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Gặp gỡ Beauté Meeting

Giới thiệu về Cosmobeauté
Địa điểm tổ chức
Các gian hàng Quốc tế

Giới thiệu các sản phẩm

Cách thức đăng ký như thế nào?
Ấn Like, Share & Chiến thắng!

Các chương trình trình diễn trên sân khấu:
• Cuộc cách mạng trang điểm nhân vật nhà hát và vẽ trên cơ thể
người do Steven Sunny thể hiện
• Tái định dạng khuôn mặt của bạn với kỹ thuật phun thêu do Yoon Beauty thực hiện
• Khám phá quy trình chăm sóc trước và sau sinh ngay tại Spa của bạn do Taname hướng dẫn
• Khám phá Bí quyết sắc đẹp của các minh tinh Hàn Quốc của Học viện JUNO

THƯ NGỎ

Kỳ triển lãm thứ 11 của Triển lãm chuyên
ngành làm đẹp uy tín nhất Việt Nam
Tại sao bạn nên tham gia?
• Đây là Triển lãm cực kỳ phù hợp để tìm kiếm các nhãn hàng uy tín của Quốc tế và Nội địa trong ngành làm đẹp của 12 quốc gia như:
Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapre, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều
quốc gia khác.
• Là nơi lý tưởng cho các Nhà nhập khẩu, Bán sỉ, Bán lẻ, nhà sản xuất, Nhà phân phối, các Thẩm mỹ viện, chủ salon, các chuỗi cửa hàng
mua sắm và siêu thị tham gia.
• Được đặt hẹn các cuộc gặp về chủ đề làm đẹp để người mua tìm được các sản phẩm, công nghệ mới nhất trong ngành và khám
phá các cơ hội kinh doanh mới.
• Là điểm đến hàng năm cho các chuyên gia trong ngành tham gia tranh tài và chia sẻ tại các cuộc thi, diễn đàn và các buổi trình diễn.
• Lần đầu tiên giới thiệu show trang điểm Cuộc cách mạng trang điểm nhân vật nhà hát và vẽ trên cơ thể người do Chuyên gia trang
điểm hàng đầu Malaysia thể hiện – Ông Steven Sunny.
• Tái định dạng khuôn mặt của bạn với kỹ thuật phun thêu do chuyên gia đào tạo của Hiệp hội Chuyên gia văn hóa sắc đệp Quốc tế
Hàn Quốc (IFBC) – Bà Yoon Ju Young thực hiện
• Khám phá Bí quyết sắc đẹp của các minh tinh Hàn Quốc cùng với Học viện và salon lớn nhất, nổi tiếng nhất Hàn Quốc – Ông Han Kyul
và Bà Miso Kim từ Học viện JUNO
• Hướng dẫn xây dựng quy trình chăm sóc trước và sau sinh ngay tại Spa của bạn do Taname hướng dẫn

Han Kyul
Giám đốc sáng tạo
của Avenue Juno

Steven Sunny
Chuyên gia trang điểm
cho các ngôi sao quốc tế

Miso Kim
Chuyên gia trang điểm
chính của Avenue Juno

Đơn vị tổ chức:

Đơn vị phối hợp:

Ministry of Health

Đơn vị truyền thông:

Ministry of Industry and Trade

Bảo trợ truyền thông:

Yoon Ju Young
Giám khảo và Giảng
viên Trang điểm quốc tế

Nhà tài trợ Túi quà:

Giới thiệu về

Cosmobeauté Vietnam là triển lãm chuyên ngành hàng
đầu để các nhãn hiệu quốc tế và các công ty giới thiệu
các nhãn hàng và sản phẩm mới nhất cho thị trường
Việt Nam và khu vực lân cận.
Với dân số hơn 95 triệu người, Việt Nam nổi lên là quốc
gia đang phát triển với thị trường tiềm năng nhất Châu
Á và nhiều cơ hội kinh doanh.
Nhu cầu về các sản phẩm làm đẹp tại Việt Nam đang
ngày một tăng nhờ thu nhập của người dân tăng lên,
thu hút nhiều sự chú ý của các công ty công nghệ và
nhiều nhãn hàng trên thế giới. Vì vậy, Cosmobeauté
Vietnam không chỉ giúp kết nối các đối tác trong nước
và nước ngoài để mang lại các cơ hội kinh doanh, hợp
tác mà còn mong muốn chuyên nghiệp hóa và nâng
cao chất lượng của ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Quý vị có thể tìm
thấy gì ở Triển lãm?
Các công ty quốc tế và nội địa trong ngành làm đẹp sẽ tham gia
Cosmobeaute Vietnam 2018 để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới
nhất. Hãy lên kế hoạch để gặp gỡ các chuyên gia trong ngành để
phát triển cơ hội kinh doanh và doanh nghiệp của bạn ngay từ bây giờ!

Ai nên tham
dự Triển lãm?

Các đơn vị sản xuất và
cung cấp các sản phẩm:

Nếu quý vị đang hoạt động trong các cơ quan, doanh nghiệp dưới đây,
Cosmobeaute Vietnam chắc chắn là Triển lãm “Phải tham dự”!
• Chủ các Thẩm mỹ viện & Spa • Salon chăm sóc tóc & móng
• Các Nhà phân phối • Centers Các trung tâm chăm sóc sức khỏe và thể lực
• Các đơn vị bán sỉ • Doanh nghiệp nhập khẩu • Siêu thị
• Nhà sản xuất trong nước • Cửa hàng mua sắm
• Trường đào tạo nghề làm đẹp • Cửa hàng dược phẩm • Khách sạn
• Câu lạc bộ Thể dục, thể thao • Ảnh viện áo cưới
• Trang điểm chuyên nghiệp • Cơ quan truyền thông trong ngành làm đẹp
• Các hiệp hội thương mại • Cơ quan Nhà nước
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• Nước hoa, Mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân
• Thực phẩm và Đồ uống chăm sóc sức khỏe
• Các sản phẩm chăm sóc chuyên biệt, dụng cụ và giải pháp cho
các Thẩm mỹ viện
• Các đơn vị sản xuất gia công theo hợp đồng và đóng gói theo nhu
cầu (OEM/ODM)
• Các sản phẩm làm đẹp y tế và thiết bị
• Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên
• Thực phẩm chức năng
• Nội thất trang trí cho cơ sở thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe
• Thiết bị đóng gói, sản xuất
• Nguyên, phụ liệu cho sản xuất
• Phát triển và Thiết kế sản phẩm

Địa điểm

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn
(SECC)
Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC)
là một cơ sở đạt chuẩn quốc tế ở Phú Mỹ Hưng,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Đây là trung tâm hội nghị & triển lãm lớn và
hiện đại nhất Việt Nam.
Cách quận 1 gần 20 phút và cách sân bay
quốc tế Tân Sơn Nhất 30 phút.

SECC

Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn

Làm sao đến đó?
Taxi & phương tiện riêng
Các đường đi đến SECC:
• Đường Nguyễn Tất Thành • Khánh Hội • Quốc lộ 1

BUS

Xe buýt
Các chuyến xe buýt đến SECC: 34, 68, 102 và 139.
Các chuyến xe này sẽ dừng gần SECC.

Tất cả các lối trên sẽ dẫn đến chỗ đậu xe đường Nguyễn Văn Linh ở gần SECC.
Hoặc có thể đi đến Triển lãm qua 2 cầu chính, Tân thuận và Kênh Tẻ nối với quận 1, 4 và 7.

Gian hàng Hàn Quốc Làn sóng sắc đẹp Hàn Quốc!
Chúng tôi đã và đang là một trong
những công ty hàng đầu của Hàn
Quốc tham gia vào Triển lãm
Cosmobeauté từ hơn 10 năm nay
và chúng tôi rất vui khi thấy sự
phát triển của Triển lãm qua từng
năm tổ chức.
Kim Sung Su
Chủ tịch Công ty
Triển lãm Hàn Quốc

Chúng tôi vui mừng vì Cosmobeauté
Vietnam đang mang lại cho chúng
tôi cơ hội để tiếp cận thị trường
Việt Nam- một thị trường mà chúng
tôi đã muốn thâm nhập từ rất lâu.
Park Moon Yong
Giám đốc điều hành của
White Medience

Kết quả mà chúng tôi thu
được từ Cosmobeauté rất tích
cực và chúng tôi cực kỳ hài lòng.

Cosmobeauté vẫn luôn là triển
lãm tốt nhất để chúng tôi quảng
bá thương hiệu sản phẩm của
mình.

Triển lãm này rất có lợi cho
chúng tôi. Đây là một nền tảng
rất tốt cho thị trường ngành
làm đẹp.

Kang Jung Hee
Giám đốc điều hànhcủa
Công ty Mỹ phẩm Hwanjin

Hwang Jong Youl
Giám đốc điều hành của
PBS Korea Co Ltd

Kim Doo Sang
Giám đốc điều hành của
Happy L&B Co Ltd

Đây là lần đầu tiên chúng tôi
tham gia Cosmobeauté Vietnam,
chúng tôi tin rằng đây là triển lãm
rất tốt để xúc tiến quảng cáo sản
phẩm của chúng tôi.
Yu Hack Soo
Giám đốc điều hành của
Công ty mỹ phẩm Coreana

Chúng tôi nhận được nhiều phản
hồi tích cực từ Cosmobeauté
Vietnam và chúng tôi rất vui vì đã
quyết định tham gia triển lãm này.
Kwon Koo Sang
Giám đốc điều hành của
Hankook Cosmo Co Ltd

Cosmobeauté Vietnam sẽ là cơ
hội tốt nhất cho các sản phẩm
mới ra mắt thị trường.
Song Seong Keun
Giám đốc điều hành của Hugel
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Nhận xét từ Gian
hàng Đài Loan
Cosmobeaute luôn là một cơ hội tuyệt vời để giúp các đơn vị triển lãm của Đài Loan giới thiệu
các sản phẩm mới và xúc tiến, quảng bá các thương hiệu của mình tại Việt Nam. Chúng tôi tham
gia các hoạt động ở đây với vai trò là cơ quan đại diện trong hơn 13 năm qua và sự kiện này cũng
giúp nhiều Công ty Đài Loan tìm kiếm được các khách khàng tiềm năng trong khu vực.
Chien Pi Li
Giám đốc Tạp chí Đẹp Quốc gia
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Gian hàng Singapore
Chúng tôi chọn Cosmobeauté
bởi vì đây là triển lãm đáng tin
cậy và uy tín nhất trong khu vực
Đông Nam Á.

Cosmobeauté Vietnam là nơi để
chúng tôi có thể hỗ trợ các chi
nhánh, nhãn hang của mình tại
VIệt Nam một cách hiệu quả nhất.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham
gia và chúng tôi tin tưởng rằng
Cosmobeauté là nơi phù hợp để
chúng tôi tìm hiểu về thị trường
Việt Nam.

Chúng tôi rất vinh dự khi tham
gia Cosmobeauté Vietnam vì
đây là sự kiện lớn, thu hút nhiều
chuyên gia đầu ngành trong
ngành làm đẹp.

Roddy Gan
Giám đốc điều hành
Aedge Asia Resources

Alan Teo
Giám đốc – Công
Aesthetic Marketing Asia Vietnam

Phillip Wee
Giám đốc điều hành- Công ty
Beauty Collection International Pte Ltd

Fyona Heng
Giám đốc phát triển kinh doanh
Công ty EK Derma Lab

Cosmobeauté là sự kiện hàng
năm mà chúng tôi không bao
giờ bỏ lỡ.
Karen Qu
Giám đốc điều hành,
Q & Z International

Cosmobeaute luôn được tổ chức
bài bản, thu hút khách hàng cao cấp
và các đối tác của chúng tôi ở đây
cũng kinh doanh rất tốt.
Masato Tajika
Giám đốc điều hành
Công ty mỹ phẩm quốc tế Sansho
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Một triển lãm tuyệt vời để có dịp
gặp gỡ các chuyên gia quốc tế
ngay tại thị trường Việt Nam.
Emily Ng
Giám đốc
Công ty Unichem Synergy

Sponsored by

Phản hồi từ gian hàng Tây Ban Nha STANPA
Chúng tôi muốn tiếp tục lần thứ hai tham gia Triển lãm này để mang
các nhãn hiệu mỹ phẩm mới của Tây Ban Nha đến thị trường Việt Nam,
tiếp nối thành công của năm ngoái và thực sự đó là những kinh nghiệm
tuyệt vời.

