
BEST OF OCEAN.  BEST OF SKIN.



THE DISCOVERY 
THAT ABSOLUTELY
CHANGE THE WAY 
OF FACIAL SKINCARE.

THE VALUABLE RESOURCES
OF PURE NATURE FROM UNDER 
THE DEEP SEA IS THE MIRACULOUS 
VALUE  FOR THE BEST SKINCARE

B
ES

T 
O

F 
O

C
EA

N
. 

 B
ES

T 
O

F 
S

K
IN

.

“ธรรมชาติทั่วไป กับธรรมชาติ
      ใต้ท้องทะเลลึก ต่างกันตรงไหน?”

ธรรมชาติท่ัวไปมักจะได้รับผลกระทบจาก
มลภาวะทางอากาศ ส่ิงที่เคยเป็นธรรมชาติ
อย่างแท้จริง กลับถูกสารเคมีเจือปนเกือบ
ท้ังหมด ซึ่งต่างจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล
ลึก ท่ีความบริสุทธิ์ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ 
ซ่อนความลับแห่งความงาม และคุณค่าแห่ง
การดูแลผิวไว้เสมอมา

“นวัตกรรมดูแลผิวจากคุณค่า  
      ธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก 100%” 

ถึงเวลาแล้วท่ีคุณจะได้เผยผิวสวยตาม
ธรรมชาติ และใบหน้าอ่อนเยาว์ที่สว่างสดใส 
เพิ่มความมั่นใจในทุกๆ วัน และให้คุณ...ได้
ตกหลุมรักผิวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

OCEAN SKIN คือหนึ่งในผู้ค้นพบความลับแห่งความงาม 
และน่ีเป็นจดุเริม่ต้นท่ีนำาไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑด์แูลผวิท่ีมา
จากธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึกอย่างสมบูรณ์แบบ 

“การค้นพบที่เปลี่ยนวิถีการดูแลผิวไปอย่างแท้จริง”

ผู้เช่ียวชาญไดร่้วมพฒันาผลติภณัฑท่ี์ดท่ีีสุด เพือ่การดแูลและ
ปรนนิบัติผิวสวยครบทกุประการ ผ่านการทดสอบทุกขัน้ตอน 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงในเรื่องการดูแลผิว
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับทุกสภาพผิว



OCEAN SKIN

Speedy
Miracle Deep Ocean

Water Essence 

Enhance an aura for 
your idealistic skin with GP4G extracts from 

planktons under the deep sea and Galactomyces 
Ferment Filtrate.  

เพิ่มออร่า
…มอบผิวหน้าในอุดมคติ

มหัศจรรย์แห่งวอเตอร์เอสเซนส์จากธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเล ท่ีมอบคุณค่าขั้นสูงสุดเพื่อการดูแลผิวหน้าให้ดูดี
สมบูรณ์แบบอย่างท่ีผิวคุณเฝ้ารอคอย ด้วยส่วนผสม
เหนือระดับ จากใต้ท้องทะเลลึกอันบริสุทธิ์

สารสกัดจากแพลงตอนใต้ทอ้งทะเลลึก GP4G เนือ้สัมผสั
บางเบาคืนความสดช่ืนให้ผิวดูดี 5 มิติ และ Galactomyces 

Ferment Filtrate สารสกัดกาแลคโตมัยเซส ที่ทรง
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผิวช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กำาเนิด
ใหม่อย่างอ่อนเยาว์

ที่สุดแห่งความพึงพอใจที่คุณจะได้รับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช ้
เปลี่ยนผิวธรรมดาให้กลายเป็นผิวสวยในอุดมคติแบบท่ี
คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน



นวัตกรรมเพื่อผิวหน้าสว่าง
กระจ่างใส ไร้ริ้วรอย ภายใน 14 วัน

ออริจินอลเซรั่ม จาก OCEAN SKIN จุดเริ่มต้นของการ
ดูแลผิวในทุกๆ วัน ผสานคุณค่าจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล
ลึกที่ยังคงความบริสุทธิ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และสารอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อผิว มีส่วนประกอบสำาคัญคือ 

MOON JELLY FISH ที่มีนำ้าเป็นองค์ประกอบสูงถึง 96% 
ช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ดูอิ่มนำ้า และคืนความสดใสให้ผิว
พรรณได้อย่างชัดเจนทันทีที่ใช้

TWO BROWN SEAWEEDS สารสกัดจากสาหร่ายทะเล
สีนำา้ตาล 2 ชนิด ที่ได้จากแหล่งอันอุดมสมบูรณ์จากประเทศ
ฝรั่งเศส มีประสิทธิภาพสูงในการปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส 
ช่วยลดริ้วรอยและช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน
และอิลาสตินในชั้นผิว ทำาให้ผิวเนียนเต่งตึง 

และนอกจากนี ้  OCEAN SKIN - Whitening Perfect 
Serum ยังอดุมไปดว้ย WHITENING COMPLEX ท่ีชว่ย
แก้ปัญหาผิวหมองคลำ้าไม่สมำ่าเสมอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรับผิวให้กลับมาขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็ว 

The innovation for the bright,
clear and wrinkleless facial skin within 14 days 

with extracts from Moon Jellyfish and Two 
Brown Seaweeds.  

