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Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn,
9 giờ sáng - 5 giờ chiều Thành phố Hồ Chí Minh
Beauté Meeting dành riêng cho
các chuyên gia đến để tìm kiếm
các sản phẩm và công nghệ
làm đẹp mới nhất đồng thời
khám phá các cơ hội kinh doanh
mới với các thương hiệu làm đẹp
từ khắp nơi trên thế giới.
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Tìm kiếm các sản phẩm
đặc trưng trong triển lãm.
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công ty, ngày và thời gian
mong muốn được gặp

Chúng tôi sẽ liên lạc với
bạn để xác nhận cuộc hẹn
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Chăm sóc da

Cosmobeauté Vietnam 2020
và gặp gỡ các công ty bạn
đã chọn!

Product Features

Chăm sóc da

AN CHEN CHEMISTRY FACTORY CO., LTD.

AMMON INTERNATIONAL INC.

https://www.ipretty-amelia.com/web/Home/index?key=793101760272
Tìm kiếm các chủ sở hữu và bán buôn Beauty Salon & Spa từ Việt Nam
Sữa rửa mặt giàu axit amin, nhẹ nhàng làm sạch da mặt và mắt, loại bỏ mụn
đầu đen. Không chứa xà phòng, không có chất hóa học và chất tạo bọt.
Hoàn hảo dành cho da dầu và da nhạy cảm.

www.ancheng.com.tw
Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Trung tâm thẩm mỹ & Chăm sóc
sức khỏe, Bán buôn, Trường làm đẹp, Xưởng làm tóc, Tiệm làm tóc & Nail,
Nhà nhập khẩu, Cửa hàng bách hóa và Xưởng trang điểm từ Việt Nam
Chăm sóc da, SPA và Body, Sản phẩm dành cho tóc
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ARTFACE CO.,LTD.

AUSTRALIAN UNITED PHARMACEUTICALS PTY LTD

www.moolda.co.kr
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam
Có tất cả ba thương hiệu là MO MODADA,, TENZERO, và Dr. BLEDIKNH sẽ
tham dự triển lãm này. MOOLDA là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên
dùng. TENZERO là một thương hiệu đơn giản dành cho việc chăm sóc làn
da trẻ trung. Và Dr. BLEDIK là một thương hiệu cao cấp cho các sản phẩm có
chức năng chăm sóc da

http://www.eaoron.com.au/
Tìm kiếm cho tất cả khách truy cập thương mại từ Ðông Dương

EAORON tự hào được sản xuất tại Úc, là thương hiệu dẫn đầu với hơn 22 sản
phẩm và 4 dòng, sử dụng công nghệ mới nhất, giúp phụ nữ tăng cường vẻ
đẹp trên toàn thế giới.
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BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL
GROUP CO., LTD

CHASE-GLOW ENTERPRISE CO., LTD.

www.jourdeness.com
Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon
& Spa

Cg-cosmetics.com
Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt
Nam và Ðông Dương.

1. Crystal Radiance Series - Làm trắng
2. Dòng tẩy trang Depuration: Chống mụn trứng cá
3. Dòng dưỡng ẩm thêm - Giữ ẩm Làm dịu
4. Light-Quick Ultimate Series - Chống lão hóa

Thương hiệu Kem dưỡng da đã phát triển hơn 20
năm Laysmon, Rosa, Atlie,
Lifpia và Thương hiệu Charme Naturel chuyên về
các sản phẩm làm đẹp organic như mặt nạ
organic, sơn móng 10-Free, Nano.
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CÔNG TY CỔ PHẦN COSLAB VIỆT NAM

www.coslab.com.vn
Tìm kiếm các trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe và các cửa hàng
dược phẩm và chuỗi từ Ðông Dương.