Chúng tôi muốn mở rộng mạng lưới tại Việt Nam và Cosmobeaute Vietnam
là kênh phù hợp nhất cho các hoạt động đó.

Susana Arranz
Giám đốc Quốc tế của Hiệp hội mỹ phẩm, nước hoa Tây Ban Nha STANPA

Emiliano Navarro
Giám đốc Xuất khẩu của Skeyndor

Cosmobeaute sẽ là nơi gặp gỡ tuyệt vời để
chúng tôi có thể trao đổi với những người hoạt
động trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, từ đó
có thể tìm kiếm các nhà phân phối cho nhãn
hàng Mỹ phẩm chuyên nghiệp ABIDIS.
Juan Ramon Martin
Giám đốc Xuất khẩu của Laboratorios Ximart, S.A.

Chúng tôi muốn liên doanh với các doanh
nghiệp tại thị trường Việt Nam và chắc chắn là
Cosmobeaute Vietnam là điểm khởi đầu phù
hợp nhất.

Tiếng tăm của Triển lãm này nổi bật nhất trong
khu vực và chúng tôi kỳ vọng sẽ gặt hái nhiều
thành công.

Maite Vilar
Trưởng phòng Xuất khẩu
Công ty hoá mỹ phẩm Kuora

Serafin Almeida
Giám đốc Kinh doanh của Mesosystem Company
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MEETING

BEAUTÉ

Beaute Meeting được tổ chức dành riêng cho các chuyên gia thương mại để giới thiệu,
tìm kiếm các sản phẩm & công nghệ mới nhất đồng thời khám phá cơ hội kinh doanh mới cùng
với các nhãn hàng trong ngành làm đẹp trên toàn thế giới.
Đăng nhập vào www.cosmobeauteasia.com để đặt lịch hẹn với các nhà triển
lãm mà quý vị muốn gặp trước khi triển lãm diễn ra.

THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐƠN GIẢN SAU ĐỂ GẶP ĐỐI TÁC CỦA BẠN
Bước

Bước

Bước

Bước

Quét theo sản phẩm của
đơn vị tham gia triển lãm.

Điền Phiếu thông tin và lựa
chọn công ty muốn gặp gỡ,
ngày giờ cụ thể.

Ban Tổ chức sẽ liên hệ quý
vị để xác nhận cuộc hẹn.

Tham dự Cosmobeaute
Vietnam 2018 và gặp gỡ đối
tác đã lựa chọn!

1

2

3

4

Phản hổi của Khách hàng/ Nhà triển lãm
“Chương trình tuyệt vời để gặp các khách hàng tiềm năng và các nhà
phân phối tại Việt Nam”
Nico Fan, Công ty sinh hóa Maxgut

NHÀ TRIỂN LÃM

“Khách hàng rất hào hứng tìm hiểu và khám phá các sản phẩm của chúng tôi”
Neo Cheung, Seyo Hong Kong
“Tôi đã khám phá được rất nhiều nhãn hàng trong ngành làm đẹp.
Nhiều công nghệ cũng rất thú vị”
Alex, Viện Thẩm mỹ Thái

KHÁCH HÀNG

“Chắc chắn chúng tôi sẽ tham gia chương trình trong các kỳ triển lãm Cosmobeaute sắp tới”
Muhammad Shafiq Bin Abdul Razak, Giám đốc toàn cầu marketing HEZs
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Cuộc cách mạng trang điểm nhân
vật nhà hát và vẽ trên cơ thể người
của nghệ sĩ nổi tiếng - STEVEN SUNNY
19 tháng 4 năm 2018
Sân khấu chính
2:30pm - 3:30pm

Hãy cũng trải nghiệm cuộc
cách mạng trang điểm nhân vật sân
khấu & vẽ trên cơ thể người của
nghệ sĩ tài năng, STEVEN SUNNY
tháng Tư này.
Tò mò về việc xây dựng nhân vật,
thường được phác họa trong quá
trình sản xuất sân khấu và làm phim?
STEVEN SUNNY sẽ trình diễn cách
thức để thổi linh hồn vào một nhân
vật trên sân khấu bằng tài năng,
kĩ năng trang điểm & sự sáng tạo vô
hạn của ông, điều mang lại thành
công cho hiệu ứng trang
điểm đặc biệt & kĩ năng vẽ trên cơ
thể người của ông.

STEVEN SUNNY
Nghệ sĩ trang điểm cho các nhân vật nổi tiếng thế giới

Một nghệ sĩ nổi tiếng, không còn là gương mặt xa lạ trong ngành
trang điểm và thời trang, có tầm nhìn và năng khiếu về thời trang, kiểu
tóc, trang điểm. Steven Sunny đã có hơn mười ba năm trong ngành
trang điểm và thời trang.
Steven Sunny một trong các nghệ sĩ được nhiều nhân vật nổi tiếng
muốn mời làm việc và ông là chuyên gia phong cách trang điểm cho
nhiều thương hiệu quốc tế gồm ShuUemura, Anna Sui, RMK, M.A.C.,
YSL, Chanel, Bobbi Brown, Clinique, Estee Lauder, Laura Mercier,
Lancome, Maybelline, Benefit, Office Cosmetics và L‘Oreal Paris.
Hiển nhiên là nhiều tác phẩm trang điểm của ông đã có mặt trên các
tạp chí khắp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia.

Để đăng ký vui lòng liên hệ: Jian Wei +6017 300 5688 | Tracy +84 93 5739656

Xu thế trang điểm bán vĩnh viễn trên thế giới
Tái định hình khuôn mặt bạn với nghệ thuật phun thêu
Do Học viện:

19 tháng 4 năm 2018
Sân khấu chính
13:00 – 14:00

Trang điểm theo kiểu “bán vĩnh cửu” – một thuật ngữ mới được bổ
sung vào từ điển làm đẹp cách đây vài năm, ngày nay đang dần
trở thành một dịch vụ không- thể -bỏ- qua cho các quý cô và thậm
chí là đấng mày râu để có được hiệu quả “trang điểm” bền đẹp.
Phun thêu đảm bảo cho bạn có thể bước ra phố với mặt mộc mà
trông vẫn như bạn đã trang điểm hoàn thiện.
Tuy nhiên, phun thêu hoặc dịch vụ khác, được biết đến như dịch vụ
điêu khắc lông mày, đã được nâng lên một tầm cao mới cho phép
thực hiện phun thêu không chỉ lông mày mà cả mí mắt, môi và
thậm chí cả sợi tóc. Đây đã trở thành dịch vụ khá phổ biến ở hầu
hết các nước châu Á vì nó giúp mang lại vẻ đẹp hoàn hảo không tì
vết hơn là chỉ sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm.
Yoon Ju Young , Giám đốc chi nhánh tây Seoul thuộc Hiệp hội làm
đẹp quốc tế IFBC (International Federation of Beauty Culturist),
cũng là một nhà giáo dục, giảng viên dày dặn kinh nghiệm thuộc
hội đồng của nhiều trường đại học, tổ chức, học viên về trang
điểm bán vĩnh viễn, sẽ trực tiếp mô phỏng cho bạn về cách tái
định hình khuôn mặt của bạn bằng các kĩ năng phun thêu liên
quan đến các chủ đề sau:
• Thiết kế theo loại khuôn mặt (hình dạng)
• Màu sắc cho loại da của bạn
• Thiết kế thịnh hành ở Hàn Quốc
• Thiết kế sợi tóc
YOON JU YOUNG
CEO | Học viện thẩm mỹ Yoon

Yoon Ju Young, chuyên gia trang điểm theo kiểu bán vĩnh cửu đã được trao giải và cấp chứng chỉ bởi nhiều hiệp hội và cũng dành giải Miss
Green Korea 2015. Trong lĩnh vực học thuật, Yoon Ju Young đã tham gia giảng và đóng vai trò giám đốc đào tạo tại nhiều học viện và trường
đại học ở hàn Quốc, Trung Quốc và Mongolia.
Bà từng là trợ lý giám đốc ở học viện Botaem Academy, và giờ là giám đốc chi nhánh của IFBC (International Federation of Beauty Culturist),
và thuộc ủy ban điều hành của Koreamif Inc. và “Hội chợ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp” Mông Cổ.
Yoon Ju Young không chỉ đam mê với trang điểm bán vĩnh cửu mà còn có rất nhiều hoạt động tích cực trong ngành để truyền lại kiến thức
và kĩ năng cho những người mới ra nhập ngành này.

Để đăng ký vui lòng liên hệ: Jian Wei +6017 300 5688 | Tracy +84 93 5739656

Xây dựng quy trình chăm
sóc sức khỏe tiền &
hậu sản ở spa của bạn
Do Học viện

19 & 20 tháng 4 năm 2018
sân khấu chính
10h – 12h sáng

Khái niệm quy trình chăm sóc sức khỏe tiền
hoặc hậu sản đang ngày càng trở nên quan
trọng trên toàn thế giới đặc biệt là đối với phụ
nữ và hiện đang được dùng tại nhiều spa trên
toàn cầu. Các quy trình truyền thống không
xâm lấn, kích thích quá trình lành vết thương
và hướng dẫn các bà mẹ mới sinh dành thời
gian và tự chăm sóc bản thân. Quy trình chăm
sóc sức khỏe hậu sản cũng chú trọng vào giai
đoạn tiền sản và khắc phục các điểm yếu
trong chăm sóc y tế hậu sản.
Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe
tiền và hậu sản ngày càng nâng lên cùng với
sự gia tăng dân số ở Việt Nam. Tanamera sẽ
chia sẻ hiểu biết của mình về việc xây dựng
quy trình chăm sóc sức khỏe tiền hoặc hậu
sản ở spa của bạn.

Chủ đề
1. Lợi ích của massage tiền sản &
Cách thực hiện an toàn
2. Mô phỏng quy trình & massage hậu
sản truyền thống của người Malaysia
3. Cách massage an toàn cho bé

Để đăng ký vui lòng liên hệ: Cô Kim Dung

Pn Faridah Ahmad Fadzil
Đồng sáng lập Tanamera

Faridah Binti Ahmad Fadzil là đồng sáng lập của Tanamera. Faridah, cử
nhân tốt nghiệp danh dự khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam
Illinois, là chuyên gia thảo mộc thế hệ hai chuyên về các thảo dược
nhiệt đới. Ngoài việc quản lý Tanamera Malaysian và hoạt động xuất
khẩu, Faridah còn là diễn giả tại rất nhiều nước trên thế giới. Bà đã
từng là diễn giả về nhiều chủ đề liên quan đến các sản phẩm thảo
dược trong các hội thảo chuyên đề công nghệ sinh học từ năm 1999.
Bà cũng tổ chức các buổi tọa đàm cho ngành du lịch Malaysia và các
cơ quan chính phủ khác về các chủ đề khác nhau từ các báo cáo
ngành công nghiệp spa đến các liệu pháp Malaysia truyền thống.

