
 

 

mami Be Bright Babe Serum [Nunew's Pick!] Limited Edition  / 30ml 890THB 

[เลขทีใ่บรบัแจง้ 11-1-6500012324] 

จดุเดน่  3 ขอ้ กระจา่งใส , ลดความหมองคล้าํ , ปรบัโทนสผีวิใหเ้รยีบเนยีน 

 

Product Info 

เซร่ัมบํารุงผิวกระจ่างใส อุดมไปด้วยวิตามินท่ีสําคัญต่อผิว 

ช่วยปรับโทนสีผิวให้สม่ําเสมอและให้ผิวท่ีหมองคลํ้าแลดูกระจ่างใส 

Mixed Berries: การผสมผสานของสุดยอด superfood ท่ีเต็มไปด้วยแอนต้ีออกซิแดนท์อย่างอะเซโรลาเชอร์รี 

โกจิเบอร์รี สตรอเบอร์รี และแครนเบอร์รี อุดมไปด้วยวิตามินเอ ซี และอี และแร่ธาตุ 

ท่ีช่วยบํารุงให้ผิวเปล่งปล่ังสดใส และแลดูอ่อนเยาว์ 

Niacinamide: อยู่ในกลุ่มของวิตามินบี เป็นสารอาหารสําคัญต่อผิว ช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส 

ปรับโทนสีผิวท่ีไม่สม่ําเสมอ และมีส่วนช่วนให้ผิวยืดหยุ่น เพื่อผิวสุขภาพดี 

“Brighter & Radiant Skin.” 

A brightening serum filled with skin-loving vitamins to improve skin tone and brighten dull skin.  

Mixed Berries: combination of powerful antioxidant superfood; Acerola Cherry, Goji Berry, Strawberry 

and Cranberry. Rich in Vitamin A, C, and E and minerals that help maintain radiant and youthful 

looking skin. 

Niacinamide: form of Vitamin B3, a vital nutrient for skin. Helps in brightening, rebalancing uneven 

skin tone and promoting skin elasticity for healthy skin. 

 

mami Spot of Light Serum  / 30ml 890THB 

[เลขทีใ่บรบัแจง้ 11-1-6500012186] 

จดุเดน่  3 ขอ้ ลดเลอืนจดุดา่งดาํ , ลดเลอืนฝา้กระ , ผวิกระจา่งใสชุม่ชืน้ 

 

 

Product Info  

เซร่ัมบํารุงผิวให้แลดูขาวใสท่ีประกอบไปด้วยพลังของดอกไม้ท่ีมีแอนต้ีออกซิแดนท์และไวท์เทนนิ่งคอมเพล็กซ์ 

ช่วยลดเลือนฝ้า กระ และจุดด่างดําใหดู้จางลง ปรับโทนผิวให้แลดูขาว สม่ําเสมอ และ กระจ่างใสข้ึน 

Antioxidant Flowers: ประกอบไปด้วยดอกไม้จากตระกูลมินต์ โบต๋ัน และสตอเบอร์รีเจอราเนียม 

ท่ีข้ึนช่ือในเรื่องให้ความขาวใส ลดเลือนฝ้า กระ จุดด่างดํา และปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระ 

Whitening Complex: ประกอบด้วยอาร์บูติน กลูตาไธโอน อะเซทิล ไทโรซีน และ อะมิโนโพรพิล แอสคอร์บิล 

ฟอสเฟต ท่ีช่วยให้ผิวดูขาวกระจ่างใส ปรับสภาพและโทนสีผิว และเพิ่มการผลัดเซลล์ผิว เผยผิวแลดูขาวกระจ่างใส  

Sodium Hyaluronate: มอบและกักเก็บความชุ่มช้ืน 

และช่วยฟื้นบํารุงผิวจากความแหง้กร้านให้กลับมานุม่ชุ่มช้ืนอย่างเป็นธรรมชาติ 

“Spotless & Even Toned Skin.” 

A whitening serum formulated with the power of antioxidant flowers and whitening complex to reduce 

dark spots and blemishes and enhance skin clarity, tone and radiance. 

Antioxidant Flowers: consists of ougon, tree peony and strawberry geranium that are known for 

whitening effect and diminishing blemishes. 



Whitening Complex: consists of arbutin, glutathione, acetyl tyrosine and aminopropyl ascorbyl 

phosphate which used to lighten skin, improve skin texture and tone and boost cell turnover to reveal 

brighter skin.  

Sodium Hyaluronate: hydrates and retains moisture to revitalize dried skin for a naturally soft and 

dewy skin. 

 

mami Way to Youth Serum [Zee's Pick!] Limited Edition  / 30ml 890THB  

[เลขทีใ่บรบัแจง้ 11-1-6500012187] 

จดุเดน่  3 ขอ้ ลดเลอืนริว้รอย , ยกกระชบัผวิ , ผวิเตง่ตงึออ่นเยาว ์

 

 

Product Info 

เซร่ัมกระชับผิวและริ้วรอย อุดมไปด้วยสารสกัดสาหร่ายสีแดง ส่วนย่อยคอลลาเจนบริสุทธิ์ และสารสกัดจากพีช 

ช่วยทําให้ริ้วรอยแลดูลดเลือนลง ผิวท่ีหย่อนคล้อยรู้สึกกระชับ และมอบความชุ่มช้ืนอย่างเพียงพอ 

เพื่อผิวท่ีดูเรียบเนียนและอ่อนเยาว์ 

Rhodyssey: สารสกัดสาหร่ายสีแดงทะเลน้ําลึกผลิตออกซิเจน ช่วยฟื้นฟูผิวพร้อมท้ังเติมและกักเก็บความชุ่มช้ืน 

ให้ผิวดูอวบอ่ิมและฉ่ําวาว 

Virgin Collagen: ส่วนย่อยของคอลลาเจนบริสุทธิ์จากพืชชนิดเดียวกับคอลลาเจนในผิวของมนุษย์ 

ช่วยเพิ่มความแน่นกระชับของผิว ลดเลือนริ้วรอยให้แลดูต้ืนข้ึน และเต่งตึง 

Peach Gum: สารสกัดจากยางต้นพีชอุดมด้วยสารอาหารซึ่งช่วยให้ผิวรู้สึกกระชับ ริ้วรอยแลดูต้ืนข้ึน 

เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว 

“Younger & Moisturized Skin.” 

A firming and anti-aging serum is enriched with rhodyssey, virgin collagen fragment and peach gum to 

reduce wrinkles, lift sagging skin and provide enough moisture for smooth and youthful looking skin. 

Rhodyssey: red algae extract under Rhodophyceae family produces oxygen which helps regenerate 

skin while replenishes and retains moisture for plump and dewy skin. 

Virgin Collagen Fragment: plant-based collagen fragment that works like human collagen, increases 

contractility for skin lifting, reduces wrinkles and tightens skin. 

Peach Gum: peach gum extract is filled with nutrient which helps in skin firming and anti-wrinkle while 

improves elasticity for smooth and younger skin. 

890THB 