CHI NHÁNH CTY TNHH IC VIỆT NAM

www.individual-cosmetics.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Ðông Dương.
Chiến lược thành công của chủ sở hữu - công ty do chúng tôi quản lý cung
cấp các sản phẩm chăm sóc da chất lượng cao với các thành phần mới
nhất. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi phát triển các sản phẩm theo
xu hướng mới.
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Chăm sóc da, màu tóc, chăm sóc cá nhân, chăm sóc tóc, sản phẩm vệ sinh
trẻ em.
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Product Features

Chăm sóc da
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẦM KOSNA VIỆT NAM
http://marinecos-spna.vn/

CÔNG TY CỔ PHẦN DNC VIỆT NAM

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhập khẩu từ Việt Nam

http://www.dnccare.com.vn
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam

Các sản phẩm chính của MIMITOO (B.B, SERUM, CREAM) với các khoáng chất đặc biệt giúp tăng cường
hydrat hóa da, tăng cường trẻ hóa tế bào da, làm sáng da và làm chậm quá trình lão hóa
SPNA Miracle 4week là dòng cao cấp và bao gồm serum 4 bước và kem cicafilne hàng ngày có thể được sử
dụng như sản phẩm thẩm mỹ tại nhà. Tảo xoắn và nước khoáng là thành phần chính giúp làn da không đàn
hồi, thô ráp và không bóng của bạn trở nên đàn hồi và giữ ẩm cũng như chữa lành
các tổn hại.

Dòng điều trị mụn trứng cá,
Serum dưỡng da mặt,
Dòng trang điểm,
Dòng mặt nạ
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Hoặc là
<MIMITOO và SPNA nhắm đến một làn da mơ ước>
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CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM HNB
http://hnbcosmetic.com/
Tìm kiếm nhà sản xuất tại Việt Nam

OCM VIETNAM CORPORATION

Tế bào nano Biocell được tạo ra bằng cách chiết xuất và lên men tự nhiên từ
dừa rất lý tưởng cho việc chăm sóc da giúp khỏe mạnh.
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www.ocm-vn.com
Tìm kiếm tất cả khách tham quan thương mại từ Việt Nam
Chăm sóc da (kem làm trắng da, kem dưỡng ẩm, chống mụn, kem chống nắng,…)
Chăm sóc cá nhân (dầu gội, dầu xả, kem dưỡng da, sữa tắm, nước rửa tay,…)
Sản phẩm dành cho thẩm mỹ viện (thuốc nhuộm, uốn, duỗi thẳng,…)
Chăm sóc gia đình (rửa chén bát, tẩy rửa, lau sàn nhà,…)

B40

DONG AN BIO-TECH CO., LTD.

www.moon17.com.tw
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam

CÔNG TY TNHH LEADERS COSMETICS VIỆT NAM

https://www.hsco.co.jp/global/en/
Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Việt Nam
Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chống lão hóa và làm trắng da tốt nhất
cho các thẩm mỹ viện và khách hàng bán lẻ. Các sản phẩm đều được sản
xuất tại Nhật Bản và được phát triển bởi bác sĩ da liễu.

Dưỡng tóc Moon 17- 3D:
- Không co DDP
- Chứa tinh chất dưỡng ẩm, đầy đủ màu sắc đẹp phong phú!
- Lên màu nhanh trong g 10 ~ 15 phút, đơn giản và dễ dàng
Sản phẩm của chúng tôi: Nhuộm tóc, điều trị tóc & chăm sóc da.
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EK DERMA PTD LTD

www.mediesthe.com
Tìm kiếm các trung tâm thẩm mỹ, thể hình, nhà
phân phối từ Việt Nam

DOOSUNCOSMETICS

http://myphamdoosun.com
Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam

Tinh chất dưỡng ẩm
Tăng cường độ ẩm cho da và làm sáng da
Kem dưỡng da ban ngày
Bảo vệ da khỏi cả tia UVA và UVB

Chúng tôi xây dựng vẻ đẹp đến từ bên trong làn da
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Product Features

