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Avajar is a professional home care brand which offers people living
in today’s busy society the best solution to enhance skin condition.
We discover excellent raw materials and developing the highest
quality products which can be used daily at home. We distribute
our product in Olive Young, Lotte Department Store, 1000 domestic
pharmacies in the local market. We currently export to 22 countries
includes USA, China, Japan, Vietnam, Thailand, Russia, Middle East,
and other countries.

BUYER LOUNGE

Photo
wall

Avajar là một thương hiệu chăm sóc tại nhà chuyên nghiệp, chuyên
cung cấp cho những người luôn bận rộn trong xã hội ngày nay các
giải pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng da. Chúng tôi đã khám
phá các nguyên liệu thô tuyệt vời và phát triển các sản phẩm chất
lượng cao nhất có thể sử dụng hàng ngày tại nhà. Các sản phẩm
của công ty chúng tôi được phân phối rộng rãi tại Olive Young, Cửa
hàng bách hóa Lotte và hơn 1000 nhà thuốc trong nước tại địa
phương. Công ty chúng tôi hiện đang xuất khẩu sang 22 quốc gia
bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Nga,
Trung Đông và nhiều quốc gia khác.

330, Sangidaehak-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of
Korea
www.bareunfactory.com

HERBTHERAPY CO., LTD.

Booth No.: F13
Herbtherapy makes honest products made by professional
aromatherapy. Minimize the chemical to maximize the healthy raw
materials and pure natural ingredients. Every product that enters
the product through steady study for healthy and honest product.
We study raw materials using only proven, safe materials and only
skin-free, honest cosmetics.

VISITOR
LOUNGE

VISITOR
LOUNGE

ENTRANCE
Regestration
Counter

Information
Counter

Herbtherapy làm ra các sản phẩm chân thực từ các hương liệu
chuyên nghiệp nhất. Luôn cố gắng giảm thiểu các loại hóa chất
để tối đa hóa các nguyên liệu thô lành mạnh và các thành phần
tự nhiên nguyên chất. Mỗi sản phẩm đều được trải qua các nghiên
cứu ổn định để cho ra những sản phẩm chính xác và tốt cho sức
khỏe. Công ty chúng tôi chuyên nghiên cứu các nguyên liệu thô
và chỉ sử dụng các nguyên liệu an toàn đã được chứng minh là an
toàn cho da.

Regestration
Counter
Information
Board

Form filling

Form filling
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#905 Daewoo Dossiaebit2 359 Gangnam-daero, Seocho-gu,
Seoul, Korea 06621
www.amipure.com

AMIPURE

Booth No.: A9
Our products are optimal for all skin types including sensitive and
troubled skin. They do not contain petroleum-based surfactants,
artificial flavoring, artificial pigments, or harmful irritating substances,
which are prevalently used in most cosmetic products. Composed
of the highest quality ingredients, our products work to bring out your
natural beauty. Amipure rejuvenates tired, damaged skin, helping
to restore health and strength to it.
Sản phẩm của chúng tôi tối ưu cho mọi loại da bao gồm cả da
nhạy cảm và da nhiều khuyết điểm. Tất cả các sản phẩm đều
không chứa chất hoạt động bề mặt gốc dầu, hương liệu nhân tạo,
chất tạo màu nhân tạo hoặc các chất gây kích ứng có hại được
sử dụng phổ biến trong hầu hết các sản phẩm mỹ phẩm hiện nay.
Với các nguyên liệu chất lượng nhất, sản phẩm của chúng tôi chắc
chắn sẽ mang đến vẻ đẹp tự nhiên cho người dùng. Amipure giúp
làm trẻ hóa làn da mệt mỏi, hư tổn, giúp phục hồi và tăng sức đề
kháng cho làn da của bạn.

1-1017, Lotte IT Castle, 98, Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu
Seoul Korea
www.tyf.co.kr

THANK YOU FARMER
Established on 2015, we are trying to make a cosmetic more
natural. Most SKUs are being expanded at global market(USA,
Russia, Greece, and etc). Theses are for hydrating , soothing, and
nourishing and Most SKU already have CPNP certificates. These are
for hydration, soothing, nourishing of skin. True Water Deep and
Light lines are specialized in hydration and soothing, and Miracle
Age Repair is for nourishing. All that we produce are with natural
concept. Most products are certificated at not only CPNP but also
CFDA.
Được thành lập vào năm 2015, công ty chúng tôi đang cố gắng
làm ra những loại mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên nhiều hơn. Hầu
hết các SKUs đang được mở rộng tại thị trường toàn cầu (Hoa Kỳ,
Nga, Hy Lạp, v.v.). Các sản phẩm này đều dành cho việc dưỡng
ẩm, làm dịu và nuôi dưỡng làn da và hầu hết các SKU đều đã có
chứng chỉ CPNP. True Water Deep and Light lines chuyên về cấp
ẩm và làm dịu da còn Miracle Age Repair là dòng chuyên về nuôi
dưỡng. Tất cả những sản phẩm của công ty chúng tôi đều được
sản xuất với các nguyên liệu tự nhiên. Hầu hết các sản phẩm đều
có chứng nhận, không chỉ CPNP mà cả chứng nhận CFDA.

606-1,181, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu Seoul, Republic of
korea
www.biolee.com/

BIOLEE SKIN CO., LTD.

Booth No.: B16

Definition Pine pollen refers to pollens comes out from the pine
during spring. It can only be collected between April and May,
when pine pollen blooms,and it has been known for its effectivenes
for prevention of public morals,chronic diarrhea,soil,and skin lesion.
Pine pollen is also written in Donguibogam: Principles and Practice
of Eastern Medicine as it cures disease, makes one feel light, has
mild temper, and has no poison.
Phấn hoa thông dùng để chỉ các hạt phấn hoa từ được thu thập
từ cây thông trong mùa xuân. Phấn hoa thông chỉ có thể được thu
thập từ tháng Tư đến tháng Năm, khi hoa thông nở, và phấn hoa
thông từ lâu đã được biết đến với tác dụng phòng ngừa các bệnh
như tiêu chảy mãn tính, da khô và tổn thương. Phấn hoa thông
cũng được viết trong quyển Donguibogam: Nguyên tắc và thực
hành Đông y vì tác dụng chữa bệnh, khiến con người cảm thấy thư
thái do phấn hoa thông có tính ôn hòa và không chứa độc.
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Booth No.: B7

RM#304,BIO2.BD.,32, Soyanggang-ro, Chuncheon-si, Gangwondo, Korea
www.bioceltran.com

BIOCELTRAN, INC.

Booth No.: F6

Bioceltran stands for “Bio”, “Cell” and “Tran(Transduction,
Transformation, Trans)”, meaning treatment of the disease and vital
functions improves
by transformation
of vivo or cells.
More specifically, it
is a company that
functional cosmetic
ingredients such as
suppression of skin
cells, reduce the
signs of aging, skin
rejuvenation
and
hair loss or promote
hair
growth
for
development and
human
disease
diagnostic device
development.

Bioceltran là viết tắt của Bio, Cell và Tran (Transduction, Transform,
Trans), nghĩa là điều trị bệnh và các chức năng quan trọng được
cải
thiện
bằng
cách chuyển đổi
vivo hoặc tế bào.
Cụ thể hơn, đó là
một công ty có
các thành phần mỹ
phẩm chức năng
như ức chế tế bào
da, giảm các dấu
hiệu lão hóa, trẻ
hóa da và rụng tóc
hoặc thúc đẩy sự
phát triển của tóc
để phát triển và
phát triển thiết bị
chẩn đoán bệnh ở
người.

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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45, Ilcheong-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
www.crown-k.com

KROWN INTERNATIONAL

Booth No.: C13
Washing from the head to toe while playing! The playful cleanser
that cultivates baby & kid washing habits!
Can wash hair, face and body while making a snowman, animal
or any kind of shapes with very creamy, elasticity and cushiony
bubble as like snow. It is a new type of play-type cleanser that helps
children to develop their emotions by stimulating their imagination
and creativity through play while bathing.
Làm sạch từ đầu đến chân trong khi chơi! Chất tẩy rửa tinh nghịch
nuôi dưỡng thói quen giặt đồ cho trẻ em & bé!
Có thể gội đầu, mặt và cơ thể trong khi làm người tuyết, động vật
hoặc bất kỳ loại hình dạng nào với bong bóng rất mịn, đàn hồi và
đệm như tuyết. Đây là một loại sữa rửa mặt kiểu mới giúp trẻ phát
triển cảm xúc bằng cách kích thích trí tưởng tượng và sự sáng tạo
của chúng thông qua chơi trong khi tắm.

319-18, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
www.celluna.co.kr

DOOSUN COSMETICS INC
Doosun Cosmetic is a company established
in 2016. It is based on the expansion of
overseas market, we will play a pivotal hub
in connecting the cosmetic market in Asia.
To meet the consumer’s desire for beauty,
improve the quality of life and strengthen
national and corporate brand.
To be a leader in the cosmetics market,
which recognizes it as an important area for
creating high added value.
We
are
strengthening
our
product
development and services by strengthening
our infrastructure and combining our global
capabilities with the best quality.

Doosun Cosmetic là một công ty được thành
lập vào năm 2016. Dựa trên sự mở rộng thị
trường nước ngoài, chúng tôi sẽ đóng vai trò
trung tâm quan trọng trong việc kết nối thị
trường mỹ phẩm ở châu Á.
Để đáp ứng mong muốn làm đẹp của người
tiêu dùng, cải thiện chất lượng cuộc sống
và củng cố thương hiệu quốc gia và doanh
nghiệp.
Để trở thành một nhà lãnh đạo trong thị
trường mỹ phẩm, công nhận nó là một lĩnh
vực quan trọng để tạo ra giá trị gia tăng
cao.
Chúng tôi đang tăng cường phát triển sản
phẩm và dịch vụ bằng cách tăng cường cơ
sở hạ tầng và kết hợp các khả năng toàn
cầu của chúng tôi với chất lượng tốt nhất.

