ซัน โปร คอมแพ็ค SPF50 PA++++ 
 (ผิวขาว-ผิวกลาง)
	 แป้งผสมรองพื้นปกปิดเนียนสนิท	
	 เพิ่มพลังการปกป้องแดดเป็นเท่าตัว
	 ให้การปกปิดริ้วรอยและจุดบกพร่องได้นวลเนียน	
	 พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวแลดูขาวกระจ่างใส
	 ขนาด	8	กรัม	ปกติ 250 บาท 
 (22952-07)

 พิเศษ 199 บาท

4. มิราเคิล เพียว คลีนซิ่ง ออยล์
	 ออยล์ทำาความสะอาดเครื่องสำาอางและครีมกันแดดสูตรกันน้ำา	
			ด้วยสารสกัด	Miracle-Pure	Oil	Complex	
	 ไม่อุดตัน	ไม่ก่อให้เกิดสิว	คืนความมีชีวิตชีวาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น
	 ขนาด	100	มล.	ปกติ 390 บาท 
 (30516-07)

 พิเศษ 299 บาท 

21
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Step 1
เทคลีนซิ่ง	ออยล์
ลงบนฝ่ามือ	นวดเบาๆ	
ให้ทั่วใบหน้า

Step 2
ผสมน้ำาเล็กน้อย	
ลูบไล้จนออยล์เปลี่ยน
เป็นน้ำานม

Step 3
ล้างออกด้วยน้ำา
จนผิวสะอาดหมดจด

How to use : Miracle Pure Cleansing Oil  
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เนียนนุ่มทั่วตัว บำารุงคุณค่าน้ำานมแท้
โปรตีนน้ำานมเพิ่มความชุ่มชื่น�ลดความแห้งตึง�อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวแห้งแพ้ง่าย

2

1

5

4
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เนียนนุ่มทั่วตัว บำารุงคุณค่าน้ำานมแท้
โปรตีนน้ำานมเพิ่มความชุ่มชื่น�ลดความแห้งตึง�อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโดยเฉพาะผิวแห้งแพ้ง่าย

1. ไบโอ มิลค์ คอมเพล็กซ์ ครีม 
	 มอยส์เจอร์ไรเซอร์บำารุงผิวเนียนนุ่มตลอดวัน
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 150 บาท (30455-07)

 พิเศษ 129 บาท
2. มิลค์ เจนเทิล ไวท์ คลีนซิ่ง ครีม
	 ครีมเช็ดทำาความสะอาดเครื่องสำาอาง		
	 เพื่อผิวขาวกระจ่างใสผสานสารสกัดแบร์เบอร์รี่		
	 ขนาด	30	กรัม	ปกติ 125 บาท (03021-07)

 พิเศษ 99 บาท
3. มิลค์ เฟเชี่ยล โฟม
	 โฟมทำาความสะอาดสดชื่น	เพื่อผิวหน้าเกลี้ยงเกลา	
	 ขนาด	100	กรัม	ปกติ 95 บาท ( 40701-07)

 พิเศษ 89 บาท
4. มิลค์ โปรตีน แชมพู   
	 แชมพูสูตรน้ำานม	ขนาดพกพา	
	 ขนาด	200	มล.	ปกติ 125 บาท 
 (40726-07)

 พิเศษ 89 บาท
5. มิลค์ ชาวเวอร์ ครีม 
	 ครีมอาบน้ำาสูตรอ่อนโยน	ขนาดพกพา 
	 ขนาด	200	มล.	ปกติ 95 บาท (40608-07)

 พิเศษ 79 บาท 
6. มิลค์ โปรตีน คอนดิชั่นเนอร์ 
	 ครีมนวดผมสูตรน้ำานม	
	 ปรับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ	
	 ขนาด	200	มล.	ปกติ 135 บาท 
 (40618-07)

 พิเศษ 99 บาท
7. มิลค์ บอดี้ โลชั่น
	 โลชั่นบำารุงผิวกายสูตรน้ำานมขนาดพกพา	  
	 ขนาด	200	มล.	 ปกติ 115 บาท (40662-07)

 พิเศษ 99 บาท
8. มิลค์ บอดี้ โลชั่น  
	 โลชั่นบำารุงผิวกาย	
	 ลูบไล้เป็นประจำาผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น	 
	 ขนาด	400	มล.	ปกติ 195 บาท (40663-07)