Chăm sóc da
FARMELL ENTERPRISE CO.,LTD.
farmell.fashion@msa.hinet.net

Tìm kiếm Thẩm mỹ viện, spa, nhà nhập khẩu từ Việt Nam
Mặt nạ chống lão hóa dưỡng ẩm 999 Gold
Tạo nên vẻ trẻ đẹp mãi mãi.
Làn da trẻ trung, rạng rỡ hoàn hảo.
Da mềm mại | săn chắc | chống ẩm | trắng sáng| se khít
chân lông | Ðiều tiết sự tiết dầu và duy trì cân bằng
độ ẩm | Chống nếp nhăn | Phục hồi

ESSENCE SYNERGY PTE LTD

http://p2hgroup.vn/
Tìm kiếm tất cả khách tham quan chuyên ngành từ Việt Nam
Eccense là một thương hiệu dược mỹ phẩm trí tuệ dựa trên các chất chiết
xuất từ thực vật nuôi cấy từ tế bào gốc thực vật. Eccense là một dịch vụ
chăm sóc cơ thể và khuôn mặt chuyên nghiệp độc đáo, kết hợp
thẩm mỹ với công nghệ sinh học sáng tạo

Phục hồi, đem lại sức sống mới kỳ diệu
Ðiều kỳ diệu không thể so sánh trong lịch sử!
Bất kỳ vấn đề nghiêm trọng về da sẽ được cải thiện
hiệu quả! 8 tác dụng chăm sóc da tuyệt vời!
Giải độc | Thanh lọc | Làm dịu | Làm trắng da | Nuôi
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HONGBO CO.,LTD.

H&M INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED

www.mediface.co.kr

vitalbeautyofficial@gmail.com

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam.

Tìm kiếm chủ doanh nghiệp và nhà phân phối Beauty Salon & Spa tại Việt Nam
Vital, thương hiệu làm đẹp chuyên nghiệp với sản phẩm điều trị da mặt và sản phẩm
hoàn toàn được sản xuất tại Ý. Botolift là thương hiệu sản phẩm ngăn ngừa lão hóa
và nếp nhăn xuất hiện cùng với sự chứng thực của người nổi tiếng.
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Danh sách các sản phẩm được trưng bày: MEDIFACE là một thương hiệu mỹ phẩm được
sản xuất bởi các nhà khoa học và chuyên gia mỹ phẩm Hàn Quốc để làm cho làn da của bạn
khỏe mạnh và đẹp hơn.
Mỗi dòng sản phẩm của mặt nạ tấm hoặc gel được sản xuất đặc biệt để giải quyết các vấn
đề về da cụ thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau vì nó chứa nồng độ cao các hoạt chất tự nhiên,
peptide và protein.
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HSU LI LIN BEAUTY GROUP
h26755651@gmail.com

Tìm kiếm Chủ doanh nghiệp và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Việt Nam
Bộ tái tạo & phục hồi:
Cải thiện các vấn đề khó chịu của da mặt thông qua các đặc tính sinh học tự nhiên của
kim tảo. Ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông và thô ráp, thúc đẩy lưu thông bạch
huyết và chuyển hóa tẩy tế bào chết. Sản phẩm tốt và chất lượng cao, có thể làm giảm
các kích ứng trước đây như đỏ, sưng và bong tróc.

KAILANI INTERNATIONAL
www.always-be-pure.com

Tìm kiếm nhà bán sỉ và nhà phân phối tại Việt Nam
Luôn tự hào là một thương hiệu mỹ phẩm từ thiên nhiên và hiểu rõ mọi
mong muốn của các cô gái.