Mrs Orni Yusniza
Giám đốc Spa

Bà Orni xuất thân từ một gia đình chuyên điều trị các vết thương và hộ
sinh. Bà là nhà trị liệu Aroma đã được cấp chứng chỉ, chủ viện thẩm
mỹ, nhà trị liệu thẩm mỹ và giảng viên thẩm mỹ &spa. Bà đã tham gia
tích cực vào ngành này dưới hình thức chuyên gia tự do và tập huấn
viên, và đã thực hiện nhiều hội thảo và tọa đàm về thẩm mỹ và spa
cho khách hàng trong 16 năm qua. Orni cũng quản lý thương hiệu spa
P.T Mustika Ratu (M) Sdn Bhd (Taman Sari Royal Heritage Malaysia) cho
Malaysia khu vực và điều hành hoạt động spa, bản quyền kinh doanh
spa, sản phẩm spa, tập huấn nội bộ, tọa đàm sắc đẹp và đại diện
công ty trong các cuộc phỏng vấn với truyền hình và báo giới.

| Tel: +84839971305 | Email: kimdung.le@quochungtrade.com

Khám phá Bí quyết sắc đẹp
của những minh tinh Hàn Quốc
Do Học viện

20 tháng 4 năm 2018
Sân khấu chính
1h – 2h chiều
Show trang điểm của Miso Kim
2h30 – 3h30 chiều
Show làm tóc của Han Kyul

Vẻ đẹp Hàn Quốc luôn là điều bí
ẩn khi người ta vẫn luôn băn
khoăn bí quyết là gì đằng sau làn
da khỏe khoắn, trong suốt, láng
mịn không tì vết và những mái tóc
bồng bềnh như thiên thần của
các minh tinh Hàn Quốc. Han
Kyul, Giám đốc sáng tạo của Học
viện JUNO & Miso Kim, Nghệ sỹ
trang điểm chính của Học viện
JUNO sẽ tiết lộ bí mật này cho
bạn vào tháng Tư tới.

HAN KYUL
GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO của Học viện JUNO/ Avenue JUNO

Bậc thầy về tạo mẫu tóc kiểu thời trang - anh Han Kyul tốt nghiệp Bằng cử nhân
cao cấp Vidal Sassoon sau khi hoàn thành khóa học vẽ tại trường.
Là nhà tạo mẫu được các đơn vị hoạt động trong ngành giải trí, các ngôi sao ca
nhạc, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc ưa chuộng, anh đã thiết kế các kiểu tóc
cho các nhân vật nổi tiếng như ca sỹ Psy, Song Joong-Ki, Park Bo-gum, G-Dragon,
Gong Yoo, Lee Byung-hun, vv
Các tác phẩm của Han Kyul thường được giới thiệu trong các tạp chí tên tuổi như
Elle, InStyle, Nylon, Esquire, GQ, vv. Anh cũng tạo mẫu tóc cho nhiều chương trình
quảng cáo của các tập đoàn lớn như GUESS, Samsunglife, Toyota, vv

MISO KIM
CHUYÊN GIA TRANG ĐIỂM CHÍNH của Học viện JUNO/ Avenue JUNO

Miso Kim là Chuyên gia Trang điểm chính chuyên kiểu làm đẹp tươi & trong sáng
Gangnam (Cheongdam) và Trang điểm cô dâu. Khách hàng của cô bao gồm
những minh tinh của Hàn Quốc như Kim Hee-sun, Uhm Jung-hwa, Cho Yeo-Jeong,
Park Ye-jin, Han Ye-seul, Clara, etc.
Cô cũng thường trang điểm cho các nhân vật trong các chương trình truyền
hình, các chương trình quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang và nước hoa cao
cấp. Miso cũng tham gia trong các chuyên mục trên các tạp chí nổi tiếng bàn về
xu hướng trang điểm.

Xin vui lòng xác nhận tham dự với chúng tôi qua: Jian Wei +6017 300 5688

|

Tracy +84 93 5739656

Khu gian hàng Hàn Quốc

D09

E10

Ben-020
Ben-030
Ben-040

Ben-050

A BY BOM

ACQUA GEMS
INTERNATIONAL CO LTD

AEDGE ASIA
RESOURCES PTE LTD

Tìm kiếm Beauty Salon, Chủ Spa,
nhà nhập khẩu từ các nước Đông Dương

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa,
các trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe

www.acquagems.en.alibaba.com

aedgeasia@gmail.com

20 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất
những sản phẩm chất lượng cao về chăm
sóc da, với đội ngũ R&D chuyên nghiệp đạt
tiêu chuẩ GMP, cung cấp những sản phẩm
chăm sóc da chất lượng cao OEM/ODM
theo tiêu chí "đến một lần có tất cả" nhằm
thỏa mãn tất cả các nhu cầu khác nhau của
khách hàng

Bước đột phá trong thế hệ mới của các
dòng sản phẩm mặt nạ siêu tự nhiên: Mặt nạ
thải độc BEN-20 Detoxify, Mặt nạ chống oxy
hóa BEN-30 Anti-Oxidant, Mặt nạ làm dịu
BEN-40 Relieve và Mặt nạ chống stress BEN-50
Anti-Stress.

E01
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AESTHETICS MARKETING ASIA
VIETNAM COMPANY LIMITED

AIMEE SKINLAB CO LTD

AJU COSMETIC CO LTD

Tìm kiếm Beauty Salon, Chủ Spa,
trung tâm Sức Khỏe và Thẩm Mỹ tại Việt Nam

Cần tìm các thẩm mỹ viện, spa,
các cửa hàng tại Việt Nam

Cần tìm các Thẩm mỹ viện, Spa,
đơn vị bán sỉ tại Đông Dương

www.aesthetics.com.vn

aimeeskinlab.co.kr

www.ajucos.com

Aesthetics Marketing phân phối những dụng
cụ làm đẹp cùng những liệu pháp chuyên
nghiệp hướng đến việc giải quyết các vấn
đề về da. Cải thiện Collagen, giảm nếp
nhăn, kiểm soát sắc tố và dầu thừa từ da.

Sản phẩm "The Amazing HP-Black Ginseng
™"- Nhân sâm đen khởi nguồn năng lượng
giúp cung cấp năng lượng thẩm thấu vào
các lớp da và tăng cường sức sống.

Công ty mỹ phẩm AJU sản xuất tất cả các
sản phẩm chăm sóc da cho các Công ty
dưới dạng OEM/ODM. Chúng tôi sở hữu các
sản phẩm gọi là "Buriel" cho các Thẩm mỹ
viện và Viện chăm sóc da.

Cần tìm các khách hàng thương
mại ở Việt Nam

abybomglobal@gmail.com
1. Mặt nạ lá cực lạnh 2 bước
2. Mặt nạ lá 2 bước
3. Mặt nạ dưỡng đêm 2 bước
4. Mặt nạ siêu dưỡng ẩm 3 bước
5. Kem mặt nạ siêu hoàn hảo
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AMMON
INTERNATIONAL INC

ANNYOUNG BIOTECH
CO LTD

ARWIN BIO-TECH
(TAIWAN) CO LTD

http://www.ipretty-amelia.com/

anyyoung1025@gmail.com

www.arwin.com

" Sản phẩm cung cấp dưỡng ẩm Amelia
Signature Collagen
Công thức được các bác sĩ da liễu khuyên dùng,
Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn CGMP ISO22716.
Với nguyên liệu chính là collagen peptide cá,
các sản phẩm chăm sóc da Ameli không có
silicon, thuốc nhuộm, chất thơm tổng hợp, dầu
khoáng hay paraben."

Vui lòng đến thăm gian hàng của chúng tôi
để tìm hiểu thêm.

Damascena Rose Whitening Cleansing
Mousse được khuyên dùng bởi nhiều chương
trình làm đẹp. Nuôi dưỡng da với hiệu quả
làm sạch sâu, tẩy trang, dưỡng ẩm lâu dài và
chống mệt mỏi giúp da mềm và
thoải mái hơn.

F25
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ASTA PLASTIC TUBES
(SHANGHAI) CO LTD

B PLASMA
VIETNAM CO LTD

BEAUTECH

Cần tìm các Nhà sản xuất,
cửa hàng dược tại Việt Nam

Cần tìm các khách hàng
thương mại tại Việt Nam

Tìm kiếm Beauty Salon & chủ Spa,
nhà phân phối tại các nước Đông Dương

www.asta-tube.com

www.key-laser.com

www.beautytech.co.kr

Sản phẩm chính: Bao gói ống nhựa, ống
nhôm cho mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc,
silicagel và dầu máy.

Thiết bị làm đẹp laser của Đức K800 Didoe- 2
trong 1 - công nghệ làm lạnh tiên tiến. Đầu tư
thấp, hiệu quả cao.

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
sản xuất của Đông Dương

Cần tìm các khách hàng thương
mại từ Đông Dương
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Tìm kiếm Đại lý,
nhà phân phối tại Việt Nam.

Dụng cụ danh cho Beauty Salon

L22

L37
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BEAUTY COLLECTION
INTERNATIONAL LTD

BEAUTY SURLUS
INTL VIET NAM CO LTD

BEIJING FORIMI
S & T CO LTD

Tìm kiếm nhà thuốc và chuỗi cửa hàng,
nhà phân phối tại các nước Đông Dương

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc
sức khỏe, các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm các Chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung
tâm chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ tại Việt Nam

lm@caijilady.com

www.mindhara.com

Mặt nạ làm sạch sâu có thể làm da sạch
hơn, loại bỏ Comedo và mụn trứng cá, công
thức với bột Than Tre nhằm loại bỏ dầu và
chất bẩn làm tắc nghẽn các lỗ chân lông.

Serium trị rụng tóc Mindhara Hair Loss
Treatment Serum 80 ML phục hồi sức sống
cho tóc nhờ sự kết hợp độc đáo các thành
phần thảo dược với các protein từ gạo

Máy laser Co2, diode, Yag, triệt lông SHR của
chúng tôi rất thông dụng tại thị trường Việt
Nam, với thiết kế đẹp, chất lượng cao, tác
dụng tốt và các dịch vụ ODM & OEM chuyên
nghiệp.

L19

C23

L26

BEIJING FUTURE MEDICAL
EQUIPMENTS SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO LTD

BEIJING HUACHENG TAIKE
TECHNOLOGY CO LTD

BEIJING JONTELASER
TECHNOLOGY CO LTD

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

http://futurelaser.ltd
Cung cấp các máy làm đẹp gồm diode
laser, IPL, q-switch laser,co2 fractional laser
v.v.

www.forimi.com

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.cosmedplus.com

www.jontelaser.com

Tất cả các loại máy làm đẹp và y tế bao
gồm IPL SHR, Diode laser, Q switch v.v.

Máy triệt lông Diode laser, Q switch NDYAG
laser, CO2 Fractional laser, IPL SHR, máy làm
thon gọn cơ thể.
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BEIJING NEUGOAL
SCI-TECH CO LTD

BEIJING SUPERLASER
TECHNOLOGY CO LTD

BERYL SPA & WELLNESS
LIMITED COMPANY

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Tìm kiếm nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa, các trung
tâm thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

red.neugoal@hotmail.com

www.superlaser.com.cn

Tất cả các loại máy làm đẹp như seri
máy triệt lông, máy làm thon gọn cơ thể,
laser, v.v.

IPL, SHR, RF, Cavitation, Diode Laser, Nd:YAG
Laser, PDT, HIFU, Picosecond Laser, Fractional
CO2 Laser, hệ thống nền tảng Laser và tất cả
các loại máy làm đẹp.

Dibi Milano là thương hiệu sản phẩm làm đẹp
cao cấp từ Tập đoàn Alfapart Group - Ý,
cung cấp hơn 150 sản phẩm gồm 30 liệu
pháp chăm sóc da & được phân phối độc
quyền bởi Beryl Spa & Wellness tại Việt Nam.

Khu gian hàng Hàn Quốc
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BNCO INTERNATIONAL

BOM COSMETIC CO LTD

BOM INTERNATIONAL

Cần tìm các khách hàng
thương mại từ Đông Dương

Cần tìm các đơn vị bán sỉ, các salon tóc &
móng tại Việt Nam

Tìm kiếm Đại lý,
nhà phân phối tại Việt Nam.

www.bnco-vina.com

ssland1@naver.com

www.bomcosmetic.com

BNCO- International là công ty phát triển các
tính năng của mỹ phẩm dành cho phái nữ.
Chúng tôi hiện đang sản xuất rất nhiều dòng
sản phẩm dẫn đầu tại các cửa hàng mỹ
phẩm miễn thuế.

Thương hiệu hàng đầu về chăm sóc da đầu
& chống rụng tóc, rất hiệu quả trong việc giải
quyết các vấn đề về da đầu và rụng tóc
cũng như tạo ra thay đổi khác biệt lớn.