OCEAN SKIN

Whitening
Perfect Serum 



นวัตกรรมแห่งการลดริ้วรอย
เติมคอลลาเจนให้ผิวหน้า

ตลอด 24 ชั่วโมง

ครั้งแรกแห่งนวัตกรรมดูแลผิวหน้าที่จะเปลี่ยนผิวคลำ้าให้
กลายเป็นผิวสว่างกระจ่างใสในระยะเวลาอันรวดเร็ว พร้อม
คุณค่าแห่งการดูแลผิวรอบด้าน ด้วยความบริสุทธ์ิจากใต้
ท้องทะเลลึก ท่ีเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ OCEAN SKIN 
เท่านั้น :

MARINE BLUE VITAL C เติมความชุ่มชื้นให้ผิว พร้อม
เพ่ิมคอลลาเจนตลอด 24 ช่ัวโมง ช่วยลดร้ิวรอยให้ต้ืนข้ึน 
พร้อมท้ังชะลอการเกิดริ้วรอยให้ผิวหน้ากระชับเต่งตึง 
ผสานพลังร่วมกับ Oligopeptide-68  ท่ีช่วยยับย้ัง
การสร้างเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตุของผิวคลำ้าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพสูงสุด เผยผิวใหมท่ีดู่กระจา่งใส ออ่นโยน อย่าง
เป็นธรรมชาติ

“เริม่ต้นคณุคนใหม่ดว้ยผิวสวา่งใสอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมากอ่น 
แล้วคนรอบตัวจะแปลกใจจนไม่อาจละสายตาไปจากคุณ”

OCEAN SKIN

Collagen
Speedy Cream

The innovation of wrinkle reduction by refilling 
collagen to your facial skin throughout 24 hours 
with Marine Blue Vital C and Oligopeptide-68. 



สุนทรีย์แห่งการบำารุง พร้อมฟื้นฟู
ผิวที่เสื่อมสภาพในขั้นตอนเดียว 

มาส์กบำารุงผิวหน้ายามคำ่าคืน ศาสตร์แห่งการบำารุงผิว
หน้าท่ีพัฒนาไปอีกขั้น อุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติใต้
ท้องทะเลลึกอันบริสุทธิ์  ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ OCEAN 
SKIN เท่านั้น 

มอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพียงข้ามคืน ทางลัดสู่
การมีผิวเนียนนุ่มอิ่มนำ้าในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติ
พิเศษของ PHYTOPLANKTON แพลงตอนจากใต้ท้อง
ทะเลลึก จะซึมลึกเข้าบำารุงผิวหน้าทันทีที่คุณมาส์ก เพิ่ม
ระดับนำ้า มอบความชุ่มชื้นสู่ผิว พร้อมปลุกให้เซลล์ผิวคุณมี
พลังเพือ่ต่อสู้กับริว้รอยต่างๆ ไดอ้กีครัง้อย่างรวดเรว็ ผสาน
พลังแห่งการฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพจากคุณสมบัติพิเศษ
ของ ALGISIUM ที่ทำาหน้าที่สร้างคอลลาเจนให้ผิวเกิด
ความยืดหยุ่น มีชีวิตชีวา ป้องกันผิวเหี่ยวย่น และลดปัญหา
ริ้วรอย จุดด่างดำา จนคุณสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นได้ทันทีในยามเช้า

OCEAN SKIN

Speedy
Dewy Firming
Sleeping Mask

Amenity of facial skin nourishment
that restores the deteriorated facial skin in one 

step with Phytoplankton from under
the deep sea and Algisium.



