
CareCella

Tinh chất dưỡng da 
CareCella Bubble TocToc 

CareCella Bubble TocToc Serum

* Tài liệu được soạn thảo dựa trên tiêu chuẩn của cục dược phẩm 

Hàn Quốc. Mỗi quốc gia có tiêu chuẩn luật pháp và tiêu chuẩn 

dược phẩm khác nhau, vui lòng tham khảo. 

* Tài liệu lưu hành nội bộ, không công bố ra bên ngoài



1. Không được quảng cáo, giới thiệu về hiệu quả, chức năng cũng như tên gọi của sản phẩm; các nội dung dễ gây

nhầm lẫn là y dược phẩm.

2. Không được quảng cáo sử dụng những từ ngữ mang tính tuyệt đối như " Tốt nhất" , " Ưu việt nhất"; Không so

sánh với sản phẩm cạnh tranh khác, chỉ quảng cáo trên những hạng mục có thể kiểm tra một tính khách quan.

3. Nội dung sai thực tế hoặc dù có một phần cho là đúng cũng không được quảng cáo gây nhầm lẫn cho người tiêu

dùng, cũng như không được lừa dối người tiêu dùng.

4. Không được quảng cáo về chức năng, công dụng sản phẩm một cách thiếu khách quan hoặc vượt quá phạm vi

của luật mỹ phẩm theo điều 2 hạng 1 của quy định trên.

5. Không hiển thị hoặc quảng cáo bằng cách sử dụng các biểu hiện, thiết kế, hình ảnh thô tục hoặc phản cảm.

6. Không hiển thị hoặc quảng cáo các sản phẩm mỹ phẩm có chứa nguyên liệu là các loài động vật có nguy cơ tuyệt

chủng quốc tế

7. Không được quảng cáo gây nghi ngờ hoặc vu khống các sản phẩm khác bất kể sự thật như thế nào

Pháp luật về việc quảng cáo cường điệu mỹ phẩm 

[Trích] Điều 22 của quy định thực thi của luật mỹ phẩm (Phạm vi ghi nhãn, quảng cáo, v.v.) [Thi hành luật ngày 19 tháng 4 năm 2018]

[Lệnh của Thủ tướng Điều 1454, 11.04.2018., Sửa đổi luật khác]

[Phụ lục 5] <Sửa đổi 12.1.2017.> Phạm vi và điều cần tuân thủ của nhãn mác và quảng cáo mỹ phẩm

GCOOP luôn nỗ lực mang lại những quảng cáo tích cực, lành mạnh để tất cả 
Thành Viên  không bị tổn hại bởi sự quảng cáo cường điệu, vượt quá sự thật .
Vui lòng tham khảo các điều luật liên quan dưới đây. 
GCOOP mong nhận được sự hợp tác của bạn. 



Tinh chất dưỡng da CareCella Bubble TocToc 

1. Thông tin sản phẩm

2. Cách sử dụng/Thứ tự sử dụng

3. Đặc trưng của sản phẩm

4. Hiệu quả của bọt mịn

Bubble TocToc Serum

5. Thành phần chính

6. Phương pháp massage giúp tăng hiệu quả



Thông tin sản phẩm



Cách sử dụng

Đợi một lúc cho bọt mịn xuất hiện hết

④

(Cách bảo quản)



Thứ tự sử dụng



Đặc trưng của sản phẩm

Volufiline

Công dụng của bọt mịn

Chứa 5 loại thành phần peptide phức hợp

Chức năng dưỡng trắng da

Chức năng cải thiện nếp nhăn

Axit hyaluronic, Collagen thuỷ phân



Hiệu quả của bọt mịn



Thành phần chính

Volufiline là nguyên liệu của công ty sản
xuất nguyên liệu mỹ phẩm đẳng cấp thế
giới Sederma của Pháp, có nguồn gốc
thực vật chiết xuất từ rễ cây tri mẫu; tới
tận nay vẫn đang được đánh giá là một
trong các thành phần mỹ phẩm có tác
dụng vượt trội mà an toàn đã thông qua
các thử nghiệm lâm sàng trong thời gian
dài tại Châu Âu.



Thành phần chính

Chiết xuất đậu nành

- Chiết xuất đậu nành là thành phần

mang nhiều chất dinh dưỡng cần thiết

nhất cung cấp dưỡng chất cho thực

vật khi phát triển và kết trái. Chiết xuất

nhờ kĩ thuật tinh chế tách và chiết xuất

trong điều kiện nhiệt độ thấp từ mầm

đậu nành. Giúp củng cố hàng rào bảo

vệ da.

Axit Hyaluronic

- Ngăn chặn tình trạng da bị mất nước, 
duy trì độ ẩm thích hợp cho da.

Peptide complex



Thành phần chính

Ginsenoside

- Củng cố lớp hàng rào bảo vệ da.

Bơ hạt mỡ

- Kem dưỡng bơ có thành phần cấp ẩm
thiên nhiên được chiết xuất từ hạt cây
bơ (Shea tree) Nam Phi.

- Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho
da khô ráp, mang lại làn da mềm mại.

Ceramide

- (Glucocerebroside, Phospholipid,       
Cholesterol)
Tăng cường lớp hàng rào bảo vệ da,

bảo vệ làn da khỏi các tác động bên

ngoài. Được cấu thành từ Axit béo no

cao.



Thành phần chính

Collagen thủy phân

- Collagen thu được bằng cách thủy phân 
protein với marine collagen.

Cấp ẩm và duy trì độ ẩm thích hợp cho
da.

Chiết xuất rau má

- Được cho là loại thảo dược mà khi con 
hổ bị thương sẽ dụi vào và cũng là
nguyên liệu chính của Madecassol.

Giúp củng cổ lớp hàng rào bảo vệ da.

Chiết xuất trà xanh

- Có tác dụng làm mềm da, cân bằng da, 
mang lại làn da khỏe mạnh.



Phương pháp mát xa giúp tăng hiệu quả

Má - chia làm 3 phần
mỗi bên, mát xa nhẹ
nhàng từ dưới lên trên
theo chiều xoắn ốc

Khóe môi - thoa đều
quanh miệng, mát xa
kéo nhẹ khóe môi
hướng lên trên

Mũi: mát xa nhẹ nhàng
từ dưới lên trên

Viền mắt: bôi đều quanh
vùng mắt, mát xa nhẹ nhàng
từ trong ra ngoài
(tránh vùng mí mắt)

Trán - chia làm 2 phần
trên dưới, mát xa nhẹ nhàng
từ trong ra ngoài theo chiều xoắn ốc