BOM là một nhãn hiệu Make up chuyên
nghiệp được viết tắt từ "Beauty of Majesty"
có nghĩa là vẻ đẹp của sự uy nghi, quý phái.
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dibimilano.com.vn

L06

BOTTLEMATE
TAIWAN INC

Khu gian hàng Hàn Quốc

CARBONNEL SA

BOUNCELL

Cần tìm các nhà sản xuất,
ở Đông Dương

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

www.bottlemate.com.tw

www.bouncell.com

Nhà sản xuất có tiếng trong sản xuất bao bì
mỹ phẩm bằng nhựa. Nhà sản xuất theo hợp
đồng các sản phẩm chăm sóc da đổi mới.
Được cấp chứng chỉ ISO22716 (ISO-GMP)
ISO9001, ISO14001, SA8000.

Khu gian hàng Tây Ban Nha

Cần tìm các nhà sản
xuất tại Việt Nam

www.carbonnel.com

Nhà thiết kế nước hoa & nhà sản
xuất tinh dầu.

Bouncell Korea chuyên sản xuất các sản
phẩm chăm sóc da đặc trị tại Hàn Quốc.
(OEM / ODM / R&D)

H05

A16

C19

COLOURFUL COSMETICS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ CÔNG
NGHIỆP PHƯƠNG DŨNG

CÔNG TY CỔ
PHẦN GIANG THỊ

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

595734563@qq.com

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

www.kananail.com
Phấn mắt cao sắc tố thoa đều và dễ phối.
Có nhiều mầu tùy chỉnh theo màu của riêng
bạn để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Gel bóng, gel sơn móng, gel đắp móng
builder, gel cát, 2D/3D gel.
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Cần tìm các nhà sản xuất,
các salon tóc & móng tại Việt Nam

tertio@tertioitalia.com
Gel sơn móng tay 3 bước trong 1, tất cả các
loại gel chuyên dụng, gel đắp móng, bột
nhúng, gel đắp móng poly, bột xà cừ sea
shell, bột magic, bột acrylic.

H19

G17

B34

CÔNG TY CỔ
PHẦN JNJ GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM
HNB – HNB COSMETICS JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
OCM VIỆT NAM

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
viện thẩm mỹ tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

Cần tìm các salon tóc & móng,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.jnjglobal.vn

www.avif.com.vn

http://www.ocm-vn.conm

Sản phẩm của chúng tôi giúp cải thiện kết
quả điều trị tại các bệnh viện, phòng khám
và spa làm đẹp và chăm sóc da. Được sản
xuất theo công thức phù hợp cho làn da
của người Đông Nam Á để đạt hiệu quả
chăm sóc da tốt.

Làn da mềm mượt, sáng và khỏe mạnh hơn
với mặt nạ Avif Biocell
Mặt nạ này được làm tinh chất cô đặc tăng
cường với các chiết xuất thảo dược tự
nhiên của Hàn Quốc.

Các sản phẩm mỹ phẩm OEM/ODM.

B33

L32

L33

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ THẾ
GIỚI THẨM MỸ

CÔNG TY MING DAO

CÔNG TY NAMEI

Cần tìm các salon tóc & móng,
studio make-up ở Đông Dương

Cần tìm các nhà sản xuất,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

www.mingdao.com

www.eyelinerpencil.com.vn

Công ty của chúng tôi có hệ thống sản xuất
tại các nước Úc, Hong Kong, Trung Quốc và
Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ
OEM một cửa cho các sản phẩm chăm sóc
sức khỏe, chăm sóc da và thuốc nhuộm
tóc, xoăn sóng, v.v.

Các loại bao bì cho bút chì kẻ mắt nước,
bút chì kẻ mắt & lông mày twist up, chì son
môi, gọt bút chì v.v.

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa,
các viện thẩm mỹ tại Việt Nam

www.roswell.vn
Máy Laser ND Yag Roswell II cầm tay công
nghệ cao mới và đèn rọi tia, một trong số
các lựa chọn hàng đầu để xác định và loại
bỏ dễ dàng không chỉ các sắc tố mà cả hình
xăm trên da.
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B30

B05

After

After

CÔNG TY PHẪU THUẬT
THẨM MỸ BENME

CÔNG TY TNHH
EVERLASTING BEAUTY CARE

CÔNG TY TNHH GI BI
Cần tìm tất cả các thương
nhân tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon
thẩm mỹ tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

en.benme.net

www.circadia.vn

Vui lòng thăm gian hàng của chúng tôi để
biết thêm thông tin chi tiết.

Phương pháp điều trị Oxygen Rx có thể được
áp dụng cho bất cứ loại da nào. Tác động
diệt khuẩn giúp cho phương pháp này có
tác dụng cực tốt đối với mụn trứng cá. Khả
năng làm sáng và se khít mang lại kết quả
tức thì.

Các sản phẩm chăm sóc da: tác dụng: làm
trắng, chữa tàn nhang, tái tạo, loại bỏ trứng
cá, chống lão hóa, v.v. Loại: chất tẩy rửa,
kem, tinh chất, nước thơm, mặt nạ, kem
mắt, v.v.

L35

A01

B02

CÔNG TY TNHH HANATHAI

CÔNG TY TNHH HONG GIAO

CÔNG TY TNHH HUNI VIỆT NAM

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc
sức khỏe, các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các thương
nhân tại Việt Nam

www.thaihana.com

honggiaoco@gmail.com

Cần tìm các nhà phân phối,
các của hàng tạp hóa tại Việt Nam

Serum & kem mặt làm láng mịn và trẻ hóa da
2 trong 1 Lotus Rejuvenating Glow 2 in 1 Face
Cream & Serum (99% tự nhiên). Serum ngày &
đêm Day & Night Serum từ Royal Lotus
(Sacred Lotus) các chiết xuất chống lão hóa
& cấp ẩm sâu.

Bền bỉ, tuổi thọ cao và chất lượng cao. Dễ
vận hành, màu sáng, công thức thân thiện
với môi trường. Không MMA, Formaldehyde,
Toluene và các vật liệu DBP v.v.
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www.roumeiyi.com

info@huni.com
Nhờ được kết hợp với chiết xuất Sakura, mặt
nạ làm sáng da cao cấp này giúp là sáng
đều các da có tông màu không đều trong
khi tối đa hóa khả năng cấp nước và giữ ẩm.
Nó giúp giảm mức độ khử màu và tạo sắc tố
màu da, vì thế mang lại làn da sạch và láng
hồng!

A04

M04
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN QUỐC TẾ HẢI MI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT
LẠC LONG

CÔNG TY TNHH MTV TM XNK
CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP

Cần tìm tất cả các thương
nhân tại Việt Nam

info@haimi.com

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

www.laclongltd.com

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
nhà thuốc & chuỗi cửa hàng tại Việt Nam

www.ipretty.vn

Mi giả, mi nối, dụng cụ mi mắt, keo gắn mi.

Công ty Lạc Long đã và đang sản xuất và
xuất khẩu các thiết bị & nội thất salon nail
với chất lượng cao nhất và an toàn nhất,
thiết kế cải tiến và công nghệ tiên tiến nhất
cho các chủ doanh nghiệp trên khắp thế
giới.

Điều trị sạm da, đốm đen/hình thành sắc tố
đen trên da.

C20
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B35

CÔNG TY TNHH
NARAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH
OLY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT
TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT
THẨM MỸ TAIBO

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà sản xuất ở Đông Dương

Cần tìm tất cả các thương
nhân tại Việt Nam

bloom@naroon.vn

www.olynailfactory.com

Các hiệu ứng sắc tố như màu ngọc trai, bột
màu gương, Mermaid, bột nhũ trà 7 màu,
nhũ 7 màu Holographic flakes, mắt mèo 3D
Chameleon và gương bạc Sliver mirror.

Keo OLY mới ra thị trường năm 2011,
chất lượng đảm bảo, bán chạy nhất trên thế
giới! Lựa chọn hàng đầu của các salon
chuyên nghiệp.
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Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.taibobeautyvn.com
Q Switched ND Yag laser để xóa hình xăm,
da xạm màu và bớt 2. Cryolipolyisis để giảm
cân, thon gọn cơ thể.

H18
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CÔNG TY TNHH
QUẢNG CÁO ĐẸP

CÔNG TY TNHH
SAN EI KAGAKU VIETNAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
- THƯƠNG MẠI
- DỊCH VỤ QUỐC HƯNG

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm
sóc sức khỏe, các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa,
các chuỗi cửa hàng & nhà thuốc tại Việt Nam

samidavn.com

http://san-eikagaku.vn/vi

Công ty Samida cung cấp các thiết bị làm
đẹp và mỹ phẩm. Tất cả các sản phẩm
được sản xuất tại Nhật Bản.

SAN-Ei Kagaku Co., Ltd. đạt được các chứng
chỉ về đảm bảo chất lượng, nhằm mang đến
sự hài lòng về chất lượng cho khách hàng.

Dung dịch vệ sinh dịu nhẹ được sản xuất
theo công thức chứa 85% thành phần hữu
cơ và được tăng cường với tinh chất hữu
cơ từ lô hội chamomile, và lavender nhằm
giúp rửa và làm láng mịn làn da nhạy cảm.

B32
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CÔNG TY TNHH
THE ARTIST LABORATORIES

CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI CREATION

Cần tìm các chuỗi cửa hàng & nhà thuốc,
các của hàng bách hóa tại Việt Nam

www.medisza.com
Công nghệ Hive Cell Cushion, Spider Web
Peptide & Rise Water. Giải mã làn da châu Á
rạng rỡ, giúp da bạn tỏa sáng cả ngày dài.

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

www.earthmama.vn

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung
tâm thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

www.tbytthanhtruc.vn

skinretreat.vn@gmail.com

HIFU TRIVON là một thiết bị đa năng hiệu quả
và tiết kiệm diện tích dùng để nâng cơ mặt
và tạo dáng cơ thể được kết hợp với HIFU,
siêu âm Cavitation làm thon gọn dáng và
Radio Frequencies.

Công nghệ không xâm lấn cải tiến nhất của
Hàn Quốc để trẻ hóa làn da lão hóa, xạm
màu, mụn và da với các vấn đề khác.
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CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MAI DỊCH VỤ KÔ VI

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI GIA THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
MODERN BEAUTY

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà sản xuất tại Việt Nam

kovicovn@gmail.com

giathinh.nail@gmail.com

Phân tích lỗ chân lông, nếp nhăn, nốt, độ
ẩm, loại da v.v. Máy này đưa ra các liệu
pháp thẩm mỹ và điều trị khác cho các vấn
đề về da tùy thuộc vào kết quả phân tích.

Được thành lập vào năm 2010, công ty
chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ khách
hàng đưa ra các lựa chọn đúng đắn. Công
ty chúng tôi chuyên về nghiên cứu và phát
triển sản phẩm cũng như sản xuất vật liệu
với công nghệ mới nhất.

"các nhà sản xuất mỹ phẩm:
• Chăm sóc da
• Chăm sóc cơ thể
• Sản phẩm cho bé
• Mỹ phẩm đặc trị
• Mỹ phẩm y tế"

G18

B13

Khu gian hàng Hàn Quốc

CÔNG TY TNHH
TRINH MỸ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ VIÊN MỸ

COREANA

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ.
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.kbcosmetics.com.vn

Cần tìm các nhà phân phối
tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

http://trinhmy.com

www.vienmy.vn

www.coreana.com

Máy xóa hình xăm G-Q7 Q switched nd yag
laser, tối đa 1200mj, gồm 3 bước sóng 3
-1064nm, 532nm và 755nm.
G-DIODE808 Diode laser , Siêu triệt lông,
nhanh và hiệu quả.

