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Sức sống của tự nhiên!
Tự về các sản phẩm 'tự nhiên
đích thực', chúng tôi chăm sóc
cho vẻ đẹp khỏe mạnh của bạn.

Hayon là một từ tiếng Hàn có nghĩa là "nguyên chất".
Hayon ra đời sau một nghiên cứu lâu dài để tìm ra và bổ sung
các thành phần tự nhiên nguyên chất không chứa bất kỳ tạp chất độc hại.
Chúng tôi chỉ thêm các thành phần cho phép da thư giãn, thở vàcăng sáng.
Làn da chịu tác động của hóa chất sẽ phục hồi sắc tố sáng tự nhiên.
HAYON kiên định theo đuổi các thành phần tự nhiên
tốt cho làn da mà không chứa hóa chất
với các đặc tính hấp thu nhanh, giữ hương thơm,
hạn sử dụng dài và công thức thuận lợi.
Hồi phục làn da tự nhiên của bạn với Hayon Persistent.

Lời hứa của Persistent HAYONS
Chúng tôi nghiên cứu mỹ phẩm
cẩn trọng hơn cả thực phẩm.
Luôn nghĩ tới sức khỏe
của cả gia đình.

Khỏe mạnh, hạnh phúc và xinh đẹp với Mỹ phẩm thiên nhiên
Thành phần hóa học đầu độc cơ thể con người.
Cơ thể chúng ta không thể khỏe mạnh nếu sử
dụng mỹ phẩm làm từ các thành phần độc hại.
HAYON là nhãn hiệu mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu
với sự tin tưởng cho khách hàng.

Mỹ phẩm thiên nhiên dành cho cả gia đình
Sẽ không có táo dành riêng cho bố, mẹ, hay là con
nhưng mỹ phẩm phải cần phải phân loại?
Nếu mỹ phẩm không có bất kỳ thành phần độc hại nào
thì bạn không cần phải phân loại
Mỹ phẩm, được hấp thụ vào mạch máu qua da,
nên phải cẩn thận hơn cả thực phẩm.
HAYON sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên cẩn trọng hơn cả thực phẩm.

Chúng tôi luôn nghiên cứu các thành phần mới có lợi cho da.
Chúng tôi tìm kiếm những thành phần làm cho da đẹp và khỏe mạnh hơn
như chống lão hóa, làm bóng sáng từ bên trong.
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Mỹ phẩm được tạo ra bởi
công thức với triết lý của Kim Gyeong-ae
đã nghiên cứu "Sản phẩm tự nhiên"
trong 20 năm

Bạn có thể làm cho làn da của bạn trông thật đẹp một
cách dễ dàng và nhanh chóng với hóa chất.
Nhưng đến cuối cùng nó sẽ độc hại cho làn da của bạn.
Tất cả các câu trả lời có thể được tìm thấy từ thiên nhiên.
Mặc dù đó có thể là một chặng đường lâu dài và khó khăn.

Thành phần chính

Thạch anh tím
Đá quý, chỉ được sử dụng trong một vài tầng lớp quý tộc

Phát xạ tia hồng ngoại xa
- Phát ra tia hồng ngoại xa, gọi là ánh sáng của sự sống, hơn 91% ở nhiệt độ cơ thể người, 37 độ C
- Có tác dụng trong sự phát triển tế bào và cải thiện sức khỏe

Phát xạ ion
- Được gọi là vitamin của không khí
- Thúc đẩy khả năng điều hòa cơ thể một cách hài hòa
- Tăng cường hệ miễn dịch

Chống vi khuẩn và khử trùng
- Kết quả thử nghiệm kháng khuẩn của bột thạch anh tím được là 99,9%
- Cho hiệu quả cao trên da gặp vấn đề và việc tẩy tế bào chết

Cộng hưởng sinh học
- Cộng hưởng sinh học thường xuyên (32,786KHz/giây)
- Mang lại sức sống cho tế bào da và ngăn ngừa lão hóa da

Tác dụng làm trắng
- Được sử dụng cho một số ít tầng lớp quý tộc và cho hiệu quả nổi bật
- Có tác dụng thanh lọc và giải độc từ khoáng sản
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Thành phần chính

Đất sét từ tro núi lửa
Khoáng chất thiên nhiên có hàng ngàn công dụng

Đất sét từ tro núi lửa với hàng nghìn cách sử dụng
[thành phần chính của đất sét từ tro núi lửa]
- SiO2-silic dioxide (80%): Hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn, mụn trứng cá, và mụn đầu
đen với tác dụng làm sạch bằng cách thấm sâu vào lỗ chân lông với sự hấp thụ vượt trội.
- MgO-ma-giê oxide (4.6%): Tác dụng se khít lỗ chân lông mạnh mẽ bằng cách
tăng cường collagen, hiệu quả nâng cơ làm nếp nhăn mờ