 พิเศษ 179 บาท
9. มิลค์ ชาวเวอร์ ครีม
	 ครีมอาบน้ำาสูตรอ่อนโยน	
	 ฟองเนียนนุ่มทำาความสะอาดล้ำาลึก  
	 ขนาด	400	มล.	ปกติ 175 บาท (40719-07)

 พิเศษ 149 บาท

8 9
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Body Lotion

ขาว
อมชมพู

4

โลชั่นสูตรที่ใช่ บำารุงผิวสวยครบสูตร
บอดี้ โลชั่น

โลชั่นบำารุงผิวกายหลากสูตร	

เพื่อผิวสวยสุขภาพดีอย่างที่ต้องการ

ปลุกผิวกระชับยืดหยุ่น�อ่อนเยาว์นวัตกรรมนาโน�Q10

1. โททัล เฟิร์มมิ่ง บอดี้ เซรั่ม (40661-07)

	 ขนาด	450	มล.	ปกติ 265 บาท
ขาวใสเท่าตัวสูตรสารสกัดเมือกหอยทากจากเกาหลี

2. สเนล เมจิค ไบร์ทเทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น (40571-07)

ขาวใสบลิ๊งค์ออร่าทั้งตัว

3. กลูต้า ไวท์ ออร่า อัพ บอดี้ เซรั่ม พลัส อาร์บูติน (40679-07) 
เด้งกระชับขาวใสสุดไบร์ท�คอลลาเจนปลาดาวจากเกาหลี

4. ซีสตาร์ คอลลาเจน ไบร์ท บูสเตอร์ บอดี้ เซรั่ม (40592-07)

ขาวใสอมชมพูหอมเบอร์รี่

5. เชอร์รี่ เบอร์รี่ โยเกิร์ต บอดี้ โลชั่น (40621-07) 

 ขนาด	500	มล.	ปกติชิ้นละ 265 บาท

 พิเศษชิ้นละ 199 บาท

ขาวใสอมชมพูหอมเบอร์รี่

6. เชอร์รี่ เบอร์รี่ โยเกิร์ต บอดี้ โลชั่น (40722-07)  

เต่งตึงกระชับฟื้นฟูคอลลาเจน�

7. ฟิต แอนด์ เฟิร์ม บอดี้ โลชั่น พลัส 

   มอยส์เจอร์ บีดส์ (40727-07)

ขาวนวลใสไร้ริ้วรอย�อ่อนกว่าวัย

8. แอดวานซ์ เอจ ดีเฟนซ์ แอนด์ 

   เอ็กซ์ตร้า ไวท์ บอดี้ โลชั่น (40704-07) 

 ขนาด	200	มล.	ปกติชิ้นละ 130 บาท

 พิเศษชิ้นละ 105 บาท
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มือปราบไล่ยุง นวัตกรรมรักษ์โลก
ปกป้องคุณและครอบครัว
ยาวนาน	4 ชม.
Anti Mosquito Emulsion Spray
สเปรย์ธรรมชาติไล่ยุง	กลิ่นโคลวออยล	์
-�นวัตกรรมอิมัลชัน�รูปแบบโปร่งใส
-�ได้รับสิทธิบัตรเลขที่�151000290�
��จากสวทช.�กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-�มีส่วนผสมของน้ำามันยูคาลิปตัสโกลบูลัส
-�อ่อนโยนใช้ได้ทั้งครอบครัว�แม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย
ขนาด	17	มล. ปกติ 260 บาท (40689-07)

พิเศษ 199 บาท

2

1
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Foot Step
ขจัดกลิ่นอับ�รู้สึกแห้งสบายเท้า
1. ฟุท สเต็ป แอ็คทีฟ เฟรช สเปรย์
	 สเปรย์ระงับกลิ่นเท้าอับชื้น	สูตรแห้งเร็ว
	 สะอาดสดชื่น	ด้วยคุณค่าแอคทีฟ	ซิงค์	
			เพิ่มความสบายให้เท้าด้วยเมนทอล	
	 ขนาด	55	มล.	ปกติ 125 บาท  
 (40708-07)
เท้าเนียนนุ่ม�ลดรอยแตกตั้งแต่แรกใช้
2. ฟุท สเต็ป ฮีล รีนิว
	 ครีมบำารุงส้นเท้าแห้งแตก	
	 ปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มขึ้นทันที	
		 บำารุงสูงสุดด้วยมอยส์เจอร์	เอฟเฟ็คท์	
	 คอมเพล็กซ	์
	 ขนาด	45	กรัม	
 ปกติ 125 บาท  (40692-07) 