• Tư vấn trọn gói về mở Spa
• Thiết kế viện thẩm mỹ, không gian spa tại
nhà chuyên nghiệp
• Xây dựng phòng sauna/xông hơi - các hệ
thống bồn tắm chuyên nghiệp, lắp đặt hệ
thống phòng tắm massage - Jacuzzi.
• Trang trí nội thất cho phòng khám, home
spa chuyên nghệp, thiết bị spa, máy thẩm
mỹ.
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Top 3 công ty mỹ phẩm hàng đầu tại Hàn
Quốc. Một lọ mỹ phẩm là kết quả từ 30 năm
công nghệ mỹ phẩm của Coreana.

Khu gian hàng Hàn Quốc

D01

H03

COREAPUFF
MANUFACTURING CO LTD

COSGENE
INTERNATIONAL CO LTD
Cần tìm các doanh nghiệp
bán sỉ tại Đông Dương

COSMED
INNOVATION CO LTD

Cần tìm tất cả các khách hàng làm thương
mại tại Việt Nam

www.coreapuff.com

www.cosgene.com

www.cmicosmetic.com

Chăm sóc da công nghệ sinh học
Cosgene-Professional từ Mỹ. Đã có mặt tại
Đài Loan hơn 20 năm, với các sản phẩm tận
dụng tối đa các sáng chế Nanospheres, để
tận dụng của các thành phần hoạt tính cỡ
nanometer.

Các sản phẩm Dưỡng và làm mềm da với
các thành phần từ công thức độc quyền.
Nhà xuất khẩu OEM/ODM và đại lý bán sỉ có
nhà máy riêng ở Thái Lan.

H06

Khu gian hàng Hàn Quốc

H01

COSMOBEAUTI LAB

COSWEL KOREA

CREAMERY PLUS
THAILAND

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Mút mỹ phẩm với lỗ siêu nhỏ và có khả năng
giãn nở cao, giúp hấp thụ độ ẩm vượt trội,
giúp cho da có độ bám khi trang điểm.

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa,
nhà phân phối tại Việt Nam

info@cosmobeautilab.com
Hãy thăm gian hàng của chúng tôi để biết
thêm thông tin. Chăm sóc cơ thể| Chống
lão hóa| Kem làm trắng & nâng cơ| Tóc &
sắc đẹp| Sản phẩm cho bé|Chống côn
trùng| Chăm sóc da | Bao bì OEM | Sản
xuất theo hợp đồng.

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm
sóc sức khỏe, các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

http://www.glam21.com

www.creameryplus.com

Nhãn hiệu sản xuất tại KR, OEM & ODM. Glam 21.
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Tập trung vào việc phát triển nghiên cứu với
sản phẩm chất lượng tốt. Cung cấp sản
phẩm nhanh chóng. Bảo đảm giá cả phải
chăng. Là đối tác cho sự thành công của
bạn.

Khu gian hàng Hàn Quốc

D18

Khu gian hàng Hàn Quốc

DEEP SKIN

DEL MAR DERMA
INTERNATIONAL CO LTD

DH COSMETIC

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm
sóc sức khỏe, các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

kdeepskin@gmail.com

www.vivispa.com.tw

www.pestlo.com

Vi kim châm sóng rf

"Bộ dùng thử 3 ngày làm mới & sáng
da gồm:
1. 25% L-ascorbic Acid 4ml
2. Kem cấp nước và giữa ẩm 10ml
3. V-White Lumiskin SPF50-Nature 5ml
4. Mặt nạ tinh dầu cho da nhạy cảm
Anti-sensitive essential Oil Gel Mask
20ml

Khi văn hóa giao thoa và tạo ra Con đường
tơ lụa giữa kiến thức Phương Đông và
Phương Tây, PESTLO sẽ tạo ra con đường làm
đẹp mới từ những kiến thức đã được kiểm
chứng của thời cổ đại và khoa học, công
nghệ của thời hiện đại.

L05

D05

E29

DIDO ENTERPRISE
CO LTD

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

DNEWAGE BIOTECH
PTE LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

DONG GUAN DAICHEN
COSMETICS CO LTD

www.daido.com.tw

www.dnewage.com

www.daichen001.com

Vui lòng thăm gian hàng của chúng tôi để
biết thêm thông tin.

Được sản xuất với công thức đặc biệt dành
riêng cho chăm sóc sau điều trị laser và bôi
phục hồi, nhờ vào khả năng tạo độ ẩm,
chữa trị và làm lành hiệu quả

Sơn móng LED/UV nail gel, UV/LED nail gel
polish và đèn LED/UV.
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Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

Khu gian hàng Hàn Quốc

Khu gian hàng Hàn Quốc

D26

DOOSUN COSMETICS INC

DSB KOREA CORPORTATION

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

EFFI LA COSMETIC
INTERNATIONAL

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

www.doosuncosmetics.com

www.makeuphelper.co.kr

effilabeauty.com

"Là sản phẩm có thể sử dụng cho da nhạy
cảm và cho mọi lứa tuổi.
Cung cấp độ ẩm lớn và dưỡng chất cho da
nhạy cảm, làm dịu da, cung cấp nước, làm
giảm ngứa hay khó chịu."

Bộ Makeup Helper Art Cushion Luminous Real
Essence là sản phẩm đặc biệt được sản xuất
với số lượng có hạn, với thiết kế nghệ thuật
đặc biệt bắt mắt. Nó chứa 60% chiết xuất
cấp nước tăng cường và che khuyết điểm
hoàn hảo suốt cả ngày dài.

D24

E08

D06

EGLOBAL BEAUTE INC

EK DERMA LAB
PTE LTD

EMMA1997 CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.eglobalskincare.com
Eglobal Beauty Inc. tự hào cung cấp các
sản phẩm tự nhiên chất lượng cao được sản
xuất từ các nguyên liệu được cấp phép.
Được sản xuất hoàn toàn không dùng bất
cứ chất bảo quản, phẩm mầu hay hóa chất
độc hại nào. Không thử nghiệm trên
động vật.

Tìm kiếm khách tham quan
vì mục đích thương mại tại Việt Nam

www.mediesthe.com
Thức uống yêu thích của da. Chứa axit
hyaluronic tinh khiết - một loại nước tăng
cường. Khôi phục quá trình hydrat hóa da,
cố định độ ẩm và ngăn ngừa TWEL. Mềm mại
và chắc chắn.
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Effi'La cung cấp các sản phẩm chăm sóc
da hiệu quả tốt nhất. Các sản phẩm đạt
chuẩn thử nghiệm trên người tại Trung tâm
thí nghiệm tốt nhất của Đài Loan. Đảm bảo
các sản phẩm của Effi'La an toàn khi sử
dụng.

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

www.emma1997.com

Các thành phần làm trắng được lựa chọn
cẩn thận, kết hợp với bột trai, phù hợp với làn
da Châu Á. Làm trắng da cơ thể thông qua
massage và các đặc tính lý học từ các chiết
xuất từ thực vật giúp làm dịu làn da mệt mỏi.

B17

D27

H10

FARMELL
ENTERPRISE CO LTD

FOSHAN NANHAI QUJUNHONG
PLASTIC FACTORY

After

ESTHE PRO LABO
CO LTD
Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ ở Đông Dương

http://www.esthepro-labo.com/

www.farmell.com.tw

Nhãn hiệu "Esthe Pro Labo" là "sản phẩm làm
đẹp từ bên trong" được sản xuất dựa vào
việc tận dụng sức mạnh của tự nhiên để hỗ
trợ hiệu quả điều trị tại các salon thẩm mỹ,
spa và salon tóc.

"Nuôi dưỡng da sâu và chăm sóc da tốt nhất.
6 công dụng nuôi dưỡng tuyệt vời: trẻ hóa,
làm săn chắc, chống lão hóa, làm trắng,
chống nếp nhăn, tăng cường sức sống và
phục hồi tế bào."

"Sản phẩm này phù hợp với các sản phẩm
cho bé, chất rửa tay. Công suất bơm 2.0cc,
nhiều thiết kế chống dò rỉ, thân bơm không
độc, đáp ứng tiêu chuẩn, có nhiều màu để
lựa chọn.

D03

B03

F29

Cần tìm các nhà sản xuất tại Việt Nam

www.qjhpumps.com

After

FUH CHAUR BIOTECH
INDUSTRY CO LTD

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

G&E CO LTD
Cần tìm các nhà sản xuất tại Việt Nam

www.gneco.com

www.fuh-chaur.com
Fuh-Chaur Biotech là một nhà cung cấp mỹ
phẩm cao cấp chuyên thiết kế sản phẩm,
sản xuất sản phẩm, và cung cấp giải pháp
OEM và ODM tại Đài Loan. Chúng tôi làm
việc chặt chẽ với khách hàng ở tất cả các
giai đoạn trong dự án của họ.

G&E UV/LED thấm hút sơn bóng gel; Sơn
bóng gel OUL'AC trai đen.
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GIA THẮNG
Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà sản xuất tại Việt Nam

www.nhuagiathang.com

Thiết kế hình dáng, sản xuất, nhập khẩu, in ấn
và dát kim loại tất cả các loại bao bì mỹ
phẩm.

H08

Khu gian hàng Hàn Quốc

Khu gian hàng Hàn Quốc

GOLD OCEAN BIOLOGICAL
TECHNOLOGY QINGDAO CO LTD

GOLDLEBEN

GRINIF

Tìm kiếm đại lý và công ty
nhập khẩu tại Việt Nam

Cần tìm các nhà sản xuất,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

shandonglj@126.com

www.goldleben.com

www.grinif.com

Mặt nạ Hypoallergenic không
chất bảo quản.
Miếng Hypoallergenic hydrogel patch
không chất bảo quản.
Các sản phẩm mỹ phẩm hoàn thiện số l
ượng lớn cho OEM & ODM.

Grinif, mỹ phẩm tự nhiên, là sản phẩm chăm
sóc da hiệu quả và nhẹ nhàng cho tất cả
các loại da.

L21

L01

A14

GUAN YI XIN YE CO LTD

GUANGZHOU ANDING
GLASSWORK CO LTD

GUANGZHOU ANNUUM
TRADE CO LTD

Tập trung vào các sản phẩm chăm sóc da
bằng nước biển, không chứa chất hóa học,
màu sắc và chất bảo quản, trong khi đó vẫn
tăng cường hiệu quả của sản phẩm.

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

http://www.rosered.com.tw/
Deep Oceanic + Tự nhiên + thuần khiết +
Được cấp bằng sáng chế + An toàn +
Hiệu suất.
Từ năm 2004, Rose Red đã cung cấp cho
khách hàng các dịch vụ đạt tiêu chuẩn khoa
học và chuyên nghiệp nhất.

Cần tìm các nhà sản xuất
ở Đông Dương

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

http://andingglasswork.en.made-in-china.com

shop1435251353598.1688.com

Cung cấp các sản phẩm đóng chai nước
hoa, lọ xức nước hoa và nút nhựa/kim loại.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm làm
móng và có thể sản xuất các sản phẩm
nguyên bản.
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B27

H15

L25

GUANGZHOU CAIXUAN
COSMETICS CO LTD

GUANGZHOU CITY KANGFEI
COSMETICS CO LTD

GUANGZHOU DAAO
COSMETICS CO LTD

www.caixuan.en.alibaba.com

admin@kangfeicosmetics.com

www.daaocn.com

Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm
làm móng, gồm sơn gel bóng, gel đổi màu,
gel một bước, gel mắt mèo, gel vẽ móng, lớp
top lì /gel khắc 4D, gel loang v.v.

Hơn một thập kỷ qua, Nhà máy KANG FEI là
một trong các nhà sản xuất hàng đầu trong
ngành mỹ phẩm truyền thống Trung Quốc.
Các sản phẩm chính của chúng tôi là sản
phẩm trang điểm và chăm sóc da hiệu quả.

Chúng tôi mua nguyên liệu thô từ các khu
vực sản xuất chính thống lớn trên toàn thế
giới, hơn 80% trong công thức sử dụng
nguyên liệu thô nhập khẩu. Có nhiều loại
kem, sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản
phẩm làm đẹp, mỹ phẩm dưỡng chất.