4F Hyobong B/d, 13, Nambusunhwan-ro 333-gil, Seocho-gu,
Seoul, Korea
www.joycos.co.kr / www.hopegirl.co.kr

JOYCOS LTD.

Booth No.: A1

JOYCOS was born for ‘healthy beauty’ and ‘joy beauty’ for all
woman. with 24-year history and professional and systemized
knowledge accumulated, JOYCOS has grown into the nations`s
professional cosmetics company. JOYCOS was established on 1994
and it runs two businesses. One is JOYCOS LTD. which has several
cosmetic brands and the other is J&JOY CO., LTD. that exports
cosmetic packaging to overseas. We export our brand products
to HK, Japan, China, Taiwan, Vietnam, Myanmar, Malaysia and
Mongolia.
JOYCOS được sinh ra để “vẻ đẹp khỏe mạnh” và ‘niềm vui làm đẹp
cho mọi phụ nữ. Với lịch sử 24 năm và tích lũy kiến thức chuyên môn
và hệ thống, JOYCOS đã phát triển thành công ty mỹ phẩm chuyên
nghiệp tại các quốc gia. JOYCOS được thành lập vào năm 1994 và
nó điều hành hai doanh nghiệp. Một là công ty TNHH JOYCOS trong
đó có một số thương hiệu mỹ phẩm và cái còn lại là công ty TNHH
J & JOY xuất khẩu bao bì mỹ phẩm ra nước ngoài. Chúng tôi xuất
khẩu các sản phẩm thương hiệu của chúng tôi đến Hồng Koong,
Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Myanmar, Malaysia và
Mông Cổ.
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Booth No.: E10

EYE LOVE GROUP BUILDING,49, Yeongdeungpo-dong 1(il)-ga,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
www.eyelovegroup.com

EYE LOVE KOREA

Booth No.: A10

We are a professional manufacturer of contact lenses and eyeglasses
in Korea. Based on more than 10 years experience in this field, 1. We
provide premium quality products. 2. We provide fast delivery than
our competitors in the same field. 3.
We provide fast response upon our
partner’s request. 4. We provide 100%
Made in Korea products include our
own manufactured products and
other related products. 5. We diversify
our product lines to beauty cosmetics.
For your further request on any beauty
cosmetics from Korea, we can assist
you. 6. We care for our partners with
our sincere heart and love so that
they feel comfortable while doing
business with us. Let’s build a great
business and friendship together for
life time. From EYE LOVE GROUP

Chúng tôi là nhà sản xuất kính áp tròng và kính mắt chuyên nghiệp
tại Hàn Quốc. Dựa trên hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này,
1. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. 2. Chúng
tôi cung cấp giao hàng nhanh hơn
các đối thủ cạnh tranh trong cùng
lĩnh vực. 3. Chúng tôi cung cấp phản
hồi nhanh theo yêu cầu của đối tác
của chúng tôi. 4. Chúng tôi cung
cấp 100% sản phẩm Made in Korea
bao gồm các sản phẩm được sản
xuất riêng của chúng tôi và các sản
phẩm liên quan khác. 5. Chúng tôi đa
dạng hóa các dòng sản phẩm mỹ
phẩm làm đẹp của chúng tôi. Đối với
yêu cầu thêm của bạn về bất kỳ mỹ
phẩm làm đẹp từ Hàn Quốc, chúng
tôi có thể hỗ trợ bạn. 6. Chúng tôi
quan tâm đến các đối tác của mình
bằng trái tim và tình yêu chân thành để họ cảm thấy thoải mái khi
làm việc với chúng tôi. Hãy cùng nhau xây dựng một doanh nghiệp
tuyệt vời và tình bạn với nhau suốt đời. Từ EYE LOVE GROUP

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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53, Oesammi-dong, Osan-si, Gyeonggi-do, Korea
www.histemo.com

YEWON HISTEMO CO., LTD.
HISTEMO is a specialized product for hair and scalp care based on
growth factors that have been released since 2012. To a modern
person, hair loss is an unfinished assignment and really want to
overcome it. For those who
are suffering from hair loss,
such as irregular eating
habits,
environmental
pollution, and stress, HISTEMO
is studying products that
can easily and effectively
manage hair loss and scalp.
Specialized care products
and
effective
manuals
based on growth factors will
help you solve your hair loss
and scalp truffles and keep
your hair healthy and full.It
currently supplies more than 1,000 dermatologists, plastic surgery
clinics, hair salons and skin care centers in Korea and manages
scalp and hair.

Booth No.: E18
HISTEMO là một sản phẩm chuyên biệt để chăm sóc tóc và da đầu
dựa trên các yếu tố tăng trưởng đã được phát hành từ năm 2012.
Đối với một người hiện đại, rụng tóc là một nhiệm vụ còn dang dở
và thực sự muốn khắc phục
nó. Đối với những người
đang bị rụng tóc, chẳng hạn
như thói quen ăn uống bất
thường, ô nhiễm môi trường
và căng thẳng, HISTEMO
đang nghiên cứu các sản
phẩm có thể dễ dàng và
hiệu quả quản lý rụng tóc
và da đầu. Các sản phẩm
chăm sóc chuyên dụng và
hướng dẫn sử dụng hiệu
quả dựa trên các yếu tố
tăng trưởng sẽ giúp bạn giải
quyết tình trạng rụng tóc và nấm cục da đầu và giữ cho tóc khỏe
và đầy đặn. Sản phẩm hiện đang cung cấp hơn 1.000 bác sĩ da
liễu, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, tiệm làm tóc và trung tâm
chăm sóc da tại Hàn Quốc và quản lý da đầu và tóc.

7F A-dong, 767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
www.naturalfnp.com/site/

NATURAL F&P

Booth No.: F5

NATURAL FNP CORP, is one of the leading companies in food
Supplements and Cosmetics in Korea. As we are the 1st GMP
certified company in Korea, we create
a balanced, healthy life by enhancing
the life values with the superior technical
skills, powerful manpower and leading
edge research & development. We
have long and professional experience
for ODM/OEM process by providing
customization and personalization. Develop Cosmetic with own anti-wrinkle
and skin brightening ingredients and
obtain Patent in Bio-cellulose Sheet.
(Facial Mask) - Develop functional food
ingredients for weight management and
top to toe health care.  

41, Hwangmu-ro 2065beon-gil, Bubal-eup, Icheon-si, Gyeonggido, Korea
www.happylnb.com

HAPPY L&B

Booth No.: D6

What Happy L&B seeks is healthy beauty, which starts with clean
skin. Happy L&B cosmetics is doing our best to develop products
that will restore and improve the original skin with elasticity, based on
excellent researchers, natural natural raw materials and large-scale
advanced production facilities.
Điều mà Happy L & B tìm kiếm là một vẻ đẹp khỏe khoắn, bắt đầu
từ một làn da sạch. Mỹ phẩm Happy L&B đang nỗ lực hết mình để
phát triển các sản phẩm phục hồi và cải thiện độ đàn hồi của làn
da bạn, với các nhà nghiên cứu xuất sắc, nguyên liệu từ thiên nhiên
và các cơ sở sản xuất tiên tiến quy mô lớn.
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Công ty NATURAL FNP là một trong những công ty hàng đầu về
thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Vì chúng tôi là công
ty được chứng nhận GMP đầu tiên tại
Hàn Quốc, chúng tôi tạo ra một cuộc
sống cân bằng, lành mạnh bằng cách
nâng cao giá trị cuộc sống bằng các kỹ
năng kỹ thuật vượt trội, nhân lực mạnh
mẽ và nghiên cứu & phát triển hàng
đầu. Chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm
và chuyên nghiệp cho quy trình ODM
/ OEM bằng cách cung cấp tùy chỉnh
và cá nhân hóa. * Phát triển mỹ phẩm
với các thành phần chống nhăn và làm
sáng da của riêng mình và có được
bằng sáng chế trong tấm Bio-cellulose.
(Mặt nạ trên mặt) * Phát triển các thành
phần thực phẩm chức năng để quản lý
cân nặng và chăm sóc sức khỏe từ đầu
tới chân.

1193, Jungang-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
www.nbridgeco.com

N BRIDGE, INC

Booth No.: D16

Beauty Influence blends traditional Korean beauty concepts with
modern technology and ingredients to help you unmask the beauty
within. In order to deliver the best possible results, Beauty Influence
relies on the three - ologies: biology, technology, and psychology.
Taking what they know of the biology behind healthy skin, Beauty
Influence develops proprietary technologies to deliver quality key
ingredients to where the skin needs them most. The resulting masks
and skincare work both physically and psychologically to relieve
stress and allow natural beauty and confidence to shine through.
Today, Beauty Influence continues to shake up the industry by
developing new and innovative skincare products for unparalleled
results, allowing our customers to transform their skincare routine into
a true self-care ritual.