D16

KOTEMEIN INTERNATIONAL
BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

https://www.ttbeauty.asia/
Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ, Sức khỏe và Nhà phân phối tại Việt Nam
Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất với các thành phần thân
thiện với da để ngăn ngừa kích ứng cho làn da nhạy cảm. Chúng tôi tự hào chỉ sử
dụng các thành phần thân thiện với làn da và áp dụng công nghệ tiên tiến trong
sản phẩm để mang đến cho khách hàng.
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KUND-IN BIOCOSMETIC CO.LTD
http://www.kund-in.com/index_en.php

Tìm kiếm Chủ doanh nghiệp thẩm mỹ viện & Spa, Cửa hàng dược phẩm &
Chuỗi và Nhà phân phối tại Việt Nam.
Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc
da với công nghệ chống lão hóa mới nhất dựa trên các thương hiệu thẩm
mỹ viện chuyên nghiệp, sản xuất các sản phẩm có tác dụng chăm sóc da lý
tưởng mà không cần lo lắng về kích ứng, an toàn cho mọi loại da.
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Product Features

Chăm sóc da

M.BASE CO.,LTD

LADY SPRING BEAUTY SDN BHD

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam.

Tìm kiếm chủ sở hữu Beauty Salon & Spa,
Trung tâm thẩm mỹ & sức khỏe và nhà phân phối

m-base@naver.com

ladyspringbeauty@gmail.com

M.Base là nhà sản xuất cho các loại sản phẩm khác nhau và có nhà máy riêng ở Hàn Quốc

Lady Spring Beauty Sdn Bhd cung cấp một loạt các dịch vụ như
Sản phẩm & Sản phẩm điều trị da mặt vi tinh thể SKINDEEP.
Các khóa học và dịch vụ trang điểm bán vĩnh viễn của AMLEE
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MEIYI CONSULTANT CO., LTD.

MS ROSA LIMITED

www.rioform.com.tw

msrosa.com

Tìm kiếm Chủ sở hữu Spa và Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Tìm kiếm Cửa hàng bách hóa và các khách sạn từ Việt Nam
Sản phẩm chăm sóc da
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SEOHYUN BEAUTY COSMETIC

a. Tư vấn thẩm mỹ y tế.
b. Phẫu thuật thẩm mỹ và các khóa học kỹ năng tiêm filler.
c. OEM và ODM sản phẩm chăm sóc da y tế cao cấp.
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Q & Z COSMETICS MANUFACTURING SDN BHD

http://en.sh-b.co.kr/

Tìm kiếm các nhà sản xuất và trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe từ Việt Nam
Tất cả các sản phẩm từ công ty chúng tôi đã được tạo ra để khách hàng được điều trị
chăm sóc da chuyên nghiệp với công nghệ dựa trên bí quyết thẩm mỹ 25 năm.
Sản phẩm vàng được sản xuất bằng cách sản xuất tế bào gốc thực vật với vàng 24K
nguyên chất (99,9%) và peptide được phê duyệt để ngăn ngừa nếp nhăn. Nó cũng giữ cho
da ngậm nước, ngăn ngừa tổn thương da và cung cấp năng lượng cho da.

www.e-beauty.my

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Nhà bán buôn, Chuỗi cửa hàng
Dược phẩm, Trường dạy làm đẹp, Nhà phân phối, Cửa hàng bách hóa,
Khách sạn và Trung tâm Thể hình từ Việt Nam
Các sản phẩm của Beauty Cottage bao gồm một loạt các sản phẩm để điều
trị toàn cơ thể dùng trong thẩm mỹ viện chuyên nghiệp. Nó cung cấp các
dòng sản phẩm thiết yếu cho da mặt, cơ thể & spa
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SHINHAN TRADING CO., LTD.

Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe,
nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất với các
nguyên liệu thô chất lượng cao và thân thiện với thiên
nhiên và có thể sử dụng cho mọi loại da. Sản phẩm
của chúng tôi là mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng và nâng
tông màu môi với nhân vật Hello Kitty.