E33

E30

C22

GUANGZHOU EKAI ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO LTD
Cần tìm các nhà sản xuất
ở Đông Dương

GUANGZHOU HENGMILY
BEAUTY EQUIPMENT CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung tâm
thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe ở Đông Dương

GUANGZHOU HUAFEI TONGDA
TECHNOLOGY CO LTD

gzekai@163.com

www.henmily.com

www.huafeilaser.com

Công ty Ekai chuyên về phát triển và sản xuất
thiết bị làm đẹp như máy lăn kim, kim lăn,
máy xăm trang điểm vĩnh viễn.

Các sản phẩm chính của chúng tôi gồm máy
tạo dáng cơ thể và khuôn mặt, IPL, DPL,
Picosecond Laser, triệt lông laser và HIFU.

Công ty laser Huafei đã tham gia vào việc
sản xuất và quản lý Laser, RF, IPL, Laser Diode
808nm, Xóa Xăm, giảm béo và các chuyên
môn kỹ thuật khác.

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các salon tóc & móng tại Việt Nam

Cần tìm các nhà sản xuất
ở Đông Dương
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Cần tìm các nhà sản xuất,
tại Việt Nam

Tìm kiếm Beauty Salon & chủ Spa,
nhà phân phối tại Việt Nam

C26

G10

C25

GUANGZHOU
JINGANG PIGMENT
TECHNOLOGY CO LTD

GUANGZHOU
KAYSON CO LTD

GUANGZHOU LICHEN FINE
CHEMICAL CO LTD

Tìm kiếm Beauty Salon & chủ Spa,
nhà phân phối tại Việt Nam

Tìm kiếm Đại lý,
nhà phân phối tại Việt Nam.

www.kyskin.com

www.lichenhair.en.alibaba.com

Công ty TNHH Guangzhou Jingang Pigment
Technology Co., Ltd thành lập vào năm
1997, là nhà sản xuất chính tại Trung Quốc
trong 20 năm qua. Phương châm của
chúng tôi là Chân thật và Có Ích.

Kem chống nắng, kem làm trắng, kem chống
lão hóa, kem bôi tại chỗ, kem làm trắng cơ
thể, kem thoa ngực, kem giảm béo và mỹ
phẩm làm đẹp như son môi CC và son môi
chống thấm nước.

Daầu gội đầu làm đen tóc, dầu gội và dầu
xả.

G13

G05

C27

GUANGZHOU LINUO
BEAUTY ELECTRONIC
TECHNOLOGY CO LTD

GUANGZHOU MAGICBELLE
BEAUTY DEVICE CO LTD

GUANGZHOU
NIANSHENG BEAUTY
EQUIPMENT CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
viện thẩm mỹ tại Việt Nam

jinganggz@163.com

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

www.rfmachine.cn

Máy giảm cân, máy mát xa, máy tẩy lông
SHR OPT, máy căng da mặt, máy chăm sóc
da mặt Hydra và máy lăn.

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung
tâm thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

www.magicbelle.en.alibaba.com
Máy này cho phép tốc độ lặp nhanh lên đến
20Hz (20 sung/giây), với phương pháp
in-motion treatment, có thể triệt lông nhanh
với một mảng diện tích lớn. Nó cũng là một
liệu pháp chăm sóc da bằng laser không
cần phẫu thuật, không xâm lấn,
nhanh và dễ dàng.
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Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

http://www.china-beautyequipment.com/
Các sản phẩm chính là Picosecond laser,
CO2 laser, diode laser, máy triệt lông, thiết
bị làm thon gọn, thiết bị làm thon
gọnCryolipolysis, thiết bị làm đẹp đa năng
v.v. Chuyên về các thiết bị làm đẹp &
massage, thiết bị chăm sóc sức khỏe chất
lượng cao.

H16

H09

E34

GUANGZHOU
NIKE NAIL JEWELRY
FACTORY

GUANGZHOU ODDIS
COSMETICS CO LTD

GUANGZHOU PENGHUANG
GLASSWARE CO LTD

www.oddis.com.cn

amanda@glass020.com

Cung cấp sỉ ngọc trai đồ trang sức làm bằng
ngọc trai, đá và các loaik đá được mài nhẵn.

Nước hoa, son môi và phấn mắt.

Công ty chúng tôi thành lập vào năm 2005,
chuyên về nghiên cứu và phát triển, thiết kế,
dịch vụ, kinh doanh mỹ phẩm. Cam kết cung
cấp cho khách hàng dịch vụ bao bì chất
lượng cao.

H11

E27

L29

GUANGZHOU PERFECT
BIOTECHNOLOGY CO LTD

GUANGZHOU QIANNIMEI
COSMETICS LTD

GUANGZHOU YUHENG
PLASTIC PRODUCTS CO LTD

www.icemagel.com

676627225@qq.com

www.yuheng-packing.com

Công ty TNHH Guangzhou Perfect
Biotechnology Co., Ltd là một công ty sơn
móng tay chuyên nghiệp và tiên tiến với hơn
5 năm kinh nghiệm trong ngành. Trong suốt 5
năm qua, chúng tôi đã xây dựng 'ICEMA'
thành nhãn hiệu riêng của chúng tôi.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất gel đánh
bóng móng tay và bột làm bóng kỳ diệu
cùng một loạt các sản phẩm làm móng tay
khác

Chúng tôi chủ yếu sản xuất các sản phẩm
nhựa như nhựa PP/PS/PET/PETG/HDPE v.v. sản
phẩm của chúng tôi được xuất đi nhiều nước
trên toàn thế giới.

Tìm kiếm đại lý và nhà
sản xuất tại các nước Đông Dương

760960380@qq.com

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà nhập khẩu ở Đông Dương

Tìm kiếm đại lý và nhà sản
xuất tại các nước Đông Dương
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Cần tìm các nhà sản xuất
tại Đông Dương

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

B28

Khu gian hàng Hàn Quốc

Khu gian hàng Hàn Quốc

GUANGZHOU
ZHEBANG BEAUTY & HAIR
DRESSING EQUIPMENT

HANKOOK COSMO CO LTD

HAPPY L&B CO LTD

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà sản xuất tại Đông Dương

www.hankookcosmo.co.kr

happylnb.com

Chăm sóc da, toner, Emulsion, Essence,
Ampoule, mặt nạ, Spa & Salon.

Happy L&B cam kết trở thành nhà cung cấp
toàn cầu về các sản phẩm chăm sóc sắc
đẹp và sức khỏe toàn diện" qua việc cung
cấp các giải pháp làm đẹp tự nhiên cho
khách hàng thông qua mạng lưới thương
hiệu toàn cầu về các sản phẩm chăm sóc
sức khỏe và mỹ phẩm.

Khu gian hàng Hàn Quốc

L27

H14

HERNE

HIP LIK PACKAGING
PRODUCTS FTY LTD

HONG KONG DAFENG
COSMETICS CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.radium.com.cn
Thiết bị làm đẹp.

Cần tìm các nhà phân phối tại Việt Nam

www.herne.co.kr

Các sản phẩm hiệu quả cao với 7 loại đặc
biệt và 7 loại đặc dụng để bình thường hóa
chu kỳ thay da khiến da đẹp hơn.

Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà sản xuất ở Đông Dương

www.hiplik.com.hk

110479912@qq.com

Chúng tôi là một trong các nhà sản xuất
hộp nhựa gấp hàng đầu trên thế giới.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp bao bì rõ
ràng chuyên nghiệp suốt hơn 47 năm qua,
gồm các sản phẩm định hình nhiệt
thermoform và các ống nhựa trong

Son môi, phấn mắt, son nước, phấn, kem BB,
bút kẻ mắt, dụng cụ tẩy trang và các sản
phẩm trang điểm khác
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HONG YI & I TRADING

HUGEL

Tìm kiếm các Beauty Salon & Chủ Spa,
Trung tâm thâm mỹ và sức khỏe tại
các nước Đông Dương

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ
các nhà phân phối tại Việt Nam

HWAJIN
COSMETICS CO LTD

scrxmalaysia@gmail.com

www.hugel.co.kr

Tìm kiếm khách tham quan vì mục
đích thương mại tại Việt Nam

http://www.ihwajin.com/

'Tạm dừng quá trình lão hóa, Regain Youth'
bằng phương pháp điều trị sinh học tế bào.

BOTAL FILLUID Perfect Wrinkle là serum ống để
xóa nếp nhăn. Với các thành phần đã được
đăng ký bản quyền (ppeptit giống dạng
botox), sản phẩm đã được chứng minh là
giúp cải thiện nếp nhăn trong 2 tuần thử lâm
sàng.

E22

Khu gian hàng Hàn Quốc

G09

INNOVATION LIFESTYLE
CORP (M) SDN BHD

J BUGS CO LTD

JINHUA MEICHENG
PLASTIC CO LTD

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

Cần tìm các thẩm mỹ viện, spa,
các cửa hàng tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

www.innovation-lifestyle.com

marketing_brand@j-bugs.com

http://www.mcsuye.com/

BATIK SERIES đặc trưng với một loạt các sự
pha chế. Là sự kết hợp độc đáo của rừng
nhiệt đới và Batik phản ánh bản sắc văn hóa
của Malaysia.

Sản phẩm "The Amazing HP-Black Ginseng
™"- Nhân sâm đen khởi nguồn năng lượng
giúp cung cấp năng lượng thẩm thấu vào
các lớp da và tăng cường sức sống.
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Dựa trên nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát
triển được tích lũy, chúng tôi sản xuất các
loại mỹ phẩm khác nhau, từ 'Vellish', 'Floere',
'Isiloe' và 'Yeblang'.

Nắp lọ sơn, chổi sơn móng, lọ thủy tinh, ống
son nước, thỏi son, hộp phấn.
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JULIA CO LTD

JUNO ACADEMY

K1MED CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
viện thẩm mỹ ở Đông Dương

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.junoacademy.com

www.k1med.com

• Sách JUNO 9 Matrix Text Books
• Các sản phẩm liên quan đến làm tóc
• Các khóa học nâng cao về tóc và
trang điểm .

Hệ thống KHÔNG tiêu hao vật tư NO
Consumable ACUS (khoanh vùng), tạo hiệu
ứng nhiệt tới độ sâu 3.5mm đến 4.5mm đủ
nhiệt để kết tụ toàn bộ lớp SMAS, không chỉ
các điểm nối như hệ thống HIFU chung.
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KAEI CO LTD

KARATICA

KOCOSTAR

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

www.julia.co.kr
Gồm chiết xuất gỗ bạch dương, hợp chất
amino acid và adenosine. Sản phẩm chống
nếp nhăn này giữ độ ẩm và độ đàn hồi cho
da bạn.

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
nhà thuốc & chuỗi cửa hàng tại Việt Nam

www.kaei.co.jp
Mặt nạ CO2 trước đây được dùng trong
phẫu thuật thẩm mỹ tại các bệnh viện và cơ
sở thẩm mỹ. Đây là loại mặt nạ mới với công
nghệ tiên tiến và hiệu quả hơn.

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.karatica.co.kr
Miếng dán kim Hyaluronic acid Needle cải
thiện nếp nhăn. Miếng dán intensive path
cho vùng quanh mắt, miệng v.v.
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Cần tìm tất cả các khách hàng làm
thương mại tại Việt Nam

www.kocostar.com
Mặt nạ cho môi Kocostar có hiệu quả với
môi khô và nứt nẻ. Đây là loại mặt nạ cấp
nước với các chiết xuất thảo dược và các
thành phần tạo độ ẩm. Hãy làm cho môi
bạn trở nên mềm và quyến rũ với mặt nạ
môi 3 màu hồng, bạc hà và đen.
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KUND IN BIOCOSMETIC
CO LTD

KUORA
DERMOCOSMETICS SL

LABORATORIOS
XIMART SA

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

www.kuora.com

www.ximart.com

Các công thức chất lượng cao cho các
sản phẩm mỹ dược phẩm kết hợp công
nghệ và các thành phần tự nhiên. Cốt lõi
của Kuora là nhằm "phục hồi sức khỏe làn
da, tối đa hóa tiềm năng và vẻ đẹp của làn
da".