Beauty Influence pha trộn các khái niệm làm đẹp truyền thống của
Hàn Quốc với công nghệ và nguyên liệu hiện đại để giúp bạn làm
sáng tỏ vẻ đẹp bên trong. Để mang lại kết quả tốt nhất có thể,
Beauty Influence dựa trên ba loại: sinh học, công nghệ và tâm lý
học. Lấy những gì họ biết về sinh học đằng sau làn da khỏe mạnh,
Beauty Influence phát triển các công nghệ độc quyền để cung
cấp các thành phần chính chất lượng đến nơi da cần chúng nhất.
Các mặt nạ và chăm sóc da kết quả hoạt động cả về thể chất và
tâm lý để giảm căng thẳng và cho phép vẻ đẹp tự nhiên và sự tự
tin tỏa sáng. Ngày nay, Beauty Influence tiếp tục làm chấn động
ngành công nghiệp bằng cách phát triển các sản phẩm chăm sóc
da mới và sáng tạo cho kết quả tuyệt vời, cho phép khách hàng
của chúng tôi biến quy trình chăm sóc da của họ thành một nghi
thức chăm sóc bản thân thực sự.
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20-8, Hagadeung-gil, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggido, Korea
www.bellanella.co.kr

BEAUTYINDUSTRY INC.

Booth No.: D10

First Development of Nail Polish in 1987 (Patent 4,903,840 Feb3 273
1990) Patent 28th August 2014 International Public Number (WO2015
/ 030499 A1) 3rd generation technology of the world’s first 100%
dried nail polish. (Unique technology
+ Direct factory operation + Selfmanufacturing) 1.Easy : Just pick,
open, and paste! Can remove with
acetone. 2.Quick : All activities
available
immediately
after
attachment. 3.Safe : Little damage
to nails and nails can breath
with Bellanella! 4.Strong : High
Maintenance. Strong in water. Long
expiration date. 5.Vriety : Custom
Design available. No need for mass
production. DesIgn : Solid, Mix,
French, Gradation, Art, Character...

122, Jomaru-ro 385beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
www.luthione.co.kr

LUTHIONE CO., LTD.

Booth No.: G3
Since it found in 2016, LUTHIONE Co., Ltd is a global Cosmeceuticals
cosmetics company, which was established to reflect the value of
“Medical” in the field of cosmetics. Beyond the consumers’ desire for
beauty, we think about the health of the consumers, and based on
the excellent ingredients and quality, we are increasing the function
as dermatology, plastic surgery hospital, and esthetic cosmetics. As
cosmetics are important for raw materials, we are concentrating our
efforts on securing patented technology and developing high-functional
raw materials, making a leap into a global company and developing highquality, high-functional products that consumers want.

Sự phát triển đầu tiên của sơn móng tay vào năm 1987 (Bằng sáng
chế 4,903,840 tháng 3 năm 1990) Bằng sáng chế ngày 28 tháng 8
năm 2014 Số công cộng quốc tế (WO2015 / 030499 A1) Công nghệ
thế hệ thứ 3 của thế giới sơn móng
tay khô 100% đầu tiên trên thế giới.
(Công nghệ độc đáo + Hoạt động
trực tiếp tại nhà máy + Tự sản xuất)
1. Dễ dàng: Chỉ cần chọn, mở và
dán! Có thể loại bỏ bằng acetone.
2. Nhanh chóng: Tất cả các hoạt
động có sẵn ngay sau khi đính kèm.
3. An toàn: Ít thiệt hại cho móng tay
và móng tay có thể thở với Bellanella!
4. Độ bền: Bảo trì cao. Mạnh trong
nước. Ngày hết hạn dài. 5. Đa dạng:
Thiết kế tùy chỉnh có sẵn. Không cần
sản xuất hàng loạt. Thiết kế: Solid, Mix,
tiếng Pháp, tốt nghiệp, nghệ thuật,
nhân vật ...

Kể từ khi được tìm thấy vào năm 2016, công ty TNHH LUTHIONE là một công
ty mỹ phẩm Cosmetics toàn cầu, được thành lập để phản ánh giá trị của
“Y tế” trong lĩnh vực mỹ phẩm. Ngoài mong muốn làm đẹp của người tiêu
dùng, chúng tôi nghĩ về sức khỏe của người tiêu dùng, và dựa trên các
thành phần và chất lượng tuyệt vời, chúng tôi đang tăng cường chức
năng như da liễu, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ và mỹ phẩm thẩm mỹ. Vì
mỹ phẩm rất quan trọng đối với nguyên liệu thô, chúng tôi đang tập trung
nỗ lực để đảm bảo công nghệ được cấp bằng sáng chế và phát triển
nguyên liệu thô chức năng cao, nhảy vào một công ty toàn cầu và phát
triển các sản phẩm cao cấp, chất lượng cao mà người tiêu dùng muốn.

782, Sintanjin-ro, Daedeok-gu, Daejeon, Korea
www.doctorel.net

DR.EL CO., LTD.

Booth No.: F14

DR.EL is the specilized company for dental care. We make the safe
ad specialized dental products excluded pernicious ingredients and
substituted naturally derived ingredients for chemical composition
based on the experience of the medical team of EL dental hospital
for that all our family can use the dental products with confidence.

#605,31-15, Sohyang-ro 37beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.elysien.kr

RAPARAY

Booth No.: E13

Skin care room Only handle cosmetics and skin equipment. It is a
company that researches with skin care directors from immediate
response and customer’s point of view.

Phòng chăm sóc da chỉ xử lý mỹ phẩm và thiết bị da. Đây là một
công ty nghiên cứu với các giám đốc chăm sóc da từ phản ứng
ngay lập tức và quan điểm của khách hàng.

DR.EL là công ty chuyên về chăm sóc răng miệng. Chúng tôi tạo
ra các sản phẩm nha khoa chuyên biệt an toàn loại trừ các thành
phần độc hại và các thành phần có nguồn gốc tự nhiên thay thế
cho thành phần hóa học dựa trên kinh nghiệm của đội ngũ y tế của
bệnh viện nha khoa EL để tất cả gia đình chúng tôi có thể tự tin sử
dụng các sản phẩm nha khoa.
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491-8, Mongnae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.jngcosmetic.com

JNG COSMETIC

Booth No.: E9

67, Hwanggeum 3-ro 7beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.rainbowbeauty.co.kr/

RB GROUP CO., LTD.

My Formula_My Neck Neck Mask Wrinkle Improvement Mask. The
thinnest part of skin on human is neck. Thus, neck is really dry. Plus,
due to that dryness, it has the fastest aging process and neck aging
leads to facial aging too. Moreover, modern people sitting in front
of computers for long hours and using smart phones for many hours
are prone to have more neck wrinkles.
My Formula My Neck Mask was created for this reason. Before,
consumers focused on facial aging now realizes the importance
of neck, but it’s very difficult to address the signs of aging already
shown on neck.

RB GROUP Co.,Ltd, we have made cosmetics the focus of
all our energy and know-how for nearly a century. We are
fully committed to putting all our expertise and research
resources to work for the modern men and women, in all their
diversity, around the world. The right to be beautiful day after
day: RB GROUP Co.,Ltd strives to make this a reality within the
reach of every woman and man. This ambition is reflected in
a brand portfolio unequaled anywhere in the world.
Công ty TNHH RB GROUP chúng tôi đã biến mỹ phẩm thành
trọng tâm của tất cả năng lượng và bí quyết của mình trong
gần một thế kỷ. Chúng tôi hoàn toàn cam kết đưa tất cả
chuyên môn và tài nguyên nghiên cứu của mình vào làm
việc cho những người đàn ông và phụ nữ hiện đại, trong tất
cả sự đa dạng của họ, trên khắp thế giới. Quyền được làm
đẹp ngày này qua ngày khác: Công ty TNHH RB GROUP cố
gắng biến điều này thành hiện thực trong tầm tay của mọi
phụ nữ và đàn ông. Tham vọng này được phản ánh trong
một danh mục đầu tư thương hiệu vô song ở bất cứ đâu
trên thế giới.

My Formula My Neck Mask giảm vết nhăn trên vùng cổ. Phần mỏng
nhất của da trên người là cổ. Như vậy, cổ thực sự khô. Thêm vào
đó, do sự khô đó, nó có quá trình lão hóa nhanh nhất và lão hóa cổ
cũng dẫn đến lão hóa da mặt. Hơn nữa, những người hiện đại ngồi
trước máy tính trong nhiều giờ và sử dụng điện thoại thông minh
trong nhiều giờ dễ bị nếp nhăn cổ hơn.
My Formula My Neck Mask được tạo ra vì lý do này. Trước đây, người
tiêu dùng tập trung vào việc chống lão hóa khuôn mặt bây giờ
nhận ra tầm quan trọng của cổ, nhưng nó rất khó để giải quyết các
dấu hiệu lão hóa đã được thể hiện trên cổ.

688, Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Korea
www.tieut.com

SHINSUNG SILICON (TIEUT)
Tieut Inc. is a women’s healthcare company that manufactures and
sells menstrual cup, called Tieutcup , feminine wash and feminine
tissue. Tieut Inc. was founded because the CEO’s sister had serious
menstruation pain. He decided to found the company to find a
solution to her problem and to
assist other women with their
menstruation at the same time.
Solving all kinds of menstruation
problems for women all around
the world is one of our goals.
Tieutcup can be one of those
solutions by providing all
women with convenience,
economic efficiency, and ecofriendliness. Besides solving
problems, we want to advance
the current menstrual care
products to improve women’s
life even more. S44 1 [Vietnamese Co-worker Information] Lê Thị
Xuân 0936219317 lethixuan.kr@gmail.com 1992-03-17 27 sprjng
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Booth No.: F16