 พิเศษชิ้นละ 99 บาท

หลังใช้
ส้นเท้าเรียบเนียน
นุ่มขึ้นทันที

ก่อนใช้
ส้นเท้าแห้งแตก
เป็นร่องลึก
หยาบกระด้าง

ดูแลจุดซ่อนเร้นผู้หญิง
เฟมมี่ เฟมินีน ไฮยีน พีเอช บาลานซ์
สบู่เหลวอนามัยทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้น	
-�ปรับสมดุลค่าพีเอช�บาลานซ์�(pH�Balance)�
		คงสมดุลกรดอ่อนตามธรรมชาติด้วยแลคติก	แอซิด	(Lactic	Acid)
-�ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์�
		ลดการสะสมของแบคทีเรีย
-�มั่นใจไม่ระคายเคือง�อ่อนโยนปลอดภัย
		ได้รับการรับรองโดยสถาบัน	Skinnova	Lab

	ขนาด	200	มล.	ปกติชิ้นละ 115 บาท
1. สูตรน้ำานม (04001-07)  
2. สูตรอ่อนโยน (04003-07) 

พิเศษชิ้นละ 79 บาท

ขนาด	100	มล.	ปกติชิ้นละ 95 บาท
3. สูตรน้ำานม (04000-07)  
4. สูตรอ่อนโยน (04002-07)

พิเศษชิ้นละ 59 บาท

Femme Feminine
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52

HAIR EXPERT

2

1

สระสะอาดไม่ทิ้งสารตกค้าง
ลดผมขาดหลุดร่วง	รากผมแข็งแรง	เส้นผมหนานุ่ม
1. แฮร์ เอ็กซ์เพิร์ท แอนตี้ แฮร์ ลอส รีไวทัลไลซิ่ง แชมพู
	 แชมพสูตรสดการขาดหลุดร่วง
	 อันเนื่องมาจากสารเคม	ีทำาสี	หรือหลุดร่วงตามธรรมชาติ	
	 ใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผม	อ่อนโยนไม่ระคายเคือง	ไม่ทิ้งสารตกค้าง
	 ฟื้นบำารุงรากผมแข็งแรง	เส้นผมหนานุ่มเงางามจากโคนจรดปลาย
	 ขนาด	200	มล.	ปกติ 390 บาท (40630-07)

 พิเศษ 299 บาท
บำารุงด้วยมิราเคิล นูเทรียนท์ ออยล์
เปลี่ยนผมเสียเป็นผมสวย	ไม่ขาดหลุดร่วง	ไม่ลีบแบน	ไม่แห้งชี้ฟู	
2. แฮร์ เอ็กซ์เพิร์ท แดเมจ รีแพร์ เซรั่ม
	 เซรั่มบำารุงเส้นผมแบบไม่ต้องล้างออก	
	 จัดการผมเสียเปลี่ยนผมสวยด้วยมิราเคิล	นูเทรียนท์	ออยล์
	 เคลือบบำารุงผมไม่ขาดหลุดร่วง	ไม่ลีบแบน	ไม่แห้งชี้ฟู
	 ขนาด	40	มล.	ปกติ 265 บาท (40705-07)

 พิเศษ 199 บาท
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HAIR EXPERT

2

1

3

Pink Floral Musk 
หอมหวานแสนโรแมนติกท่ามกลางทุ่งพิ้งค์ ฟลอรัล มัสค์
6. พิ้งค์ ฟลอรัล มัสค์ บอดี้ โลชั่น
	 โลชั่นเนื้อบางเบา	บำารุงผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัส
	 ขนาด	150	มล.	ปกติ   200  บาท  
 (40533-07)  

 พิเศษ 149 บาท

Sweet Daisy 
หอมเย้ายวนชวนหลงใหลดึงดูดใจผ่านสวีท เดลซี่
5. สวีท เดลซี่ บอดี้ โลชั่น
	 โลชั่นเนื้อบางเบา	บำารุงผิวเนียนนุ่มน่าหลงใหล
	 ขนาด	150	มล.	ปกติ  200  บาท 
 (40627-07) 

 พิเศษ149 บาท

4. พิ้งค์ ฟลอรัล มัสค์ เพอร์ฟูม สเปรย์ 
	 น้ำาหอมแนวหอมหวาน	โรแมนติกดอกไม้สีชมพู	 
	 กลิ่นไอความหอมละมุนละไม
	 ท่ามกลางสวยดอกไม้สีชมพูผลิบาน
 ปกติ 550 บาท 
 (10335-07)

