"ริฮานนา" เปิ ดตัวแบรนด ์ความงามระดับโลก "Fenty Skin"
่ วสะอาดหมดจดสาหร ับทุกคน
สกินแคร ์ใช ้ง่ายประสิทธิภาพสูง เพือผิ
่ ต่อวัฒนธรรมใหม่ของสกินแคร ์ ฉันต ้องการสร ้างสรรค ์สุดยอดผลิตภัณฑ ์ทีใคร
่
"Fenty Skin สะท ้อนวิสยั ทัศน์ของฉันทีมี
ๆ
ก็ใช ้ได ้และได ้ผลจริง" ริฮานนา กล่าว
ซานฟรานซิสโก--พีอาร ์นิ วส ์ไวร ์/อินโฟเควสท ์
ริฮานนา จับมือ Kendo Brands ผูบ้ ่มเพาะแบรนด ์ความงามในเครือบริษท
ั
่
LVMH เปิ ดตัวแบรนด ์ความงามระดับโลกแบรนด ์ทีสองของเธอในชื
อ่ "Fenty Skin" หลังจากเปิ ดตัวแบรนด ์แรกอย่าง "Fenty
่ 2017
Beauty" ไปเมือปี
่ วโลกรอคอยคื
่
่
่
แบรนด ์สกินแคร ์ของริฮานนาทีทั
อผลสาเร็จของการเก็บเกียวประสบการณ์
จากทัวโลก
่
่
ความสนใจอย่างจริงจังเกียวกับสกินแคร ์ รวมถึงความมุง่ มันในการนาเสนอโซลูชนั เรียบง่ายสาหร ับผิวทุกโทนและทุกประเภท
่ าอางได ้เป็ นอย่างดี
ผลิตภัณฑ ์ Fenty Skin มาพร ้อมความคุ ้มค่าและประสิทธิภาพรอบด ้าน ใช ้ร่วมกับเครืองส
้ งเป็ นมิตรต่อสิงแวดล
่
้ ักษ ์โลก
ทังยั
้อมเพราะใช ้ส่วนผสมและแพคเกจจิงร
้
้
่ าให้สีผวิ เปลียนตอนที
่
่
ริฮานนาเคยรู ้สึกหมดหวังกับสกินแคร ์ทังหลาย
และต ้องชาใจกั
บสกินแคร ์ทีท
เธอยั
งเป็ นวัยรุน
่
่
่ ้ง่ายและมีประสิทธิภาพ และตอนนี ้ เธอได ้สร ้างสรรค ์แบรนด ์สกินแคร ์ทีเข
่ ้าถึงง่าย
เธอจึงใฝ่ ฝันทีจะสร
้างสรรค ์สกินแคร ์ทีใช
่
่
อันเป็ นผลพวงมาจากการศึกษาและการสังสมประสบการณ์
ยาวนานหลายปี Fenty Skin มีทก
ุ อย่างทีเธอต
้องการสมัยยังเป็ นวัยรุน
่
่
่
เธอแชร ์กิจวัตรการดูแลผิวทีเธอทาจริง ๆ เพือผิวกระจ่างใสดูมส
ี ข
ุ ภาพดี ประเดิมด ้วยสามผลิตภัณฑ ์สกินแคร ์ 2-in-1 "Fenty
่
Skin Start'rs" ซึงประกอบด
้วย
้
- Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser (25 ดอลลาร ์): เมคอัพรีมูฟเวอร ์-คลีนเซอร ์เนื อโฟมเนี
ยนนุ่ ม ช่วยขจัดฝุ่ น
่ าอางโดยไม่ทาให้ผิวแห้ง
ความมัน และเครืองส
่ั
- Fat Water Pore-Refining Toner Serum (28 ดอลลาร ์): โทนเนอร ์-ซีรมกระชั
บรูขม
ุ ขน ลดเลือนจุดด่างดา
เผยผิวสว่างเรียบเนี ยนโดยไม่ทาลายผิว
- Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen (35 ดอลลาร ์): มอยส ์เจอไรเซอร ์้
้ มสีชมพูอ่อน ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อผิวขาดน้า
ครีมกันแดดเนื อบางเบา
ปราศจากความมัน กลมกลืนกับผิวทุกโทนด ้วยเนื อครี
้
่
ผิวหมองคลา และจุดด่างดา ไม่ทาให้เครืองสาอางจับตัวเป็ นก ้อนและสะท ้อนแสงแฟลช นอกจากนั้นยังรีฟิลได ้ด ้วย
่
ผลิตภัณฑ ์ Fenty Skin สะอาดและปราศจากส่วนผสมจากสัตว ์ กลูเตน และน้ามัน ผสานส่วนผสมอย่างดีทคั
ี่ ดสรรมาจากทัวโลก
่ ดมด ้วยวิตามินซี พร ้อมส่วนผสมมาตรฐานทองคาอย่างกรดไฮยาลูโรนิ คและไนอาซินาไมด ์ นอกจากนี ้
เช่น เชอร ์รีสเปนทีอุ
่
ริฮานนาต ้องการให้ Fenty Skin มอบความสดชืนให้กั
บทุกประสาทสัมผัส
่
่
จึงผสมผสานกลินอายอันอบอุ่นของเขตร ้อนทีได ้ร ับแรงบันดาลใจจากส่วนผสมอย่างเชอร ์รีสเปน มะพร ้าว และเมลอน ขณะเดียวกัน
ริฮานนาต ้องการให้ทุกคนสามารถใช ้ผลิตภัณฑ ์ได ้และเห็นผลลัพธ ์ด ้วยตาตัวเอง ผลิตภัณฑ ์ Fenty Skin
้
ทังหมดจึ
งผ่านการทดลองกับผิวทุกโทน ทุกลักษณะ และทุกประเภท
้ ยบหรู ทันสมัย และร ักษ ์โลก โดยเลือกใช ้วัสดุรไี ซเคิล งดใช ้กล่องเท่าทีจะท
่ าได ้
ผลิตภัณฑ ์ Fenty Skin มาในแพคเกจจิงเรี
และพัฒนาผลิตภัณฑ ์รีฟิลได ้
่
่ ใบอนุ ญาต
ในโอกาสนี ้ ริฮานนาได ้ให้การต ้อนร ับ ฌอน การ ์เร็ต ผูเ้ ชียวชาญด
้านสกินแคร ์และผูใ้ ห้บริการด ้านความงามทีมี
ในฐานะแบรนด ์แอมบาสเดอร ์ของ Fenty Skin

้ โดยพร ้อมส่งทัวโลกตั
่
้
Fenty Skin จาหน่ ายผ่านทาง FentySkin.com เท่านัน
งแต่
วน
ั ที่ 31 กรกฎาคมเป็ นต้นไป
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