Booth No.: G2
Công ty Tieut là một công ty chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chuyên sản
xuất và bán cốc kinh nguyệt, được gọi là Tieut cup, dung dịch vệ
sinh phụ nữ và khăn giấy vệ sinh phụ nữ. Công ty Tieut được thành
lập vì em gái của CEO bị đau bụng kinh nghiêm trọng. Anh quyết
định thành lập công ty để tìm
giải pháp cho vấn đề của cô và
hỗ trợ những người phụ nữ khác
có kinh nguyệt cùng một lúc.
Giải quyết tất cả các loại vấn
đề kinh nguyệt cho phụ nữ trên
toàn thế giới là một trong những
mục tiêu của chúng tôi. Tieutcup
có thể là một trong những giải
pháp đó bằng cách cung cấp
cho tất cả phụ nữ sự tiện lợi, hiệu
quả kinh tế và thân thiện với môi
trường. Bên cạnh việc giải quyết
các vấn đề, chúng tôi muốn
nâng cao các sản phẩm chăm sóc kinh nguyệt hiện tại để cải thiện
cuộc sống của phụ nữ hơn nữa. [Thông tin đồng nghiệp Việt Nam]
Lê Thị Xuân 0936219317 lethixuan.kr @ gmail 1992-03-17 27 spjng
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49, Pyeongtaek 5-ro 34beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.worldeni.co.kr

WORLD E & I CO., LTD.
World E & I’s Meline and Admedic products are developed to
improve wrinkles and facial contours of adult facial parts, and are
fillers based on hyaluronic acid, a natural ingredient in our body. The
facility and laboratory for production of this product have obtained
GMP certification and export license from Korea Food and Drug
Administration

Booth No.: D14
Các sản phẩm Meline và Admedic của World E & I được phát triển
để cải thiện nếp nhăn và đường nét trên khuôn mặt của người
trưởng thành và là chất làm đầy dựa trên axit hyaluronic, một thành
phần tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Cơ sở và phòng thí nghiệm
để sản xuất sản phẩm này đã đạt được chứng nhận GMP và giấy
phép xuất khẩu từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn
Quốc

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM

13

SAIGON BEAUTYSHOW

27 - 29 . 02 . 2020

& 4th K-BEAUTY EXPO VIETNAM 2020

3F, 16, Wausan-ro 29da-gil, Mapo-gu, Seoul, Korea
www.doctoraltheaglobal.com/

DR. ALTHEA

Booth No.: A5

397, Seokcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
www.stargo.co.kr

STARGO INC.

Dr.Althea, the name of the brand, is the embodiment of the
brand identity. “Doctor” represents the research and expertise
in the product development process. “Althea” is the national
flower of South Korea and represents the country that inspires the
approach to skincare and cosmetics. Dr.Althea strives to become
an internationally recognized leader in Korean Beauty. The
foundation of the brand is the goal to connect stunning aesthetics
with innovative formulas. Dr.Althea consults dermatologists and
cosmetic researchers to ensure that we are producing the most
effective products.

STARGOBioti Inc. has the great vision which is the providing customers
with the satisfaction of their needs, the right and happiness to pursue
a healthy beautiful life. We are developing the immune diagnosis
system, big data analysis platform, and smart beauty products for
keeping healthy beauty of human using Bio-IT fusion technology
on the field of smart health caring. Also we are developing the
customized cosmetics for consumer using the self-developed skin
image analysis and accumulated big data. All our developed
cosmetics will give the beauty, youthfulness, health and satisfaction
to consumers.

Dr.Althea, tên của thương hiệu, là hiện thân của bản sắc thương
hiệu. “Bác sĩ” đại diện cho nghiên cứu và chuyên môn trong quá
trình phát triển sản phẩm. “Althea” là quốc hoa của Hàn Quốc và
đại diện cho quốc gia truyền cảm hứng cho phương pháp chăm
sóc da và mỹ phẩm. Dr.Althea phấn đấu trở thành một nhà lãnh
đạo được quốc tế công nhận trong Người đẹp Hàn Quốc. Nền
tảng của thương hiệu là mục tiêu để kết nối thẩm mỹ tuyệt đẹp với
các công thức sáng tạo. Dr.Althea được tư vấn các bác sĩ da liễu
và các nhà nghiên cứu mỹ phẩm để đảm bảo rằng chúng tôi đang
sản xuất các sản phẩm hiệu quả nhất.

STARGOBioti Inc. có tầm nhìn tuyệt vời, đó là cung cấp cho khách
hàng sự hài lòng về nhu cầu của họ, quyền và hạnh phúc để theo
đuổi một cuộc sống tươi đẹp lành mạnh. Chúng tôi đang phát triển
hệ thống chẩn đoán miễn dịch, nền tảng phân tích dữ liệu lớn và
các sản phẩm làm đẹp thông minh để giữ vẻ đẹp khỏe mạnh của
con người bằng công nghệ nhiệt hạch Bio-IT trong lĩnh vực chăm
sóc sức khỏe thông minh. Ngoài ra, chúng tôi đang phát triển các
mỹ phẩm tùy chỉnh cho người tiêu dùng bằng cách sử dụng phân
tích hình ảnh da tự phát triển và tích lũy dữ liệu lớn. Tất cả các mỹ
phẩm phát triển của chúng tôi sẽ mang lại vẻ đẹp, sự trẻ trung, sức
khỏe và sự hài lòng cho người tiêu dùng.

1310ho 310, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
www.ejcorp.co.kr

EJ CORPORATION
White Nine Celeb All Fine Mask
Fundamental Moisturizing : Hyaluronic
acid fully-filled with moisture in the sheet
gradually transfers to the skin, giving
excellent moisturizing effect.
Excellent Whitening Effect : Dry bio-cellulose
absorbs and removes dead skin cells and
skin wastes, giving bright and clear skin.
Galactomyces filtrate and rose extract
create a healthy glow.
Skin Elasticity Enhancement : The dry biocellulose sheet with excellent adhesion
adheres to the skin and gradually dries while
providing excellent lifting effect. Ginseng
extract and propolis extract give healthy
skin.
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Booth No.: D9

Booth No.: B18
Mặt nạ giấy Nine Celeb All Fine
Dưỡng ẩm tốt: Axit Hyaluronic chứa đầy đủ
độ ẩm trong mặt nạ giấy và thấm dần sang
da, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tuyệt đối.
Hiệu quả làm trắng tuyệt vời: cellulose sinh
học khô hấp thụ và loại bỏ các tế bào da
chết và chất thải trên da, cho làn da sáng
và sạch hơn. Galactomyces giúp lọc cùng
với chiết xuất hoa hồng giúp da căng bóng
khỏe mạnh.
Tăng cường độ đàn hồi cho da: Tấm
cellulose sinh học khô với độ bám dính tuyệt
vời bám chặt vào da và dần khô lại khi sử
dụng, mang lại hiệu quả nâng cơ tuyệt vời.
Chiết xuất nhân sâm và chiết xuất keo ong
cho làn da khỏe đẹp.

www.saigonbeautyshow.com

1905, 298, Beotkkot-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
www.stbint.co.kr

STB INTERNATIONAL

Booth No.: F1
STB offers EYE and LIP MAKEUP products with innovative FORMULA
and PEN-SHAPED PACKAGING. We are providing cosmetic turnkey solutions for new product and concept development while
providing tailored OEM/ODM private labeling services based on our
exclusive supply chain management systems for various partners all
over the world. Join us to be your next partner in beauty!
STB cung cấp các sản phẩm trang điểm mắt và môi với công thức
và bao bì dạng bút vẽ sáng tạo. Chúng tôi đang cung cấp các
giải pháp chìa khóa giải pháp mỹ phẩm để phát triển sản phẩm
và khái niệm mới đồng thời cung cấp dịch vụ ghi nhãn riêng OEM
/ ODM dựa trên hệ thống quản lý chuỗi cung ứng độc quyền của
chúng tôi cho các đối tác khác nhau trên toàn thế giới. Tham gia
với chúng tôi để trở thành đối tác tiếp theo của bạn trong ngành
làm đẹp!
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10, Gyeongchun-ro 1308beon-gil, Namyangju-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.seoheecos.com

BEAUTY COSMETICS

Booth No.: C17

6Fl, Dongran Bldg, 11, Nonhyeon-ro 155-gil, Gangnam-gu, Seoul,
Korea
www.devonine.com

HYUN&COMPANY, INC.

DEVONINE is a premium men’s skincare brand that values individuals
originality and creates products from the highest quality ingredients.
DEVONINE never uses low quality ingredients to lower our cost. The
best ingredients are selected and added to create refreshing,
enjoyable use and ideal results. Devonine, composed with musthave ingredients, makes intelligently designed cosmetic products
for discerning consumers.

We have been growing year after year that we
are not only selling in domestic market but also
exporting to a variety of countries. It is our pledge
that we will always listen to our customers, their
ideas and advices and advancing together to
brighter future.
Chúng tôi đã phát triển hàng năm mà chúng tôi
không chỉ bán ở thị trường nội địa mà còn xuất
khẩu sang nhiều nước khác nhau. Chúng tôi cam
kết rằng chúng tôi sẽ luôn lắng nghe khách hàng,
ý tưởng và lời khuyên của họ và cùng nhau tiến
tới tương lai tươi sáng hơn.

DEVONINE là một thương hiệu chăm sóc da cao cấp dành cho
nam giới, coi trọng sự độc đáo của từng cá nhân và tạo ra các sản
phẩm từ các thành phần chất lượng cao nhất. DEVONINE không
bao giờ sử dụng các thành phần chất lượng thấp để giảm chi phí
của chúng tôi. Các thành phần tốt nhất được lựa chọn và thêm
vào để tạo ra sự sảng khoái, sử dụng thú vị và kết quả lý tưởng.
Devonine, bao gồm các thành phần phải có, làm cho các sản
phẩm mỹ phẩm được thiết kế thông minh cho người tiêu dùng sành
điệu.

