Làm thế nào để sử dụng

?

Ứng dụng
Vẻ đẹp của bạn và sự tự tin của
bạn từ giải pháp chăm sóc da
được chuẩn đoán.

Hãy tự mình làm

iOS APP

Android APP

www.lillycover.com
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng quét mã QR này với
điện thoại thông minh Sự kết hợp của ý nghĩa mơ hồ,
ngôn ngữ hoa của Lily hoặc tên của một người phụ nữ, và
sự phục hồi. Chia sẻ sự tinh khiết và tình yêu nhất quán
với mọi người.

1. Kết nối
thiết bị

2. Đo lường
chính xác
theo mô tả

3. Nhấn vào nút
IMP trên thiết
bị LILLYCOVER

Phân tích da

Lịch sử da

Mát-xa plasma
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4. Đặt cảm
biến IMP
lên má.

5.Bắt đầu phân
tích da

6. Cuối cùng,
xem kết quả
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Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
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Enjoy the analysis caring your skin!
Cân bằng nước

Chăm sóc tia
UV

Dưỡng ẩm

Tái tạo da

Mát-xa plasma

Chức năng

Plasma có thể xuyên thấu qua da nhưng
không gây kích ứng. Bạn có thể kích hoạt
collagen, elastin bằng cách đặt thiết bị lên
da và mát-xa.Để kiểm tra được mức độ khỏe
mạnh của da, có thể sử dụng 3 mức độ

Biểu bì
Lơp da

Giúp làm tăng tỉ lệ thẩm thấu
của mỹ phẩm lên đến 120 lần
Camera phân tích

∙ Quan sát phóng đại
tối đa 60X
∙ Đo lượng dầu, lỗ
chân lông, sưng tấy,
nếp nhăn, đen sạm
và độ nhạy cảm

Phân tích da

Điều trị bằng Plasma

Biểu bì

∙Xác định 40 loại da
∙Tăng cường hấp thụ da
bằng thuật toán riêng ∙Tăng cường phục hồi
của LILLYCOVER
và khử trùng da.
∙Đề xuất giải pháp
chăm sóc cho từng
loại da.

Lơp da

Thông qua plasma có thể
thúc đẩy các biểu bì tái tạo tế
bào.

Mát-xa plasma

Thiết bị di động và Cảm biến môi trường
nhỏ gọn

∙ Mang theo thiết bị
bất cứ khi nào

∙ Kiểm tra nhiệt độ,
độ ẩm, chỉ số UV
dựa trên vị trí trong
thời gian thực tế.
∙ Thông báo thông tin
về môi trường xung
quanh để chăm sóc da

Làm dịu da

Biểu bì

Đã kết nối
với ứng dụng

∙Đề xuất nhiệm vụ
hàng ngày để thúc
đẩy chăm sóc da
∙ Kiểm tra lịch sử
phân tích da
∙Khuyến cáo các
mỹ phẩm phù hợp
cho từng loại da

Lơp da

3 mức độ

Thuốc có thể làm giảm viêm da dị
ứng và khử trùng vi khuẩn mụn
trứng cá.
da chết
Biểu bì

Everyday I'm translating your SKIN

Lơp da

Cải thiện khả năng dưỡng ẩm và
làm dịu da chết