SH COSMETICS GROUP
www.erlin.co.kr

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam
BỘ ÐIỀU TRỊ N-BTX
Trở về tuổi trẻ như một phép màu sau 72 giờ!
N-BTX (botox mới) là viện nghiên cứu của Pháp nổi tiếng trên thế giới, được
cấp bằng sáng chế trên hệ thống Microcap áp dựng Botox.
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Product Features

Chăm sóc da
SKIN RENEW INTERNATIONAL (M)
SDN. BHD.
www.skin-renew.com

Tìm kiếm chủ sở hữu Beauty Salon & Spa và nhà phân
phối từ việt nam

SKY RESOURCES SDN BHD

https://acu-derma-offcial.business.site/

Nâng cơ mặt MICRO-BOTOX
Ðảo ngược dấu hiệu lão hóa

Tìm kiếm Chủ sở hữu, nhà phân phối, Beauty Salon & Spa từ Việt Nam

Nâng cơ mặt tức thì
Mang lại sự trẻ trung chỉ với một lần xịt

Không Parabens & Không hương liệu nhân tạo. Acu-Derma cho phép bạn duy trì sự tỏa
sáng hoàn hảo thông qua quá trình tái tạo tế bào để làm trắng và hydrat hóa trong khi
đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.
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THE PLANT BASE

TINGZHI CO.,LTD

Tìm kiếm tất cả khách tham quan thương mại từ Việt Nam

Tìm kiếm nhà bán sỉ và nhà phân phối đến từ Việt Nam

THE PLANT BASE sử dụng các thành phần tự nhiên và hữu cơ hiệu quả cao cấp nhất
từ khắp nơi trên thế giới và thay thế các thành phần hóa học khắc nghiệt bằng
thực vật và các thành phần tự nhiên giúp làn da trắng sáng mà không gây hại

Tăng cường tái tạo da, chiết xuất làm trắng, giữ ẩm, làm mờ nếp nhăn, duy
trì sức sống trẻ trung, mang lại cho làn da một độ bóng tự nhiên và mờ, sản
phẩm thần thánh duy trì sự hoàn hảo cho tuổi mới.

https://theplantbase.com.vn/home

https://www.tingzhi.com.tw
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TOP-WELL COSMETICS INDUSTRY CO., LTD.

L44

YAN NUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD

www.zenna.com.tw

www.yannuobio.com

Tìm kiếm nhà sản xuất và nhà phân phối đến tại Việt Nam.

Tìm kiếm tất cả khách hang thương mại từ Việt Nam

TOP-WELL là một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm chuyên nghiệp hàng
đầu tại Ðài Loan. Chúng tôi có sản phẩm chăm sóc da và trang điểm.
Công ty chúng tôi đã hợp tác với các khách hàng trên toàn thế giới và cung
cấp dịch vụ OEM / ODM trong suốt 20 năm.

SẢN PHẨM LÀM ÐẸP, LÔNG MY, MÓNG

D10
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YEONG YAW INTERNATIONAL CO.,LTD

BEAUREN KOREA INC.

Tìm kiếm nhà nhập khẩu và cửa hàng bách hóa từ Việt Nam.

Tìm kiếm Chủ sở hữu Thẩm mỹ viện & Spa, Nhà bán buôn và Nhà phân phối từ Việt Nam.

Sáp vuốt tóc và kem dưỡng tóc dành cho người châu Á.
Có được kiểu tóc đẹp nhất phù hợp với cá tính của mình.
Mặt nạ để làm cho khuôn mặt của bạn sạch và đẹp hơn.

Beauren Hàn Quốc chuyên về mỹ phẩm chống lão hóa và đã liên tục phát triển các sản phẩm
sáng tạo giúp làn da khỏe mạnh và trẻ trung hơn.
Một sản phẩm chống lão hóa mới có chứa microspear có nguồn gốc tự nhiên
có hiệu quả để cải thiện nếp nhăn, làm sáng da, chăm sóc mụn, v.v.

www.beauren.com

https://www.dreamtrend.com.tw

D27
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Product Features

Chăm sóc da

CHEONJIHYUNHWANG CO., LTD.