#4, Okgucheondong-ro 44beon-gil, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO,
KOREA
www.cnocosmetics.com

CNO COSMETICS

Booth No.: E2

CNO Cosmetics is an OEM / ODM
specialist that develops and produces
the highest quality products and is
the most trusted company. This is a
company that guarantees excellent
manufacturing control standards for
ISO 22716 certified cosmetic quality and
safety. CNO Cosmetics is becoming
the best partner for its customers, and
through the development of existing
technologies to achieve the beauty
that customers dream. We produce
OEM, ODM, basic cosmetics, makeup, hair products, body products and
all products. All products produced
and released from CNO Cosmetics are
popular in the US, Japan, Singapore,
China, Taiwan and Europe. 
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Booth No.: B13

CNO Cosmetics là một chuyên gia OEM / ODM chuyên phát triển
và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao nhất và là công ty đáng
tin cậy nhất. Đây là một công ty đảm bảo các tiêu chuẩn kiểm
soát sản xuất tuyệt vời cho chất lượng và an toàn mỹ phẩm được
chứng nhận ISO 22716. CNO Cosmetics đang trở thành đối tác tốt
nhất cho khách hàng của mình và thông qua sự phát triển của các
công nghệ hiện có để đạt được vẻ đẹp mà khách hàng mơ ước.
Chúng tôi sản xuất OEM, ODM, mỹ phẩm cơ bản, trang điểm, sản
phẩm tóc, sản phẩm cơ thể và tất cả các sản phẩm. Tất cả các
sản phẩm được sản xuất và phát hành từ CNO Cosmetics đều phổ
biến ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan và Châu Âu.

www.saigonbeautyshow.com

35, Jigok-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea
www.dearanchy.com

TRAUM COMPANY

Booth No.: E16

On behalf of you, our skin specialists have taken into consideration
with all the products, to making it milder and safe. As a Korean
traditional authentic Dermacosmetics with various subdivided
product lines according to skin type and function, DeARANCHY will
help you to find the beauty of your skin healthy.

Thay mặt bạn, các chuyên gia về da của chúng tôi đã cân nhắc
với tất cả các sản phẩm, để làm cho nó nhẹ hơn và an toàn. Là
một mỹ phẩm da liễu truyền thống đích thực của Hàn Quốc với
các dòng sản phẩm được phân chia khác nhau tùy theo loại da
và chức năng, DeARANCHY sẽ giúp bạn tìm thấy vẻ đẹp của làn
da khỏe mạnh.

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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#810, 165, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea
www.kmedicos.com

KMEDICOS CO., LTD.

Booth No.: A4

KMEDICOS is a company specializing in providing cosmetology
and skin care products for healthy and beautiful life. The company
produces and distributes fillers, toxins, lifting thread products,
collagen regenerating skin boosters and specialized anti-aging
cosmetics.

#904~#909 - D , 947, Hanam-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.dermaline.co.kr

DERMALINE CO., LTD.
Dermaline’ is a combination of the two words ‘Dermatology’ &
‘Cosmetic line’ We have manufactured & distributed Professional
Derma-cosmetic and Beauty medical devices such as Lifting
Threads since 2015 in Korea. We aim to create real cosmeceuticals
by developing high
functional
cosmetics
&
Medical
devices
which shows not only
outstanding
effects
but
fundamental
facts. Dermaline bases
its
technologies
on
medicine to create
highly
functional
cosmetics,
thereby
contributing to making
everyone’s skin healthy and beautiful. We offer high-quality
products at a reasonable price. The products are produced using
natural ingredients. We guarantee the products since we have all
related certificates such as ISO, KGMP, KFDA.

KMEDICOS là một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm thẩm
mỹ và chăm sóc da cho cuộc sống khỏe mạnh và xinh đẹp. Công
ty sản xuất và phân phối chất làm đầy, độc tố do vi khuẩn, sản
phẩm sợi nâng, chất tăng cường tái tạo collagen và mỹ phẩm
chống lão hóa chuyên dụng.

Apexcity buld #1212, Dongtansunhwan-daero 823, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.negero.co.kr

SL GROUP

Booth No.: F10

The company SLGROUP is established in 2009. The first stage of
business, we sell semiconductor manufacturing machine parts. But
our CEO Mr. Tony Shin has been had interests in cosmetic beauty
field as he has been researching & studying in cosmetic products. In
2018, our company finally decides to produce 2 basic skin care lines,
that are cheap and have very effective quality for skin improvement.
Our company has named the brand name of cosmetics products
negero and produced two Meicher products for dry skin and pruni
products for oily skin.
Công ty SLGROUP được thành lập vào năm 2009. Giai đoạn đầu
tiên của hoạt động kinh doanh, chúng tôi bán các bộ phận máy
sản xuất chất bán dẫn. Nhưng Giám đốc điều hành của chúng tôi,
ông Tony Shin đã có hứng thú với lĩnh vực làm đẹp mỹ phẩm khi ông
đang nghiên cứu và nghiên cứu về các sản phẩm mỹ phẩm. Năm
2018, cuối cùng công ty chúng tôi đã quyết định sản xuất 2 dòng
chăm sóc da cơ bản, đó là giá rẻ và có chất lượng rất hiệu quả
để cải thiện làn da. Công ty chúng tôi đã đặt tên thương hiệu của
các sản phẩm mỹ phẩm negero và sản xuất hai sản phẩm Me Rich
dành cho da khô và các sản phẩm pruni dành cho da dầu.
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Dermaline ‘là sự kết hợp của hai từ “Da liễu” & “Dòng mỹ phẩm”.
Chúng tôi đã sản xuất và phân phối các thiết bị y tế chuyên nghiệp
Derma-Cosmetics và Beauty như sợi nâng từ năm 2015 tại Hàn
Quốc. Chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm vũ trụ thực
sự bằng cách phát triển
các thiết bị y tế & mỹ
phẩm chức năng cao,
cho thấy không chỉ các
tác dụng nổi bật mà cả
các tác dụng cơ bản.
Dermaline dựa trên các
công nghệ của mình
về y học để tạo ra các
loại mỹ phẩm có chức
năng cao, từ đó góp
phần làm cho làn da
của mọi người khỏe mạnh và đẹp hơn. Chúng tôi cung cấp các
sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý. Các sản phẩm được
sản xuất bằng cách sử dụng các thành phần tự nhiên. Chúng tôi
đảm bảo các sản phẩm vì chúng tôi có tất cả các chứng chỉ liên
quan như ISO, KGMP, KFDA.

Eunsung Bldg. 3F, 60, Munhwamaeul-ro 16beon-gil, Siheung-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.silstarprof.com

SILSTAR

Booth No.: F4
SILSTAR launches extension eyelash glue named as “ADCILS “ for this
show. It symbolizes “ Adorable” + “Cils” meaning eyelash in French. There
are 15 kinds of specially designed extension eyelash glues. The SILSTAR
is a leader in liquid adhesives & glues, and ADICILS EYELASH EXTENSION
GLUES SERIES continues that elite tradition. The Eyelash Extension Glue
line of liquid adhesives stands up to heavy perspiration and high
humidity with a reinvigorated formula that provides six to seven weeks of
reliable hold time. It is formulated to work instantly in the most vulnerable
situations The ADCILS adhesive by SILSTAR provides your natural eyelash
with a less need for a strong bonding product than other brands.
SILSTAR ra mắt keo nối mi có tên là “ADCILS” cho triển lãm này. Nó tượng
trưng cho “Đáng yêu” + “lông mi” có nghĩa là lông mi trong tiếng Pháp.
Có 15 loại keo nối mi được thiết kế đặc biệt. SILSTAR là công ty hàng
đầu về chất kết dính và keo lỏng, và SERIES ADICILS EYELASH EXTENSION
GLUES tiếp tục truyền thống ưu tú đó. Dòng keo dán nối mi của keo dính
chất lỏng chịu được mồ hôi nặng và độ ẩm cao với công thức tái sinh
cung cấp thời gian giữ đáng tin cậy sáu đến bảy tuần. Nó được chế
tạo để hoạt động ngay lập tức trong các tình huống dễ bị tổn thương
nhất. Keo nối mi ADCILS của SILSTAR cung cấp cho lông mi tự nhiên của
bạn tối thiểu keo nối mi hơn các thương hiệu khác.

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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326-9, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
www.kocoslab.com

KOCOSLAB CO., LTD.

Booth No.: D5
May Island is a professional cosmetic brand that reaches forward to
Naturalism.May Island pursues a true beauty from the nature as a value,
provides healthy beauty cosmetics that are harmonized with natural
ingredients and a use of special recipe from original research to present
nature’s honest and infinite life to the skin. May Island is constantly trying
to find natural ingredients that contain wealth of vitality and energy
of nature by searching clean natural islands around the world. Honest
naturalism cosmetic maker, May Island, produces products with honest
recipes from nature with faith of ‘True beauty is from nature’.
May Island là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp vươn tới Chủ
nghĩa Tự nhiên. May Island theo đuổi một vẻ đẹp thực sự từ thiên nhiên
như một giá trị, cung cấp mỹ phẩm làm đẹp tốt cho sức khỏe, hài hòa
với các thành phần tự nhiên và sử dụng công thức đặc biệt từ nghiên
cứu ban đầu để thể hiện sự sống trung thực và vô hạn cho làn da. May
Island không ngừng cố gắng tìm kiếm các thành phần tự nhiên chứa
nhiều sức sống và năng lượng của thiên nhiên bằng cách tìm kiếm các
hòn đảo tự nhiên sạch trên khắp thế giới. Nhà sản xuất mỹ phẩm trung
thực tự nhiên trung thực, May Island, sản xuất các sản phẩm với công
thức trung thực từ thiên nhiên với niềm tin vào ngành làm đẹp. Vẻ đẹp
thực sự là từ thiên nhiên.