Sữa ong chúa
Sữa ong chúa giàu dinh dưỡng

Sữa ong chúa
[Giàu vitamin, khoáng chất, protein, kali, sắt và axit folic, có
tác dụng khử trùng]
- Cung cấp độ ẩm cho da, hiệu ứng giữ ẩm
- Ngăn ngừa lão hóa da và giúp tái tạo da
- Hiệu quả trong việc làm trắng da

- Tẩy tế bào da chết
- Tăng cường khả năng miễn dịch
- Bài tiết chất thải
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Thành phần chính

Chiết xuất lá cây moringa
Cây nhiệt đới chứa nhiều dinh dưỡng nhất so với các loại cây khác
Moringa, một loại cây họ đậu, là một loại cây nhiệt đới có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong số
các cây trồng hiện có trên toàn thế giới. Loại cây này được trồng phổ biến ở châu Á và châu Phi,
và còn được gọi là 'cây kỳ diệu' vì rất giàu dinh dưỡng, chứa 539 loại dinh dưỡng, 93 tác dụng
dược lý, 46 tác dụng chống oxy hóa, 36 thành phần chống viêm, omega 3, 6 và 9, 20 axit amin
và 6 loại khoáng chất có lợi cho cơ thể con người theo báo cáo của cơ quan ủy quyền toàn cầu,
ví dụ như Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ.

Chiết xuất caulerpa lentillifera từ rong biển
Trứng cá muối xanh, ngọc của đại dương
- Được gọi là ngọc của đại dương (hay còn gọi là trứng cá muối xanh) và chứa chất Fucoidan
- Làm da mịn màng và mềm mại bằng cách tạo màng mỏng trên da, và giúp giữ ẩm cho làn da
- Thanh lọc da bằng cách giải phóng năng lượng có hại trong da và ngăn ngừa sự tích tụ chất thải có
tính axit
- Ngăn ngừa lão hóa và sự hình thành nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi cho da
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Thành phần chính

Chiết xuất undaria pinnatifida từ rong biển Mi Yok
Võng mạc của biển khơi bảo vệ làn da
- Giàu vitamin A, khoáng chất và cysteine
- Tinh chất Undaria Pinnatifida còn được gọi là retinol của biển
- Chứa fucoidan và fucoxanthin có trong của tảo biển nâu
- Khởi động khả năng miễn dịch của da
- Ngăn ngừa lão hóa da và bảo vệ làn da khỏi các tác động bên ngoài

Chiết xuất luminaria digitata từ rong biển Dasima
Giữ tinh chất ẩm của Laminaria
- Là một thành phần thu được từ tảo bẹ
- Bảo vệ da và duy trì khả năng giữ ẩm bằng cách tạo màng bảo vệ độ ẩm trên bề mặt da, giúp da ẩm
- Kiểm soát bã nhờn của da dầu bằng cách tham gia kiểm soát tiết bã nhờn và điều chỉnh sự cân bằng
dầu và độ ẩm trong da để giúp giữ làn da luôn sạch sẽ
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Thành phần chính

Tinh dầu hoa sen Ấn Độ
Hoa sen mang lại sức sống khỏe mạnh

- Ngăn ngừa lão hóa da, làm giảm các vấn đề về da và có hiệu quả cao trong việc dưỡng ẩm
- Thành phần Kaempferol giúp da khỏe mạnh và sáng bóng đồng thời làm cho làn da mềm mại, khỏe
mạnh và ẩm
- Tinh dầu hoa sen Ấn Độ có tác dụng trung hòa trên các vết nám da, các vấn đề về da và tất cả các loại
chất độc hại

Dầu rễ cây Lithospermum erythrorhizon
Thuốc tự nhiên chữa lành vết thương
- Tác dụng chống viêm (hiệu quả trong giảm viêm)
- Sử dụng bên ngoài như một chất khử trùng cho bỏng tê cóng, eczema, phát ban và loét da vv.
- Chữa lành vết thương, mụn trứng cá và dị ứng
- Giải độc
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Thành phần chính

Dầu hạt Argan
Dầu có nhiều độ ẩm
- Mang lại sức sống và năng lượng cho làn da mệt mỏi
- Làm cho kết cấu da mềm mại và mịn màng
- Ngăn chặn sự thoát ẩm của da, tăng khả năng giữ ẩm và ngăn ngừa khô da
- Giúp duy trì làn da ẩm