Laboratorios Ximart sản xuất, thiết kế và phát
triển các liệu pháp thẩm mỹ khoa học, các
sản phẩm chống nắng, làm sáng da, chống
nếp nhăn, chăm sóc tóc và các sản phẩm
trang điểm toàn diện cho các thị trường
chuyên nghiệp và đại chúng.
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LENA INTERNATIONAL
CO LTD

LIDAR INTERNATIONAL
CO LTD
Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

LIN FAMILY
BIOTECH CO LTD

Cần tìm tất cả các khách hàng làm
thương mại tại Đông Dương

lenaint.com

www.lifebox.com.tw

www.lin-fb.com

Tự nhiên, hiệu quả, đơn giản, công nghệ
cao là các thành tố chính tạo nên các sản
phẩm của chúng tôi. Hãy đến gian hàng
của chúng tôi để tìm hiểu các cơ hội kinh
doanh cho cơ sở làm đẹp của bạn.

Seri The OCENSE Brightening là sự kết hợp
của nước biển sâu (D-MINNERALZ®) và các
thành tố làm sáng da gồm O.D.A. White™
và Chromabright™. Nó tạo độ ẩm và làm
sáng da để mang lại cảm giác dễ chịu cho
da mà không bị kích ứng.

Các sản phẩm dược mỹ phẩm phục hồi
chống viêm sử dụng công nghệ nano được
cấp bằng sáng chế đa quốc gia. Có kết quả
tức thì sau khoảng 20 phút.

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.kund-in.com
KUND-IN Biocosmetic không ngừng nghiên
cứu phát triển các sản phẩm công nghệ
sinh học chống lão hóa mới nhất dựa trên
các thương hiệu salon chuyên nghiệp, sản
xuất các sản phẩm tạo ra hiệu quả chăm
sóc da lý tưởng.

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối ở Đông Dương
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LONGIN TRADING CO LTD

MCURE CO LTD

MLG MEDICAL INSTRUMENT
(SHENZHEN) CO LTD

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

www.mcure.co.kr

www.mlgkj.net

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

http://sonice.tw.

Bao gồm nhiều thành phần không chỉ nuôi
dưỡng nang lông mà còn lấy đi chất bẩn
cùng với dầu từ da đầu. Hơn nữa, có chứa
ion âm và bột infared được giới thiệu bởi liên
hợp Hoa Kỳ.

Aquapen2 là bút tiêm tự động.
Vì có chức năng tiêm không cần bật nên dễ
vận hành hơn các sản phẩm khác,
đã được cấp sáng chế.
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MONARCH AESTHETIC
SDN BHD

MPRBRAIN CO LTD

NATUREPROF CO LTD

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung tâm
thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe ở Đông Dương

Cần tìm tất cả các khách hàng làm
thương mại tại Việt Nam

www.monarchaesthetic.com

www.yerma.co.kr

SIMILDIET - chăm sóc da y tế cho liệu pháp
toàn vẹn.

MPRBrain thiết kế và cung cấp các sản
phẩm mỹ phẩm chất lượng đỉnh cao. Với
các đối tác được cấp CGMP, chúng tôi có
thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của thị
trường. Tập đoàn OEM/ODM chuyên nghiệp
có năng lực Marketing & lập kế hoạch.
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Máy phân tích da, máy phân tích da đầu,
làm trắng răng và camera nha khoa intraoral.

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

www.deepandtrue.com
Deep&True có triển vọng làm cho hạnh phúc
toàn diện hơn, và được tạo ra với ý tưởng là
sản phẩm chăm sóc da cao cấp từ thiên
nhiên hữu cơ của Bioagricert Italy.
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NINGBO WIN MATE COSMETIC
PACKAGING CO LTD

NINGBO YINZHOU YAJIE
ALUMINUM PLASTIC
SPRAYERS CO LTD

NS RETAIL CO LTD

Cần tìm các nhà sản xuất
ở Đông Dương

www.wmcospkg.com
Vỏ thỏi son, vỏ son nước, vỏ mascara,
hộp nhựa, hộp trang điểm, hộp phấn và lọ
trang điểm.

Tìm kiếm nhà sản xuất,
nhà phân phối tai các nước Đông Dương

www.yjsprayer.en.alibaba.com

Máy xịt nước hoa, bơm, cổ áo, nắp đậy đĩa,
bình airless và máy bơm kem dưỡng da.

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.petitfee.com
Kem dưỡng ẩm vùng mắt - Hydrogel Eye
Patch Hydro Gel là nước ở dạng gel tạo độ
ẩm cho da ở mức cao nhất
-Các tinh chất trong mặt nạ nước Eco giúp
nước thẩm thấu vào da và giúp
làn da mỏng hơn.
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NUTRACOSMETIC GMBH

ODI TECHNOLOGY
CO LTD

PBS KOREA CO LTD

Cần tìm các chủ salon thẩm mỹ & spa, các trung tâm
thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Tìm kiếm nhà phân phối
và nhập khẩu tại Việt Nam

www.odilaser.com

www.pbskorea.co.kr

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.evobeaute.de

Cuộc cách mạng làm dài mi! Hãy ghé thăm
gian hàng của chúng tôi để biết thêm chi
tiết.

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI: 1. Nhà máy lớn
nhất ở Quảng Châu (7000sqm) 2. Bề dầy lịch
sử với 13 năm kinh nghiệm 3. ISO13485, CE
medical, hơn 30 bằng sáng chế 4. Dịch vụ:
bảo hành 1 năm, bảo trì tận nơi, tập huấn
trực tiếp. LOẠI MÁY NÀO: Laser, OPT, HIFU,
máy làm thon gọn.
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PBS KOREA đã được nhận các chứng nhận
an toàn của Dermatest, FDA, SGS, TUV, BCA
và Green Label.
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PEBEO VIET NAIL ART
CO LTD

PROSTEMICS CO LTD

PURASAC CO LTD

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà sản xuất tại Việt Nam

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.pebeo-nail.com

Cần tìm các đại lý bán sỉ,
các nhà phân phối tại Đông Dương

www.prostemics.com

www.purasac.com

RoughyX Toner
Giải pháp cấp nước kép Nước +
lớp tinh dầu
1. Lớp khóa kiềm dầu
2. Cung cấp lượng nước cần có
3. Toner 2 lớp (tinh dầu + nước)

Chúng tôi chuyên cung cấp công nghệ
đẳng cấp cho dịch vụ HA fillers như "Ajax" và
"Rejeunesse" và cả "bộ chăm sóc tại nhà
DaAllRune.
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PURIFY MARKETING CO LTD

Q&Z
INTERNATIONAL PTE LTD

RNU CO LTD

Tìm kiếm nhà phân phối tại
các nước Đông Dương

Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam
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Pebeo là công ty nghệ thuật làm móng công
nghệ cao, tích hợp Nghiên cứu và Phát triển,
thiết kế, sản xuất, marketing, có khả năng
cung ứng các dịch vụ OEM/ODM trong các
công nghệ đánh bóng móng tay.

Tìm kiếm các Beauty Salon &
Chủ Spa tại các nước Đông Dương

www.boskin.com.tw

Bonanza cung cấp cho khách hàng của họ
sản phẩm chất lượng cao cùng dịch vụ tuyệt
vời, cung cấp sự hài lòng tối đa. Sản phẩm
bán chạy nhất của chúng tôi là một loạt các
Jelly Mask.

www.e-beauty.my

Sản phẩm chăm sóc da bao gồm một loạt
các sản phẩm hoàn chỉnh dùng cho các liệu
pháp toàn thân chuyên nghiệp tại Salon.
Cung cấp các sản phẩm thiết yếu nhất cho
mặt, cơ thể và spa.
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www.reclar.co.kr
<RECLAR> - Máy chăm sóc da
Galvanic water peeler
Có 5 chức năng chính trong một
máy: tẩy da chết (không làm khô
da) Water peeling, Galvanic Ion,
liệu trình đắp mặt nạ vàng Gold,
liệu trình ánh sáng và dò hiển thị.
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ROKUINKAN CO LTD

S ART VIETNAM

SANHE BEAUTY

Tìm kiếm nhà phân phối
và nhập khẩu tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ tại Việt Nam

Tìm kiếm trung tâm thẩm mỹ và sức khỏe,
nhà phân phối tại Việt Nam

http://wiwwatch.com/whitening/

sartvietnam1@gmail.com

www.iplmedical.com

"Đẩy nhanh hiệu quả làm trắng từ 3 tháng
còn 30 giây.

2B Bio Beauty- dòng sản phẩm chống lão
hóa, mang đến giải pháp toàn diện để tái
tạo tế bào và tẩy tế bào chất, mang lại làn
da trắng sáng, mịn màng.

Sản xuất thiết bị thẩm mỹ y khoa, ND YAG
Laser, SHR OPT, HIFU, Diode Laser và Laser
Fractional Co2.
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SANJIN
ENTERPRISE CO LIMITED

SANSHO COSMETICS
INTERNATIONAL PTE LTD

SBMED INC

Cần tìm các nhà nhập khẩu,
studio make-up tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ, các trung tâm
thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe ở Đông Dương

Cần tìm tất cả các thương
nhân tại Đông Dương

www.sjpackaging.com

www.sanshocosmetics.com

www.sbmed.kr

Công nghệ chiết xuất thảo dược của Thụy
Sỹ, PhytoCellTec ™ có thể tái sinh tế bào gốc
từ bên trong, tăng collagen cho hiệu quả
làm trắng da và chống lão hóa"

Vui lòng thăm gian hàng của chúng tôi để
biết thêm thông tin.

"Sản xuất tại Nhật Bản từ 1968
PB (Sansho Cosmetics) Chăm sóc sắc đẹp
chuyên nghiệp
•R&D và sản xuất OEM / ODM
• Chăm sóc da
• Chăm sóc tóc
• Chăm sóc cơ thể
• Thực phẩm chức năng cho làm đẹp và
chăm sóc sức khỏe "
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MEDISHINE, thiết bị không dây đa chức năng
có thể sử dụng cho các dịch vụ fillers, botox,
cung cấp vitamin, PRP và các chức năng
khác.
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SD BIOTECHNOLOGIES
CO LTD

SEOUL GOOD TRADING

SH COSMETICS GROUP

Tìm kiếm Thẩm mỹ viện,
Chủ spa và doanh nghiệp bán sỉ của Việt Nam

www.snpcos.net
Chiết xuất tổ yến và Rong biển Complex
chứa năng lượng của biển với sức giữ ẩm
mạnh mẽ, giúp da giữ được sự cân bằng
cho làn da khỏe mạnh.

Tìm kiếm Đại lý,
nhà phân phối tại Việt Nam.

fong0072@gmail.com
Bộ Cindella cho da nhìn trẻ và sáng hơn.
Chúng tôi cung cấp chất làm trắng tốt nhất
từ Hàn Quốc! Cindella Whitening

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại ở Đông Dương

www.soerlin.com
Điều kỳ diệu sau 72 giờ! Bạn được hồi xuân!
Áp dụng Botox, N-BTX! Quên đi nỗi lo về tuổi
tác!
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SHAOXING SHANGYU
TIANMA PLASTICS CO LTD

SHUOPHIYA OEM ODM

SILICON 2

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà sản xuất ở Đông Dương

2513774325@qq.com
Đầu lăn, đầu di tròn nhựa, đầu di tròn thủy
tinh, bơm, vòi xịt, lọ nhựa và lọ nhôm.

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
viện thẩm mỹ tại Việt Nam

www.shuophiya.com

Tập trung vào ngành phun thêu trong nhiều
năm, chuyên về các máy phun thêu, vật liệu
màu bán vĩnh viễn, vật liệu xăm v.v. có thể
sản xuất OEM, tập trung vào chất lượng
xuất khẩu.
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Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối tại Việt Nam

http://www.stylekorean.com/
B2B/B2C K-dịch vụ phục hồi sắc đẹp.