13, Osongsaengmyeong 1-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea
www.pion-tech.com

PION-TECH CO., LTD.
Pion-Tech is leading the “Beauty & Health” global
market with its Nano-Bio core technologies that
draws attention around the world. We are a Korea’s
representative Bio-Venture Company that possesses
innovative Nano-Bio core technologies and
materials applying technologies. Based on 20 years
of steady R&D and investment in technologies. We
have a number of certificates and award-winning
records including winning a presidential citation
for innovative technologies at the 18th Innovative
Technology Show, receiving the CGMP certificate
and nominating for World Class 300 etc. We have
became a Key Global Company of Nano-Bio Industry
in core business area such as Cosmeceuticals, BioCosmetics, ODM/OEM and we are preparing to take
off in Bio-Health new business area.

B-210, 201, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Korea
www.medikoii.com

THERANOTICS CO., LTD.
Theranotics Co., Ltd. is a biotech company that discovers biomarker,
develops new anticancer medicine and has antibody platform
technology based on R&D infrastructure and biotechnology. We
applied biomarker, a medical research technology, applied to
cosmetics for the first time. We have developed Thera-NOX TM,
our own antioxidant ingredient, and launched the high-quality
Dermatological brand MEDIKOii.
Công ty TNHH Theranotic là một công ty công nghệ sinh học phát
hiện ra dấu ấn sinh học, phát triển thuốc chống ung thư mới và có
công nghệ nền tảng kháng thể dựa trên cơ sở hạ tầng R & D và
công nghệ sinh học. Chúng tôi lần đầu tiên áp dụng dấu ấn sinh
học, một công nghệ nghiên cứu y học, áp dụng cho mỹ phẩm.
Chúng tôi đã phát triển Thera-NOX (TM), thành phần chống oxy hóa
của riêng chúng tôi và cho ra mắt thương hiệu Da liễu chất lượng
cao MEDIKOii.
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Booth No.: A3

Booth No.: B17
Pion-Tech đang dẫn đầu thị trường toàn cầu của Chăm sóc sức
khỏe vả làm đẹp, với các công nghệ cốt lõi Nano-Bio thu hút sự
chú ý trên toàn thế giới. Chúng tôi là một công ty liên doanh sinh
học đại diện của Hàn Quốc, sở hữu các công nghệ ứng dụng và
vật liệu lõi Nano-Bio đổi mới. Dựa trên 20 năm R & D ổn định và đầu
tư vào công nghệ. Chúng tôi có một số chứng chỉ và hồ sơ giành
giải thưởng bao gồm giành được một trích dẫn của tổng thống về
các công nghệ tiên tiến tại Triển lãm Công nghệ Sáng tạo lần thứ
18, nhận chứng chỉ CGMP và đề cử World Class 300, v.v. Chúng tôi
đã trở thành Công ty Toàn cầu của Công nghiệp Nano-Bio trong
lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như Cosmeceỉs, Mỹ phẩm sinh học, ODM
/ OEM và chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh trong lĩnh vực kinh
doanh mới của Bio-Health.

58-68, Namsan 3-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do, Korea
www.saenggreen.com

SAENGGREEN CO., LTD.

Booth No.: B6
Since Saenggreen,.Ltd was established in 1987 “creating healthy
and beautiful culture” as a company motto, we have focused
on developing health functional food and high quality cosmetics
suitable for our physiology through scientification of Korean
medicine. Also our company has been implementing customeroriented service fulfilling customer’s require and convenience
through product-oriented policy and honest marketing to deal with
rapidly changing information, technology, and customer’s taste.
Kể từ khi công ty TNHH Saenggreen được thành lập vào năm 1987,
tạo ra văn hóa lành mạnh và đẹp như một phương châm của công
ty, chúng tôi đã tập trung vào phát triển thực phẩm chức năng y
tế và mỹ phẩm chất lượng cao phù hợp với sinh lý của chúng tôi
thông qua khoa học y học Hàn Quốc. Ngoài ra, công ty chúng tôi
đã triển khai dịch vụ hướng tới khách hàng đáp ứng yêu cầu và sự
thuận tiện của khách hàng thông qua chính sách định hướng sản
phẩm và tiếp thị trung thực để ứng phó với thông tin, công nghệ
thay đổi nhanh chóng và thị hiếu khách hàng.

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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5-4, Dosin-ro 15ra-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
www.smcos.pro

SMCOS

Booth No.: B14

SMCOS CO. LTD., which has only walked one path, is a company of
the hairdressers, by the hairdressers, for the hairdressers and will open
a new way in the creative beauty market with humble attitudes and
positive thoughts.

5, Saebeol-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
www.jiaehu.com

UBI TECH CO., LTD.

Booth No.: F9

JIAEHU is a professional cosmetic brand that was born with strong
technology. It is a technology-oriented company that develops
various skin care
and professional
mask packs with
the best raw
materials
and
t e c h n o l o g y.
L a u n c h e d
on the basis
of
the
best
technology and
strong durability,
JIAEHU promises
a more beautiful
tomorrow with
confidence.
Please expect
and enjoy the pride of JIAEHU, a premium high-class cosmetics
brand based on trust and technology.

Công ty TNHH SMCOS, chỉ đi theo một đường lối, là một công ty của
các thợ làm tóc, bởi các thợ làm tóc, cho các thợ làm tóc và sẽ mở
ra một con đường mới trong thị trường làm đẹp sáng tạo với thái độ
khiêm tốn và suy nghĩ tích cực.

191, Yesulgongwon-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.shopmiz.com / www.mizmeditech.com

MIZCOSMETIC
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Booth No.: D8

505 Samwhan Digital Venture Tower, 52, Achasan-ro 15-gil,
Seongdong-gu, Seoul, Korea
www.skinbolic.co.kr

SKINBOLIC CO., LTD.

Miz cosmetic products that have been tested and sufficient clinical
are providing our customers a wide range through skin care,
dermatology, plastic surgery, Differentiated goods from existing
products and advanced materials coming from the beautiful
fragrance we will deliver to the precious skin. we will do our best for
deliver beautiful impression to your valuable skin.

SKINBOLIC is a professional cosmetic company in Korea. Since our
foundation, it is our commitment to develop and provide effective
and safe professional cosmetics for aesthetic salons and spas. Our
products include various therapy programs with gold, chocolate,
milk, berry, lemon, banana etc and related products from cleanser,
toner, serum, cream and other beauty devices.

Các sản phẩm mỹ phẩm Miz đã được thử nghiệm và lâm sàng đầy
đủ đang cung cấp cho khách hàng của chúng tôi nhiều loại thông
qua chăm sóc da, da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, hàng hóa khác
biệt từ các sản phẩm hiện có và các vật liệu tiên tiến đến từ nước
hoa đẹp mà chúng tôi sẽ cung cấp cho làn da quý giá. Chúng tôi
sẽ làm hết sức mình để mang lại ấn tượng đẹp cho làn da quý giá
của bạn.

SKINBOLIC là một công ty mỹ phẩm chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.
Kể từ khi thành lập, chúng tôi cam kết phát triển và cung cấp mỹ
phẩm chuyên nghiệp hiệu quả và an toàn cho các thẩm mỹ viện
và spa. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các chương trình trị
liệu khác nhau với vàng, sô cô la, sữa, các loại quả mọng, chanh,
chuối, v.v. và các sản phẩm liên quan từ sữa rửa mặt, toner, serum,
kem và các thiết bị làm đẹp khác.

www.saigonbeautyshow.com

JIAEHU là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp được sinh ra
với công nghệ mạnh mẽ. Đây là một công ty định hướng công
nghệ phát triển
các gói mặt nạ
chăm sóc da và
chuyên nghiệp
khác nhau với
các
nguyên
liệu và công
nghệ tốt nhất.
Ra mắt trên cơ
sở công nghệ
tốt nhất và độ
bền mạnh mẽ,
JIAEHU hứa hẹn
một ngày mai
đẹp hơn với sự
tự tin. Hãy mong
đợi và tận hưởng niềm tự hào của JIAEHU, một thương hiệu mỹ
phẩm cao cấp dựa trên niềm tin và công nghệ.

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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#811 Byoksan Technopia,560, Dunchon-daero, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
www.amtpro.co.kr

AMT ENGINEERING CO., LTD.

Booth No.: B1

AMT Engineering Co., Ltd. was established in 1996 and we are a
manufacturer of aesthetic & medical laser system such as Laser,
IPL, RF and HIFU. A-TONE(IPL) is multi-functional aesthetic devices
for toning, hair removal, pigment and vascular lesions. LUCAS
Plus is the PTP Q-switched Nd:YAG system and the best various
pigment(Melasma, Age spot, Freckles, Abnom, Ota Ito, Lentigo, etc)
treatment and skin laser toning device as well as Tattoo removal.

Chilsung Building 2nd floor 257, Wangsimni-ro, Seongdong-gu,
Seoul, Korea
www.oukorea.com/

OU INTERNATIONAL CO., LTD.
OU International is specialized manufacturer in Beauty and home
accessory.
For the customers’ satisfaction, we provide Best quality products at
reasonable price with Beauty and Comfort.
OU pursues Simple and Modern life.
OU suggests Smart and Practical products to Customers.
OU pursues Classical design with Wit.
OU pursues Natural life.
OU provides Fresh Joy to Customers.
Highly Sensitive brand O’U, Is made by Designers of London
With Youthful and Chic sensitivity, For the Customers who seek their
own contemporary style.

Công ty TNHH AMT Engineering được thành lập vào năm 1996 và
chúng tôi là nhà sản xuất hệ thống laser thẩm mỹ & y tế như Laser,
IPL, RF và HIFU. A-TONE (IPL) là thiết bị thẩm mỹ đa chức năng để
làm săn chắc, tẩy lông, sắc tố và tổn thương mạch máu. LUCAS Plus
là hệ thống PTP Q-switching Nd: YAG và các sắc tố khác nhau tốt
nhất (trị nám, đốm đồi mồi, tàn nhang, Abnom, Ota Ito, Lentigo, v.v.)
và thiết bị trị nám bằng laser cũng như xóa hình xăm.

397, Seokcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
www.colorcode.kr

COLORCODE CO., LTD.

Booth No.: F8

Colorcode owns skincare brand ‘TERRAZEN’
and distributes Korean skin care brands
‘Nightingale’ and ‘ipse’ to 12 countries.
‘TERRAZEN’ proposes the best customized
solution for modern people tired of everyday
life and provides a comfortable, healthy
beauty routine. ‘Nightingale’ gains reputation
day by day in Korea with its efficacy and
trendy approach to customers. ‘Nightingale’
is a convenient home care solution for busy
modern people who is hard to find time for
dermatology or esthetic shop. Nightingale is
effectively care of your various skin troubles
caused by various external environment
irritations in internal stress in easy way. ‘ipse’
is Eco Science Solution and is the optimized
prescription for all skin problems with its
exquisite harmony between safe ingredient
out of nature and biotechnology.
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Colorcode sở hữu nhãn hiệu chăm sóc da ‘TERRAZEN’ và phân phối
các nhãn hiệu chăm sóc da của Hàn Quốc ‘Nightingale’ và ‘ipse’
đến 12 quốc gia. ‘TERRAZEN’ đề xuất giải pháp tùy chỉnh tốt nhất
cho người hiện đại mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày và cung cấp
thói quen làm đẹp thoải mái, lành mạnh. ‘Nightingale’ đạt được
danh tiếng từng ngày tại Hàn Quốc với hiệu quả và cách tiếp cận
hợp thời trang với khách hàng. ‘Nightingale’ là một giải pháp chăm
sóc tại nhà tiện lợi cho những người hiện đại bận rộn, những người
khó có thời gian cho da liễu hoặc thẩm mỹ viện. Nightingale chăm
sóc hiệu quả các vấn đề về da khác nhau của bạn gây ra bởi các
kích ứng môi trường bên ngoài khác nhau trong căng thẳng bên
trong một cách dễ dàng. ‘IPse’ là Giải pháp Khoa học Sinh thái và
là đơn thuốc được tối ưu hóa cho tất cả các vấn đề về da với sự
hài hòa tinh tế giữa thành phần an toàn ngoài tự nhiên và công
nghệ sinh học.

www.saigonbeautyshow.com

Booth No.: A7
OU International là nhà sản xuất chuyên về Làm đẹp và phụ kiện
gia đình.
Đối với sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản
phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý với ngành làm đẹp và
sự thoải mái.
OU theo đuổi cuộc sống đơn giản
và hiện đại.
OU gợi ý các sản phẩm thông minh
và thiết thực cho khách hàng.
OU theo đuổi thiết kế cổ điển với
Wit.
OU theo đuổi cuộc sống tự nhiên.
OU cung cấp niềm vui tươi cho
khách hàng.
Thương hiệu có độ nhạy cao O’U,
được tạo ra bởi các nhà thiết kế
của London
Với sự nhạy cảm trẻ trung và sang
trọng, dành cho những khách hàng
tìm kiếm phong cách đương đại
của riêng mình.

#701, Suniltechnopia 555, Dunchon-daero
www.valika.co.kr

VALIKA COSMETICS LTD.

Booth No.: E3

Valika Cosmetics supplies the gel polish products to South Korean
brands in the way of OEM/ODM. Since 2015, Valika Cosmetics has
developed Silicone Gel Polish. Silicone Gel Polish, which is made
of silicone oligomer, improves the oxygen permeability, and also
provides long lasting effect. Especially oxygen permeability effect
in Silicone Gel Polish protects nail´s health. We also have newly
released gel nail brands, Adorelle and QUEENNY GEL Those have
been born with efforts and enthusiasm to give a health and shine
beauty to our customers.
Mỹ phẩm Valika cung cấp các sản phẩm đánh bóng gel cho các
thương hiệu Hàn Quốc theo cách của OEM / ODM. Từ năm 2015,
Valika Cosmetics đã phát triển Silicone Gel Ba Lan. Silicone Gel Ba
Lan, được làm bằng silicon oligome, cải thiện tính thấm oxy, và
cũng cung cấp hiệu quả lâu dài. Đặc biệt hiệu quả thẩm thấu oxy
trong Silicone Gel Ba Lan bảo vệ sức khỏe của móng tay. Chúng tôi
cũng có các thương hiệu móng gel mới được phát hành, Adorelle
và QUEENNY GEL Những người đã được sinh ra với những nỗ lực và
nhiệt huyết để mang lại một vẻ đẹp khỏe mạnh và tỏa sáng cho
khách hàng của chúng tôi.
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42, Oryong 2-gil, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
www.colorpinkrnd.co.kr www.formulier.co.kr

COLORPINK R&D INC

Booth No.: E17

Established in 2010, Colorpink R&D has been expanding its business
fields and achieving tremendous business growth through constant
brand new technology & product developments. We are constantly
making progress in research and development and challenging the
global market by utilizing our independent technology and raw
materials.

Được thành lập vào năm 2010, Colorpink R & D đã mở rộng lĩnh vực
kinh doanh và đạt được sự phát triển kinh doanh to lớn thông qua
sự phát triển công nghệ & sản phẩm hoàn toàn mới. Chúng tôi liên
tục đạt được tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển và thách thức
thị trường toàn cầu bằng cách sử dụng công nghệ và nguyên liệu
độc lập của chúng tôi.

22, Samdeok-ro 37beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.biomeek.com

COSMIZING CO., LTD.
COSMIZING Co., Ltd. is a cosmetics manufacturing and sales
company that provides BIOMEEK brands through various distribution
channels such as dermatology, plastic surgery, pharmacy and
H & B Shop. BIOMEEK provides sensitive skincare solutions. We are
also supplying dermatology in
recognition of quality. BIOMEEK
only
introduces
products
certified for skin irritation tests
from clinical institutes authorized
by the Ministry of Food and
Drug Safety. BIOMEEK products
are stored at the nation’s best
government-certified
facilities
in order to preserve the highestquality cosmetic products, and
all products are designed to
maintain best quality under
constant temperature and humidity until they reach customers.
BIOMEEK produces biologically safest products by minimizing full
ingredients and excluding harmful ingredients as much as possible.

24, Je4sandan 2-ro, Miyang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.picostech.com

PICOSTECH CO., LTD.

Booth No.: E11

PICOSTECH CO.,LTD IS ONE OF LEADLING KOREAN SKIN CARE
FACTORY WITH 14 YEARS OF PROFESSIONAL BUSINESS EXPERIENCE
AND KOREA NO.1 NANO
COSMETIC MANUFACTURER
WE PRODUCE ALL SKIN
CARE SUCH AS HIGHLY
FUNCTIONAL SKIN CARE TO
BABY CARE AND HAIR CARE,
BODY CARE AND VERIOUS
MASK PACK WE SUPPLY
TO WALMART, WATSON,
SASA,
SKIN
LAUNDRY,
CLIELLE,
TONYMOLY,
NATUREREPUBLIC, DEWTREE,
MEDIHEL, CELLAPY, DISNEY,
Korean Cartoon Character
Pororo,
Poly,
Natural
cosmetic Prettian, Human
stem Cell brand Cellcuties, Clinic brand PH Drop and CUTEM, AND
MORE THAN 100 BRANDS PLESASE VISIT BOOTH AND MEET HIGH
TECHINQUE SKIN CARE PRODUCT
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Công ty TNHH Picostech là một trong những nhà máy chăm sóc da
hàng đầu Hàn Quốc với 14 năm kinh nghiệm kinh doanh chuyên
nghiệp và nhà sản xuất
mỹ phẩm nano số 1 Hàn
Quốc chúng tôi sản xuất
tất cả các dịch vụ chăm
sóc da như chăm sóc da
cao cấp để chăm sóc
và chăm sóc tóc, chăm
sóc cơ thể và chăm sóc
sức khỏe. Gói mặt nạ
chúng tôi cung cấp cho
walmart, watson, sasa,
giặt da, clielle, tonymoly,
naturepepublic, dewtree,
medihel, cellealer, Disney,
nhân vật hoạt hình Hàn
Quốc Pororo, Poly, mỹ
phẩm tự nhiên, tế bào gốc thương hiệu cutem, và hơn 100 thương
hiệu. Vui lòng ghé thăm gian hàng và gặp gỡ sản phẩm chăm sóc
da công nghệ cao

www.saigonbeautyshow.com

Booth No.: C3
Công ty TNHH COSMIZING là một công ty sản xuất và bán mỹ phẩm
cung cấp các nhãn hiệu BIOMEEK thông qua các kênh phân phối
khác nhau như da liễu, phẫu thuật thẩm mỹ, dược phẩm và H & B
Shop. BIOMEEK cung cấp các giải pháp chăm sóc da nhạy cảm.
Chúng tôi cũng đang cung cấp
da liễu để công nhận chất lượng.
BIOMEEK chỉ giới thiệu các sản
phẩm được chứng nhận cho các
thử nghiệm kích ứng da từ các
viện lâm sàng được Bộ An toàn
Thực phẩm và Dược phẩm ủy
quyền. Các sản phẩm BIOMEEK
được lưu trữ tại các cơ sở được
chính phủ chứng nhận tốt nhất
để bảo quản các sản phẩm mỹ
phẩm chất lượng cao nhất và
tất cả các sản phẩm được thiết
kế để duy trì chất lượng tốt nhất dưới nhiệt độ và độ ẩm ổn định
cho đến khi chúng đến tay khách hàng. BIOMEEK sản xuất các sản
phẩm an toàn sinh học bằng cách giảm thiểu các thành phần đầy
đủ và loại trừ các thành phần gây hại càng nhiều càng tốt.