ปกป้องผิวสวย ให้สว่างใสทุกวัน

ท่ีสุดแห่งครมีกันแดด เน้ือครีมบางเบา ซมึงา่ย แต่เต็มเป่ียมไป
ด้วยประสิทธิภาพแห่งการป้องกันรังสียูวีเอและยูวีบี  อีกขั้น
แห่งศาสตรก์ารบำารงุท่ีธรรมชาติใต้ท้องทะเลลกึเป็นผู้มอบให้

ANTILEUKIN – 6 สารสกัดจากสาหร่ายสีนำ้าตาลใต้
ท้องทะเลลึกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษช่วยลดและป้องกันผิวจาก
การทำาร้ายของแสงแดด ยับย้ังการอักเสบ ช่วยเพ่ิมคอลลาเจน
ให้ผิวดูดีสดใสไม่แห้งกร้าน

นอกจากนี้ OCEAN SKIN – Speedy Sunscreen 
Future Protection SPF 50+ PA++++ ยังอุดมไป
ด้วยวิตามินอี และคุณค่าที่ครบสูตรแห่งการปกป้องดูแล 
เพื่อท่ีสุดของผิวสวยสว่างใส บอกลาการถูกทำาร้ายจาก
แสงแดด ด้วยการปกป้องที่ดีที่สุดสำาหรับผิวคุณ

OCEAN SKIN

Speedy
Sunscreen Future
Protection SPF 50+

PA++++

The supreme sunscreen with soft cream that 
is plenty of UVA and UVB protection which is 
the advance innovation of facial skincare from 

nature under the deep sea.



OCEAN SKIN
Speedy Cleansing Water

OCEAN SKIN
Speedy Daily Balance
Anti-Acne Foam   

OCEAN SKIN
Speedy Cleansing Oil

ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เช็ดทำาความสะอาดผิวหน้าสูตรนำ้าเท่าน้ัน แต่
ยังอุดมไปด้วยคุณค่าจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก อันบริสุทธิ์ 
ท่ีทำาหน้าที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวผ่อนคลาย ปรับสมดุลให้ผิว
ยืดหยุ่น เนียนกระชับขณะเช็ดทำาความสะอาดผิวหน้า อุดมไปด้วย
คุณค่าจากธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก ที่คัดสรรมาเพื่อปรนิบัติผิว
อย่างดีที่สุด ทำาความสะอาดลำ้าลึก ปรับสมดุลให้ผิวสวยด้วย 
CODIAVELANE GREEN ALGA สาหร่ายสีเขียวฟองนำ้า
นุ่ม และ FLUIDIPURE

OCEAN SKIN
Speedy Daily Balance
Whitening Foam

ลำ้าลึกด้วยคุณค่า ดูแลผิวหน้าให้สว่างใส มหัศจรรย์แห่งฟองขาว
นุ่ม ด้วย SEA MAYWEED ดอกไม้ทะเลจากประเทศฝรั่งเศส  
และ GIGAWHITE ที่ทำาความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน แต่
ลำา้ลึกไปดว้ยพลังแห่งการบำารุง พร้อมคณุคา่ท่ีชว่ยปรับผิวหนา้ให้
กระจ่างใส กระชับผิวให้เนียนนุ่ม รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

โฟมล้างหน้าสำาหรับผู้มีปัญหาสิวโดยเฉพาะ รักษาสิว พร้อม
ป้องกันการเกิดสิวใหม่ และลดรอยดำาให้หายขาด ดว้ยคณุคา่จาก
ธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึกอันบริสุทธิ์ PHLOROGINE สาหรา่ย
สีทองจากประเทศฝรัง่เศส ลดการอกัเสบ ฆา่เชือ้แบคทีเรยี ควบคมุ
ความมัน รกัษาคา่ pH ตามธรรมชาติให้เป็นกลาง ผสาน D.S.B.C 
ชว่ยลดการหล่ังสารท่ีรา่งกายสรา้งขึน้เม่ือเผชญิกับความเครยีด 
และ CHARCOAL POWDER พลังแห่งการขจัดความมันและ
สิ่งสกปรก ช่วยให้ใบหน้าไม่มันตลอดทั้งวัน พร้อมลดการเกิดสิว
และจบปัญหาสิวเพื่อมอบผิวสวยให้กับคุณ

ผลิตภัณฑ์เช็ดทำาความสะอาดผิวหน้าสูตรออยล์ สะอาดลำ้าลึก
ดว้ยคณุคา่จากธรรมชาติใต้ท้องทะเลลึก ด้วยคุณค่าเฉพาะของ 
JUVENESSENSE ที่สกัดจากสาหร่ายสีนำ้าตาลสายพันธุ์
พิเศษที่อาศัยอยู่ในระดับนำ้าทะเลที่มีความดันสูง ช่วยกระชับผิว
และลดเลือนริ้วรอยได้ภายใน 28 วัน ผสานกับ ARGAN OIL 
ที่นิยามได้ว่าเป็นทองคำาขาวแห่งโมร็อคโค มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ช่วยพัฒนาเซลล์ผิว มอบความอ่อนเยาว์  ชุ่มช่ืน เนียนนุ่ม น่าสัมผัส
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