HYALPHARM CO., LTD.

Tìm kiếm cho tất cả khách hang thương mại tại Việt Nam.

Tìm kiếm nhà bán buôn và nhà phân phối từ Việt Nam.

Chúng tôi sử dụng nguyên liệu từ Nhân sâm đen. Hồi khởi động năng lượng cung cấp năng
lượng sâu bên trong da và tăng thêm sức sống mạnh mẽ cho các sản phẩm của chúng tôi.

HbahPHARM Co., đại diện cho những nhà khoa học dẫn đầu lĩnh vực y tế.
Chúng tôi HbahPHARM chuyên sản xuất, bán và xuất khẩu da, thiết bị y tế danh cho người béo
phì và mỹ phẩm.

www.hyalpharm.com

www.kbgrg3.com

L34

C10

ROYAL SILK ROAD LTD.

TATIOMAX PHARMA CORP.

https://www.royalsilkroad.com/

www.tatioactivedx.com

Tìm kiếm cho tất cả khách hang thương mại từ Việt Nam và Ðông Dương

Tìm kiếm Trung tâm thẩm mỹ & Sức khỏe, Nhà phân phối từ Việt Nam
Tatio Active Dx Nhật Bản: Bổ sung cho các sản phẩm làm trắng da, chống lão hóa và giảm béo.

L13

Chúng tôi là một thương hiệu chăm sóc da từ Ðài Loan. Sản phẩm của chúng tôi chiết
xuất từ Bùn Biển Chết của Jordan và sản xuất tại Ðài Loan. Chúng tôi cũng có Rosense từ
Thổ Nhĩ Kỳ. Huyết thanh rất nhẹ này hấp thụ nhanh vào da trong khi nó cung cấp
Panthenol (Vitamin B5) và Niacinamide (Vitamin B3) để giúp làm khỏe da và chữa lành các
mô bị tổn thương.

D25

PURIFY MARKETING CO., LTD
https://www.bouyieeofficial.com/

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI COSMETIC HD VIỆT NAM

Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối, Beauty Salon & Spa từ Việt Nam

https://www.erwachen-shop.com.vn/

Không chất bảo quản hóa học. Thành phần đơn giản, Nồng độ cao  Hiệu quả  Không gây
kích ứng  Em bé / Trẻ em/ Phụ nữ có thai, Gel tinh thể không rơi, Giảm cháy nắng

Tìm kiếm Chủ sở hữu và nhà phân phối Beauty Salon & Spa từ Ðông Dương.
Sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc sức khỏe tự nhiên của Ðức.

B07
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AEDGE ASIA RESOURCES PTE LTD
aedgeasia@gmail.com

Tìm kiếm chủ sở hữu Beauty Salon & Spa,
Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe

CÔNG TY TNHH V.I.S.T.A
www.marcon-avista.com.vn

Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam và Ðông Dương.
Sản phẩm chất lượng cao dành cho mặt, cơ thể và chăm sóc tóc với giá cả rất hợp lý. Trong
một nhu cầu rất cao là mỹ phẩm cho chăm sóc trẻ sơ sinh, cho các sản phẩm
tẩy tóc và làm trắng.

B06

Chúng tôi đổi mới chuyên môn làm đẹp thông qua:
- Ðổi mới và phát triển thương hiệu.
- Quản lý OEM.
- Thiết kế và đóng gói sản phẩm.

E07

Product Features
Capsule
Hydrogel Soft
Modeling Rose

Capsule
Hydrogel Soft
Modeling Charcoal

Capsule
Hydrogel Soft
Modeling Gold

Skin radiance (생기 & 안색개선)

Sebum & Control (청정 & 피지조절)

Skin firming (탄력 & 활력)

Chăm sóc da
AJUCOSMETIC CO.,LTD.