Khu gian hàng Tây Ban Nha

G07

B10

SKEYNDOR

SKIN RENEW
INTERNATIONAL
(M) SDN BHD

SKY RESOURCES
GROUP OF COMPANIES

Cần tìm các nhà phân phối,
ở Đông Dương

www.skeyndor.com

Tìm kiếm Beauty Salon & chủ Spa,
nhà phân phối tại các nước Đông Dương

www.skin-renew.com

Tìm kiếm nhà phân phối và nhập
khẩu tại các nước Đông Dương

www.sky-resources.com

Hãy ghé thăm Booth của chúng tôi để có
thêm thông tin

"Bạn tạo thương hiệu, Chúng tôi làm việc còn
lại!
Sky Resources, đạt tiêu chuẩn GMP, ISO
22716, nhà sản xuất được chứng nhận ISO
9001: 2015 mang đến cho bạn phạm vi rộng
lớn của OEM, ODM, OFM từ mỹ phẩm đến
các giải pháp chăm sóc da. "

D32
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SOLID HOUSE CO LTD

STYLE BEAUTY GROUP
CO LTD

SUNG KYUN KWAN
COSMETIC CO LTD

"SKEYNDOR đã thiết kế một dòng sản phẩm
chăm sóc da toàn diện, cho giới chuyên
nghiệp và bán lẻ, đáp ứng các nhu cầu
khác nhau về da.
Chúng tôi đi tiên phong trong liệu pháp
chống lão hóa, với các công thức đổi mới
để mang lại vẻ đẹp cho làn da ở độ tuổi
trưởng thành.

Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu ở Đông Dương

www.sonarutalsn.com
Ias chuỗi sản phẩm độc lập từ SO NATURAL;
tập trung vào các sản phẩm cho mẹ và bé.
Cộng tác và nghiên cứu cùng các chuyên
gia trong lĩnh vực chăm sóc da tự nhiên
nhằm bảo vệ làn da nhạy cảm.

Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

www.stylecosmetics.com.tw
Tại MD Store Make Up (Style Beauty Group),
chúng tôi tin rằng vẻ đẹp đến từ bên trong
tất cả chúng ta. Dòng sản phẩm mỹ phẩm
sang trọng của chúng tôi là sản phẩm có
màu sắc đẹp và các thành phần chất lượng.

41

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm
sóc sức khỏe, các nhà phân phối tại Việt Nam

http://www.skkcos.com
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ
các thành phần đạt chuẩn EWG và
Dermaphilia. Nỗ lực hết mình để chăm sóc
đặc biệt cho da.

G01
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G15

SUNWINBEAUTY
FACTORY LIMITED

THE ORCHID SKIN

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

THƯƠNG VỤ TỔNG LÃNH SỰ
QUÁN HÀN QUỐC TẠI HỒ CHÍ MÌNH
- ĐẠI DIỆN REVIRESCO

https://sunwin-tech.en.alibaba.com/

www.theorchidskin.com

Picosure laser, fractional CO2 laser, SHR Elight
IPL nd yag laser máy đa chức năng, triệt lông
diode laser, nâng cơ mặt HIFU, iposonix
ultrashape BTL và làm thon gọn cryolipolysis,
các seri chăm sóc da led và hồng ngoại.

L03

Cần tìm nhà thuốc & chuỗi cửa hàng,
các nhà phân phối tại Việt Nam

www.skinmdlabvn.com

4 loại kem thoa tay hấp dẫn với các nhân vật
dễ thương. Kem tay loại giọt nước để làm
ẩm, kem tay có vitamin để làm sáng và cho
nếp nhăn, loại kem cuối có hàm lượng
collagen cao.

Hiệu quả và an toàn cho da bị sạm và tông
da không đều.
Chứng nhận KFDA, CFDA và FDA.
Chúng tôi có một số tài liệu SCI để chứng
minh cho tính hiệu quả và độ an toàn của
Pure Whitenol Serum.

A05
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Made In Japan | Premium Quality Products

After

TICUS COSMETICS
CO LTD

Tìm kiếm nhà sản xuất,
nhà phân phối tai các nước Đông Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU TỨ PHƯƠNG

UNICHEM SYNERGY
PTE LTD

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

Tìm kiếm các Beauty Salon & Chủ Spa,
trung tâm thâm mỹ và sức khỏe tại Việt Nam

http://www.ticuscosmetics.com/

www.tuphuongcosmetics.com

www.unichemsynergy.com

TICUS là một ODM & OEM chuyên nghiệp. Nơi
có thể cung cấp cho bạn mỹ phẩm phụ kiện
và sản phẩm làm đẹp móng tay mới nhất và
chất lượng cao trên thị trường.

Chúng tôi sử dụng nguyên liệu từ lúa mạch
dùng làm bia tươi để sản xuất các sản phẩm
chăm sóc tóc

Metatron là một thương hiệu chăm sóc da
chống lão hóa cung cấp hiệu quả tối đa để
người phụ nữ được xinh đẹp, tập trung vào
những kết quả rõ ràng mà khách hàng của
chúng tôi đã được cảm nhận.
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D16

VIVA KOREA

VPDD DAEWOONG
PHARMACEUTICAL
CO LTD TAI TP HCM

WE GIRLS
INTERNATIONAL CO LTD

http://www.daewoong.com/

http://www.rosered.com.tw/

BEAUTEM là độc tố botulinum có độ thuần
khiết cao được sản xuất theo quy trình khoa
học. Nhanh chóng cải thiện các nếp nhăn
trên trán sau 2 ngày tiêm.

"Deep Oceanic + Tự nhiên + thuần khiết +
Được cấp bằng sáng chế + An toàn +
Hiệu suất.
Từ năm 2004, Rose Red đã cung cấp cho các
khách hàng dịch vụ chăm sóc da tận tâm
đảm bảo tiêu chuẩn khoa học và chuyên
nghiệp nhất. "
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WENCHI & BROTHERS
CO LTD

WHIMELA

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các đơn vị bán sỉ ở Đông Dương

http://vivakorea.net/
Kem nâng ngực số 1 tại Hàn Quốc trong 9
năm liên tục.

Khu gian hàng Hàn Quốc

WELLDERMA
COSMETIC CO LTD
Tìm kiếm tất cả những khách tham quan vì mục
đích thương mại ở khắp các nước Đông Dương

www.wellderma.com
Chúng tôi kinh doanh mặt nạ và sản phẩm
chăm sóc da sử dụng "vải tự phát triển".
Chúng tôi cũng là OEM và ODM

Cần tìm các trung tâm thẩm mỹ và chăm
sóc sức khỏe, các đại lý bán sỉ tại Việt Nam

Cần tìm các chủ spa & salon thẩm mỹ,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.mitang-spa.com
Chiết xuất thực vật từ Anh, không sử dụng
chất thơm, vị hay màu nhân tạo, dầu
khoáng, cồn và các phụ gia tổng hợp với tất
cả các loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và
bị tổn thương.
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Cần tìm tất cả các khách hàng
làm thương mại tại Đông Dương

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

http://koreaspa.com.vn
Thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu và cung
cấp dưỡng chất oxy cho tế bào da. Các
hoạt chất sinh học chiết xuất từ gai tinh chế
đã đươc khoa học chứng minh hiệu quả trên
cơ thể người.
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WHITE MEDIENCE

WINEX INTERNATIONAL
CO LTD TAIWAN

WOODBURY

Cần tìm tất cả các khách hàng thương
mại tại Việt Nam

www.whitemedience.com
Các sản phẩm nâng cơ bằng chỉ PDO/PCL.
Sản phẩm chính - 'WM-Cog' với cấu trúc độc
đáo mang lại hiệu quả cao hơn.

Cần tìm các nhà sản xuất,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.lifebox.com.tw
SILKARA - Một trong những mặt nạ độc đáo
của chúng tôi sử dụng vải có cường lực cao
(ở cả hai mặt ngang và đứng), rất mềm và
thẩm thấu tốt, vô hại về mặt sinh thái.

Cần tìm nhà thuốc & chuỗi cửa hàng,
các nhà phân phối ở Đông Dương

www.woodbury.co.kr
Kẻ mắt và son môi Woodbury mang lại hiệu
quả lâu bền, siêu bám và chống nhòe tuyệt
đối. Mang lại màu sắc sinh động và láng mịn.
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WORLD INTERNATIONAL
DEVELOPMENT CO LTD

YAN NUO BIOTECHNOLOGY
CO LTD

YANGKI CORP

www.world0222362999.com.tw

www.dr-chao.com

World International Development Co., Ltd là
công ty cung ứng sản phẩm tóc uy tín với
hơn 30 năm kinh nghiệm ở Đài Loan. Có đội
ngũ kinh doanh dày dặn kinh nghiệm, và
khách hàng là các nhà thiết kế tóc chuyên
nghiệp và các salon.

Người sáng lập là Tiến sỹ Chao - chuyên gia
da liễu, giám đốc điều hành Nghiên cứu và
Phát triển ở Đài Loan.
• Là nhà sản xuất quốc tế OEM/ODM cho
các thiết bị chăm sóc da.
• ISO22716:2007
• Phòng Nghiên cứu & Phát triển

Cần tìm các đơn vị bán sỉ,
các salon tóc & móng ở Đông Dương

Cần tìm các nhà sản xuất,
các nhà phân phối ở Đông Dương
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Cần tìm các nhà phân phối,
các nhà nhập khẩu tại Việt Nam

www.yangki.com.tw
YANGKI là công ty mỹ phẩm và bao bì
chuyên nghiệp ở Đài Loan, nơi cung cấp các
sản phẩm chăm sóc da tự nhiên. Hãy tìm đại
lý có nhãn hiệu của chúng tôi iLoVeggie.

L11

ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐỂ THAM DỰ
Cách đăng ký?
3 cách đơn giản để đăng ký trước cho triển lãm
chuyên ngành làm đẹp lớn nhất tại Việt Nam

YOON BEAUTY ACADEMY

Vào trang
Facebook của chúng tôi
Cosmobeauté Vietnam

Cần tìm các đại lý bán sỉ, các
viện thẩm mỹ tại Việt Nam

or

or

Cung cấp thông tin của bạn
(tên, chức danh, công ty và
địa chỉ) qua số điện thoại
trên WhatsApp +6017 300 5688

Vào trang
www.cosmobeauteasia.com

http://www.yoon-beauty.co.kr/
Nếu bạn đã dự Cosmobeauté Việt Nam 2017, bạn đã được đăng ký tự động.
Học viện Yoon Beary là thành viên của hiệp
hội IFBC. Chúng tôi chuyên phẫu thuật thẩm
mỹ, tập huấn kĩ năng làm đẹp và tổ chức
các cuộc họp.

F26

Like, Share và trúng

Samsung S8!
*Có áp dụng các điểu kiện để đạt giải thưởng.

ZHEJIANG BI
INDUSTRIAL CO LTD
Cần tìm các nhà sản xuất,
tại Việt Nam

www.bi-packaging.com
Cung cấp bao bì đóng gói nước hoa và mỹ
phẩm.

1
3

Cách trúng thưởng:

Like & theo dõi trang
Facebook của
Cosmobeauté Vietnam
(@Cosmobeautevietnam.cbv)

Điền thông tin của bạn
vào mẫu trên Facebook

45

2
4

Share bài viết về sự
kiện Cosmobeauté
Việt Nam 2018 event
post

Nộp và chờ cơ hội
trúng thưởng!

TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH LÀM ĐẸP HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á
1
Kỳ thứ

1

Vietnam 2018

19-21 APRIL 2018

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
Phu My Hung, Ho Chi Minh City

1
Kỳ thứ

4

Asia 2018

9-12 JULY 2018

1
Kỳ thứ

Putra World Trade Centre (PWTC)
Kuala Lumpur, Malaysia

3

Indonesia 2018

11-13 OCTOBER 2018

Hall A & B, Jakarta Convention Center (JCC)
Jakarta, Indonesia

w w w. c o s m o b e a u t e a s i a . c o m
Để biết thêm thông tin về tham quan, đăng ký triển lãm và tài trợ, vui lòng liên hệ:

Tổ chức bởi:

+6017 300 5688
Cosmobeaute

Cosmobeauté Asia

ECMI ITE Asia Sdn Bhd | Sharon Siak
+603 5022 1999
+603 5022 1900
sharon@ecmi.com.my