Chất chiết xuất từ thiên nhiên
Làm dịu da, dưỡng ẩm, ngăn ngừa gốc tự do oxy độc hại, ức chế sản
xuất melanin

Nước từ
Lá lô hội

Nước từ
Hoa oải hương

Chiết xuất từ
Cà chua

Chiết xuất từ
Bông cải xanh

Dầu tự nhiên
Tăng độ đàn hồi của da, tái tạo, ngăn ngừa lão hóa da

Dầu
Hạt jojoba

Dầu
Hạt hướng dương

Dầu
Hạt hoa trà
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Dầu
Hạt thầu dầu

Persistent on Nature

Persistent HAYON

Các dòng sản phẩm

Dung dịch phục hồi chuyên sâu HAYONC3
3ml*30EA/SET
Mỹ phẩm làm trắng & chống nhăn
Số đăng ký bằng sáng chế: 10-2016-0040404

Thành phần chiết xuất từ Aronia và Moringa sẽ làm
cho làn da của bạn khỏe mạnh và đàn hồi
Là một sản phẩm đa chức năng với hệ thống tổng thể, nó
làm cho da xỉn màu sáng hơn với tác dụng làm trắng, tăng
độ đàn hồi, cải thiện nếp nhăn, giữ da ẩm và tràn đầy sức
sống với dinh dưỡng tập trung và độ ẩm phong phú.
Thành phần
Chiết xuất lá Aloe Barbadensis, Glycerin, Natri Hyaluronate, Chiết xuất từ chanh,
Chiết xuất từ cây cam thảo, Chiết xuất chiết xuất từ Punica Granatum, Chiết xuất
Houttuynia Cordata, Chiết xuất lá Salvia Officinalis (Sage), Chiết xuất Aronia
Melanocarpa, Chiết xuất Lá Moringa Oleifera, Hydrolyzed Conchiolin Protein,
Hydrolyzed Collagen, Chiết xuất trái Acacia Concinna, Arbutin, Copper Tripeptide1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Oligopeptide-1, Elastin, Chiết xuất Canavalia Gladiata,
Chiết xuất trái Citrus Paradisi (Bưởi), Adenosine, Chiết xuất trái Myrciaria Dubia,
Acid Levulinic, Olive OiPEG-7 Esters, Fragrance

- Làm cho làn da sáng bóng!
- Chăm sóc tổn thương da ngay trong một chai!
- Cung cấp độ ẩm, làm trắng, chống nhăn, đàn hồi và dưỡng ẩm cùng một lúc!
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Tinh dầu chăm sóc da mặt Crystal HAYONC3
20ml
Mỹ phẩm chức năng làm trắng

Chứa dầu rễ cây Lithospermun Erythrohizon và dầu
hạt Simmondsia Chinensis làm dịu da và dưỡng ẩm
Chứa dầu rễ cây Lithospermum Erythrohizon có tác dụng làm dịu
da và dưỡng ẩm, Crystal HAYONC3 là loại dầu chăm sóc da mặt có
chức năng giữ ẩm và làm trắng da cao sẽ mang lại độ sáng cho làn
da xỉn và mệt mỏi một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng thông qua
việc hấp thu dinh dưỡng vào da.
Thành phần
Dầu hạt AloeHelianthus Annuus (Hướng dương), dầu hoa Nelumbium
Speciosum, dầu hạt argania spinosa, dầu hạt Simmondsia Chinensis (Jojoba),
dầu hạt camellia, dầu hạt Ricinus Communis (Castor), dầu rễ cây Lithospermum
Erythrohizon, Tocopheryl axetat, (-) - alpha-bisabolo

Dưỡng ẩm + Làm sáng + Giảm các vấn đề về da +
Chống viêm và tiệt trùng
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Toner Crystal HAYONC3
100ml
Thành phần chiết xuất từ Aronia và Moringa được
thẩm thấu sâu làm cho da đẹp và khỏe mạnh
Thành phần chiết xuất từ lá lô hội và trái aronia được hấp thu sâu
vào da tăng khả năng miễn dịch của da, và chiết xuất hoa sen làm
dịu da và có hiệu quả làm trắng da. Toner Crystal HAYONC3 dạng
nhũ tương chứa axit hyaluronic và collagen cung cấp độ ẩm và độ
sáng bóng cho da.
Thành phần
Nước, Nước Hamamelis Virginiana (Witch Hazel), Nước Lá Rosmarinus Officinalis
(Rosemary), Chiết Xuất Lá Aloe Barbadensis, Chiết Xuất Trái Aronia Melanocarpa,
Chiết Xuất Rễ Glycyrrhiza Glabra (Cam Thảo), Chiết Xuất Eclipta Prostrata, Chiết Xuất
Hoa Nelumbium Speciosum, Glycerin, Butylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Dầu PEG-60
Hydrogenated Caster, Panthenol, Chiết xuất trái Acacia Concinna, Collagen Sodium
Levulinate, Sodium Anisate, Carbomer, Chiết xuất trái Citrus Paradisi (Bưởi), hương thơm

Làm Sạch + Làm Dịu
+ Dưỡng Ẩm + Đàn Hồi!