SKINDOM CO., LTD.

www.ajucos.com

Tìm kiếm nhà phân phối và nhập khẩu từ Việt Nam

www.skindom.co.kr

Tìm kiếm Chủ sở hữu Spa & Spa và Trung tâm thẩm mỹ & chăm sóc sức khỏe từ Việt Nam
Viên nang mềm Hydrogel
Sản phẩm thuận tiện mà không cần nước. Mặt nạ đàn hồi này bám dính vào da và hỗ trợ hấp
thụ các hoạt chất và độ ẩm.

KOREA PAVILION

Aju Cosmetic Co., Ltd là nhà sản xuất các sản phẩm chăm sóc da hàng đầu tại Hàn Quốc.
Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm để phát triển các sản phẩm chăm sóc da cơ bản, Ones
và Aju Cosmetics đã được chứng nhận kinh doanh mạo hiểm, trung tâm nghiên cứu công
ty và ISO 22716/9001/14001.

KOREA PAVILION

Form trả lời
Thông số thẩm mỹ cá nhân
Tên

Chức vụ

Công ty

Lĩnh vực

Số điện thoại

Email

Ngày tham dự

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020

Ngày 18 tháng 4 năm 2020

Giờ tham dự
9.00am

9.30am

10.00am

10.30am

11.00am

11.30am

12.00pm

12.30pm

1.00pm

1.30pm

2.00pm

2.30pm

3.00pm

3.30pm

4.00pm

Tôi muốn được gặp: (bạn có thể tick nhiều hơn 1 lựa chọn)
AEDGE ASIA RESOURCES PTE LTD

HONGBO CO., LTD.

AJUCOSMETIC CO.,LTD.

HSU LI LIN BEAUTY LIMITED

AMMON INTERNATIONAL INC.

HYALPHARM CO., LTD

AN CHEN CHEMISTRY FACTORY CO., LTD.

KALILANI INTERNATIONAL

ARTFACE CO., LTD

KOTEMEIN INTERNATIONAL BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

AUSTRALIAN UNITED PHARMACEUTICALS PTY LTD

KUND-IN BIOCOSMETIC CO., LTD.

BEAUREN KOREA INC.

LADY SPRING BEAUTY SDN BHD

BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

M.BASE CO., LTD.

CHASE-GLOW ENTERPRISE CO., LTD.

MEIYI CONSULTANT CO., LTD.

CHEONJIHYUNHWANG.CO.LTD

MS ROSA

CHI NHÁNH CTY TNHH IC VIỆT NAM

PURIFY MARKETING CO., LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN COSLAB VIỆT NAM

Q & Z COSMETICS MANUFACTURING SDN BHD

CÔNG TY CỔ PHẦN DNC VIỆT NAM

ROYAL SILK ROAD CO LTD.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẦM KOSNA VIỆT NAM

SEOHYUN BEAUTY COSMETIC

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM HNB

SH COSMETICS GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN OCM VIỆT NAM

SHINHAN TRADING CO., LTD.

CÔNG TY TNHH LEADERS COSMETICS VIỆT NAM

SKIN RENEW INTERNATIONAL (M) SDN BHD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI COSMETIC HD VIỆT NAM

SKINDOM CO., LTD.

CÔNG TY TNHH V.I.S.T.A

SKY RESOURCES SDN BHD

DONG AN BIO-TECH CO., LTD.

TATIOMAX PHARMA CORP

DOOSUN COSMETICS INC.

THE PLANT BASE

EK DERMA LAB PTE LTD

TINGZHI CO., LTD.

ESSENCE SYNERGY PTE LTD

TOP-WELL COSMETICS INDUSTRY CO., LTD.

FARMELL ENTERPRISE CO., LTD.

YAN NUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD

H&M INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED

YEONG YAW INTERNATIONAL CO.,LTD

Xin hãy hoàn tất form này và gửi về:
Mr Ken Chot | Ken.Chot@informa.com | +60 012 5108611