 พิเศษชิ้นละ 399 บาท

5

4

6

เสน่ห์ความหอมจากเมืองน้ำาหอมของโลก
เพอร์ฟูม สเปรย์
ค้นพบเสน่ห์ความหอมเฉพาะตัว	
อบอวลความงามท่ามกลางมวลดอกไม้
น้ำาหอมฉีดตัวเพื่อเพิ่มความหอมให้ร่างกาย
เสน่ห์แห่งความหอมลึกลับน่าค้นหา	
ชวนให้หลงไหลอย่างมิรู้ลืม	ติดทนเนิ่นนาน

ขนาด	45	มล.	ปกติชิ้นละ 425 บาท
1. เซ็กซี่ โค๊ด (10186-07)  
	 แนวหอมเซ็กซี	่หญิงสาวเย้ายวนชวนหลงใหล

 พิเศษชิ้นละ 329 บาท

ขนาด	50	มล.	ปกติชิ้นละ 550 บาท
2. มาย เดสทินี่ (10319-07)   
	 แนวหอมคลาสสิค	หญิงสาวสง่างามเนี๊ยบดูดี
3. ฟอร์เอฟเวอร์ มัสค์ (10243-07)   
	 แนวหอมนิรันดร	์สาวอ่อนหวานแฝงเสน่ห์เย้ายวน
 

เสน่ห์ความหอมจากเมืองน้ำาหอมของโลก
เพอร์ฟูม สเปรย์
ค้นพบเสน่ห์ความหอมเฉพาะตัว	อบอวลความงามท่ามกลางมวลดอกไม้	น้ำาหอมฉีดตัวเพื่อเพิ่มความหอมให้
ร่างกาย	เสน่ห์แห่งความหอมลึกลับน่าค้นหา	ชวนให้หลงไหลอย่างมิรู้ลืม	ติดทนเนิ่นนาน
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โชว์วงแขนมั่นใจได้ตลอดวันโรลออนโรลออน
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ควิก ดราย แอนด์ ไวท์เทนนิ่ง โรลออน
โรลออนระงับกลิ่นกายด้วยสูตรแห้งเร็ว	
-�ไม่เหนียวเหนอะหนะ�
-�อ่อนโยน�ปราศจากแอลกอฮอล์
-�สารแอนตี้แบคทีเรีย�ลดกลิ่นกาย
-�ฟื้นฟูผิวใต้วงแขนกระจ่างใส�เนียนนุ่ม
��ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
��Nopal�Extract�และ�Multivitamin�
ขนาด	75	มล.	ปกติชิ้นละ 95 บาท 
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อมตะความหอม�ชายหนุ่มสุดสตรอง�
1. พิ้งค์ ฟลอรัล มัสค์ (10399-07)
2. เฟรช โอโซนิค (10426-07) 
3. อะเบาท์ ฮิม (10428-07 )
4. มาย เดสทินี่ (10406-07)
5. อะเบาท์ เฮอร์ (10407-07)
6. บลู สกาย (10408-07)
7. เซ็กซี่ โค้ด (10404-07)
8. คันทรี่ โรด (10425-07)   
9. ร็อค คันทรี่ (10421-07) 
10. เอ็กสตรีม (10401-07)
11. สวีทฮาร์ท (10403-07)
12. สวีท เดลซี่ (10400-07)  

   พิเศษชิ้นละ 79 บาท

5 6

*แห้งไว *ขาวเนียน *หอมนาน *ระงับกลิ่น 
*ไม่ทิ้งคราบ *ไม่เหนอะหนะ



จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัท ยู สต�ร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
เลขที่ 22/22-24 อ�ค�รเอเวอร์กรีน วิว ท�วเวอร์ ซอยบ�งน�-ตร�ด 56 แขวงบ�งน�ใต้ เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260

โทรส�ร 02-666-9297 ลูกค�้สัมพันธå์ โทร. 02-666-9292 

Get The Look
อัพเดทสไตล์ใหม่ ก่อนใคร!

VISIT US
  www.ustar.co.th

FOLLOW US
@USTARCOSMETICS

LIKE US
@USTARCOSMETICS

ADD US
@USTARMEMBER

FOLLOW US
@USTARCOSMETICS