14

Serum phục hồi Crystal HAYONC3
50ml
Mỹ phẩm chức năng làm trắng

Chiết xuất Caulerpa Lentillifera được gọi là viên ngọc
của biển khơi, và dầu hoa sen có mùi hương tinh tế
giúp tái tạo làn da
Là tinh chất dưỡng ẩm và làm trắng chứa chiết xuất Caulerpa
Lentillifera được gọi là viên ngọc của biển khơi và dầu hoa sen
có hương thơm tinh tế, đồng thời duy trì sự mềm mại và độ
ẩm cho da trong một thời gian dài mà không dính
Thành phần
Nước lá Aloe Barbadensis, Nước hoa Lavandula Angustifolia (Oải hương), Nước
hoa hồng Centifolia, Nước hoac cam Citrus Aurantium Amara (Cam đắng), Nước
hoa Sodium Hyaluronate, Arbutin, Collagen, Chiết xuất Caulerpa Lentillifera,
Panthenol, Dầu hạt Helianthus Annuus (Hướng dương), Dầu hoa Nelumbium
Speciosum, Tocopheryl Acetate, Mật ong, Chiết xuất trái Citrus Paradisi (Bưởi),
Lecithin, Carbomer, Dầu hạt Simmondsia Chinensis (Jojoba), Dầu rễ cây
Lithospermum Erythrohizon, Dầu hạt Camellia Japonica, Ceramide NP

Làm sáng + Dưỡng ẩm +
Cải thiện màu da
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Kem dưỡng da Crystal Power HAYONC3
50ml
Mỹ phẩm chức năng làm trắng & chống nhăn

Chứa Vitamin A và Fucoxanthin chiết xuất từ Undaria
Pinnatifida, được gọi là Retinol của biển, và Laminaria
Digitata
Là loại kem dưỡng làm săn chắc da bằng cách cung cấp độ
ẩm với khả năng bám dính cao. Chứa chiết xuất Undaria
Pinnatifida và chiết xuất tảo lam Laminaria Digitata tăng độ
đàn hồi và tái tạo da, giúp da sáng hơn, có kết cấu và độ đàn
hồi tốt hơn.
Thành phần
Nước lá Aloe Barbadensis, Nước lá Camellia Sinensis, Nước Salvia Officinalis (Sage), Nước
hoa Chamomilla Recutita (matricaria), Nước hoa cúc Chamomilla Recutita (Matricaria), Nước
trái Citrus Aurantium (Cam), Dầu hạt Helianthus Annuus (Hướng dương), Rosa, Dầu hoa
Canina, Dầu hoa Nelumibum Speciosum, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Sodium
Hyaluronate, Arbutin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ceteareth-1 Olivate, Dầu hạt
Argania Spinosa, Panthenol, Honey, Collagen, Amethyst Powder, Silk Amino Acids, Dầu hạt
Simmondsia Chinensis (Jojoba), Tocopheryl Acretate, Chiết xuất Laminaria Digitata, Chiết
xuất Undaria Pinnatifida, Chiết xuất trái Citrus Paradisi (Grapefruit), Chiết xuất rễ
Lithospermum Erythrorhizon, Lecithin, Ceramide NP, Adenosine

Làm sáng+ Dưỡng Ẩm +
Tái Tạo + Tăng Độ Đàn Hồi
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Sữa rửa mặt tạo bọt Crystal HAYONC3
120ml
Với hiệu quả làm sạch của các khoáng chất tự nhiên,
bentonite và bột thạch anh tím, sữa rửa mặt Crystal
HAYONC3 chứa nhiều dinh dưỡng
Là sữa rửa mặt mát-xa được làm từ sự kết hợp giữa các nguyên liệu tự
nhiên chứa dầu bao gồm bentonite, dầu dừa, dầu Oenothera Biennis
với bột thạch anh tím được hình thành bởi quá trình thủy nhiệt trong
hơn mười triệu năm. Với hoạt tính thanh lọc của bentonite và bột thạch
anh tím giàu khoáng chất tự nhiên, sữa rửa mặt Crystal HAYONC3 loại
bỏ tế bào da chết, bụi bẩn, các lớp trang điểm mà không gây kích ứng
da và lá màng bảo vệ của da, giúp cho da sạch và đàn hồi.
Thành phần
Nước, Stearic Acid, Glycerin, Bentonite, bột thạch anh tím, Acid lauric Kali Hydroxide, Dầu
Cocos nucifera (Dừa), Coco-glucoside, Chiết xuất trái Sapindus Mukurossi, Cocamidopropyl
Betaine, Dầu Oenothera Biennis (Hoa anh thảo đêm), Myristic Acid, Yellow Ochre, Chiết xuất
trái Citrus Paradisi (Bưởi), Dầu hạt Vitis Vinifera (nho), Dầu hạt Ricinus Communis (Castor),
Chiết xuất Centella Asiatica, Chiết xuất lá Camellia Sinensis, Carbomer, bột than, Tocopheryl
axetat, hương thơm

- Mát-xa và làm sạch cùng một lúc
- Loại bỏ cả chất thải sâu trong lỗ chân lông
- Làm sáng + Nuôi dưỡng
+ Tăng cường chức năng của da
+ Hiệu quả giữ ẩm
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Kem BB Crystal Power HAYONC3
30ml
Mỹ phẩm làm trắng & chống nhăn

Cảm nhận tác dụng của loại kem BB chứa dầu hạt hướng
dương, dầu Argan, Vitamin A, E và thạch anh tím chỉ được
sử dụng trong tầng lớp hoàng gia
Cải thiện làn da bị hư hại từ môi trường bên ngoài và cung cấp độ
ẩm & dinh dưỡng, tăng cường vẻ đẹp bằng cách ngăn chặn dầu
thừa thông qua việc điều chỉnh sự hình thành và tiết bã nhờn, làm
mờ khuyết điểm, điều chỉnh tông màu da.
Thành phần
Nước, Nước lá Aloe Barbadensis, Cao lanh, Nước Lavandula Angustifolia (Lavender),
Glycerin, Butylene Glycol, Caprylic / Capric Triglyceride, Helianthus Annuus (Hướng
dương), Dầu hạt Simmondsia Chinensis (Jojoba), Sodium Hyaluronate, Ceteareth-6,
Olivate,Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Nước hoa Hamamelis Virginiana (Witch
Hazel), Nước hoa hồng Centifolia, Nước hoa Cam quýt Citrus Aurantium (Cam đắng),
Arbutin, Collagen, Dầu hạt camellia Sinensis, Dầu hạt nhân Argania Spinosa, Dầu hạt
vitis Vinifera (Nho), Panthenol, Chiết xuất trái Citrus Grandis (Bưởi), bột Amethyst,
Bentonite, Adenosine, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Sáp ong, Chiết xuất Brassica
Oleracea Italica (Brocoli), Chiết xuất rễ Glycyrrhiza Glabra (Licorice), Chiết xuất trái
Solanum Lycopersicum (Cà chua), Hương thơm

Lớp nền
tranglàm
điểm
Làm
Có thể được
sử dụng
lớp+nền
trang điểm
sáng
da,
Chống
nhăn
+ Sáng, chống nhăn
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Xà bông thạch anh tím HAYONC3
100g*3 SET
Bột thạch anh tím, Gel lo hội và squalene sẽ bảo vệ làn
da của bạn
Bước đầu tiên của việc bảo vệ da là “Xà bông thạch anh tím
HAYONC3” không gây kích ứng da. Xà bông thạch anh tím được
làm từ bột thạch anh tím, gel lô hội, và squalene, vv…, một loại
xà bông mỹ phẩm chất lượng cao nhiều bọt giúp da sáng bóng
và đàn hồi. Không gây dị ứng cho toàn bộ cơ thể, xà bông
thạch anh tím giúp da sạch, loại bỏ tế bào da chết và các thành
phần không cần thiết, cung cấp dinh dưỡng làm cho làn da ẩm
và mịn màng.
Thành phần
Bột thạch anh tím, Dầu Cocos Nucifera (Dừa), Dầu cám Oryza Sativa (Gạo), Dầu
Oenothera Biennis (Dầu hoa anh thảo), Dầu hạt Vitis Vinifera (Nho), Nước, Chiết
xuất lá Thuja Occidentalis, Chiết xuất rễ Glycyrrhiza Glabra (Cam thảo), Chiết
xuất rễ Ulmus Davidiana, Chiết xuất vỏ cây Morus Alba, Chiết xuất Artemisia
Vulgaris, Chiết xuất rễ cây Calamus, Chiết xuất rễ Polygonum Multiflorum, Chiết
xuất rễ Scutellaria Baicalensis, Ricinus

- Xà bông chất lượng cao
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