34, Goji 3-gil, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.bedelkorea.com

BEDELKOREA CO., LTD.
BBEDELKOREA Co., Ltd BEDELKOREA is a company engaged in
research and development of a functional food whose principal
ingredient is phytoncide, extracted from the native pine tree of Korea:
“RED
PINE”.
The slogan of
B E DEL KOR E A
Co.,
Ltd
is
“The
benefit
of the forest in
people’s
daily
lives”. Products
developed
by
B E DEL KOR E A
include products
for oral intake, for
application
to
the skin, and for
aromatherapy.
The red pine needle contains over 5,000 natural volatile organic
complexes (bioactive substances).

Booth No.: C5
Công ty TNHH BEDELKOREA là một công ty tham gia nghiên cứu và
phát triển một loại thực phẩm chức năng có thành phần chính là
phytoncide, được chiết xuất từ cây thông bản địa của Hàn Quốc:
“THÔNG
ĐỎ”.
Khẩu hiệu của
công ty TNHH
B E DEL KO R E A
là “Lợi ích của
rừng trong cuộc
sống hàng ngày
của người dân”.
Các sản phẩm
được phát triển
bởi BEDELKOREA
bao gồm các
sản phẩm dùng
qua
đường
uống, để bôi lên
da và trị liệu bằng tinh dầu. Kim thông đỏ chứa hơn 5.000 phức chất
hữu cơ dễ bay hơi tự nhiên (chất hoạt tính sinh học).
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593-14, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea
www.say-skin.com/

WITHNIX CO., LTD.

Booth No.: B2

Withnix has Engineering Background
Qualified by Samsung Electronics. Withnix’
CEO and engineering directors had
worked in Samsung Electronics for 17 years
as the leading experts of development
and manufacture. Core Technology of
SAYSKIN, our skin care device is Plasma /
Microcurrent / Zirconia.

37, Samjak-ro 177beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
www.cnncos.co.kr

C&N COSMETICS CO., LTD.
C&N Cosmetics has served and shared and been acquainted
with customers proud of 30 years history and tradition and has
been producing high class cosmetics for health and beauty. C&N
Cosmetics is putting customer’s requirement as a first priority and
doing our best to raise the value of product through differentiating
product and service. C&N Cosmetics has build up cutting edge
production facility and technology and listed patent, developed
sanitary aid products and gotten ISO9001, ISO14001 and Clean
Business certification. C&N Cosmetics will try to reward customer’s
support through continuously developing high class new products
for human Health and Beauty.

Withnix có nền tảng kỹ thuật đạt tiêu
chuẩn của Samsung Electronics. Giám
đốc điều hành và kỹ thuật của Withnix đã
làm việc trong Samsung Electronics trong
17 năm với tư cách là chuyên gia hàng
đầu về phát triển và sản xuất. Công nghệ
cốt lõi của SAYSKIN, thiết bị chăm sóc da
của chúng tôi là Plasma / Microc Hiện tại
/ Zirconia.

#804 Hanhwa Bizmetro, 242, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, Korea
www.niceday365.co.kr

NICEDAY365 CO., LTD.

Booth No.: B15

We are a manufacturer and distributor of Feminine hygiene care
products stored at the disposable syringe typed applicator which
is patented by us. We have 2 kinds of products, which are a
disposable feminine vagina hygiene care product with gel type and
a disposable feminine vagina moisturizing gel . It is very hygienic,
comfortable to use and carry. The main ingredients are lactobacillus
and prebiotics, all ingredients no harmful. They are on the market at
the drugstore and on-line shopping mall.
Chúng tôi là nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc
vệ sinh phụ nữ được lưu trữ tại dụng cụ loại ống tiêm dùng một lần
được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Chúng tôi có 2 loại sản
phẩm, đó là một sản phẩm chăm sóc vệ sinh âm đạo phụ nữ dùng
một lần với loại gel và gel dưỡng ẩm âm đạo phụ nữ dùng một lần.
Nó rất vệ sinh, thoải mái khi sử dụng và mang theo. Các thành phần
chính là lactobacillus và prebiotic, tất cả các thành phần không
có hại. Họ đang có mặt trên thị trường tại nhà thuốc và trung tâm
mua sắm trực tuyến.
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Booth No.: C18
Mỹ phẩm C & N đã phục vụ và chia sẻ và làm quen với khách hàng
tự hào về lịch sử và truyền thống 30 năm và đã sản xuất mỹ phẩm
cao cấp cho sức khỏe và sắc đẹp. C & N Cosmetics đang đặt yêu
cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu và nỗ lực hết mình để
nâng cao giá trị của sản phẩm thông qua sự khác biệt giữa sản
phẩm và dịch vụ. C & N Cosmetics đã xây dựng cơ sở sản xuất và
công nghệ tiên tiến và được cấp bằng sáng chế, phát triển các
sản phẩm hỗ trợ vệ sinh và đạt chứng nhận ISO 9001, ISO14001 và
Clean Business. Mỹ phẩm C & N sẽ cố gắng thưởng cho bộ phận
hỗ trợ khách hàng thông qua việc liên tục phát triển các sản phẩm
mới cao cấp vì sức khỏe và sắc đẹp của con người.

1218, 333, Daegudae-gil, Geumho-eup, Yeongcheon-si,
Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
www.red99.co.kr

RED99, INC

Booth No.: E8
Our company is focused on cosmetic OEM production, domestic
distribution and exporting overseas. We work with many cosmetics
manufacturers to develop good products through our network.
Our Red 99 will continue to grow and succeed with customers and
business sites by strengthening customer service through continuous
management innovation under the slogan of “Growing with
Customers”
Công ty chúng tôi tập trung vào sản xuất mỹ phẩm OEM, phân
phối trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi làm việc với
nhiều nhà sản xuất mỹ phẩm để phát triển các sản phẩm tốt thông
qua mạng lưới của chúng tôi. Red 99 của chúng tôi sẽ tiếp tục phát
triển và thành công với khách hàng và trang web kinh doanh bằng
cách tăng cường dịch vụ khách hàng thông qua đổi mới quản lý
liên tục theo khẩu hiệu “Phát triển cùng khách hàng”
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191-41, Sanggol-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea
www.brillieight.com

EMPRESSBEAUTY

Booth No.: F2

BRILLIEIGHT
BLEMISH
BALM
AIRLESS
CUSHION-Dual
functional(Whitening&Anti-Wrinklese Care
BRILLIEIGHT PLACENTA WASH POWDER- Exfoliating and polishing Plus
moisturizing

14F, 45, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of
Korea
www.foellie.com

LAORGANIC CO., LTD.

BRILLIEIGHT BLEMISH BALM AIRLESS CUSHION - Chức năng kép
(Chăm sóc làm trắng & Chống nếp nhăn)
BRILLIEIGHT PLACENTA WASH POWDER - Tẩy tế bào chết, làm căng
bóng và dưỡng ẩm da

Booth No.: B5
FOELLIE was born on story telling of memory & scent from a famous
great novel (A l’ombre des ieunes en fleur). People sometimes
remember a beautiful memory with a special scent. [Foellie Inner
Perfume] * Made with 6 herb extracts and 6 vegetable oils. Keeps
the intimate areas clean and maintains a healthy PH balance.
Solution has an antibacterial effect and reduces overall stress while
removing unwanted odors and leaving a refreshing sensation.
FOELLIE được sinh ra dựa trên câu chuyện kể về ký ức & mùi hương
từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng (A liêuombre des egunes en fleur).
Mọi người đôi khi nhớ một kỷ niệm đẹp với một mùi hương đặc biệt.
[Nước hoa vùng kín foellie] * Được làm bằng 6 chiết xuất thảo mộc
và 6 loại dầu thực vật. Giữ các khu vực thân mật sạch sẽ và duy trì
cân bằng PH khỏe mạnh. Dung dịch có tác dụng kháng khuẩn và
giảm căng thẳng tổng thể trong khi loại bỏ mùi không mong muốn
và để lại cảm giác sảng khoái.

69, Jeongnamsandan-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.sngseraholic.com

SNG CO., LTD.

Booth No.: E6

SNG Co., Ltd made endless R&D on cosmetics ingredients. We
have research institute in com any for R&D non-irriatating cosmetic
ingredients. To expand our business to specialized cosmetics business,
we transferred the headquarter to cosmetics manufacturing facility.
Furthermore, to expand the cosmetics business, we have newly
expanded the R&D facilities to make stepping stone for facility
modernization. SNG Co., Ltd launched SeraHolic skincare brand,
and we will grow as global skincare brand in the future. SNG Co.,
Ltd.
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Công ty TNHH SNG đã thực hiện R & D vô tận về thành phần mỹ
phẩm. Chúng tôi có viện nghiên cứu trong bất kỳ thành phần mỹ
phẩm không gây kích ứng R & D. Để mở rộng kinh doanh sang kinh
doanh mỹ phẩm chuyên dụng, chúng tôi đã chuyển trụ sở sang cơ
sở sản xuất mỹ phẩm. Ngoài ra, để mở rộng kinh doanh mỹ phẩm,
chúng tôi mới mở rộng các cơ sở R & D để tạo bước đệm cho hiện
đại hóa cơ sở. Công ty TNHH SNG ra mắt thương hiệu chăm sóc da
SeraHolic và chúng tôi sẽ phát triển thành thương hiệu chăm sóc da
toàn cầu trong tương lai. SNG Co., Ltd.
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33, Hyowon-ro 256beon-gil, Gwonseon-gu, Suwon-si, Gyeonggido, Korea
www.erlin.co.kr

ERLIN

Booth No.: D11

We are a Korean brand of professional cosmetics - Erlin cosmetics.
The motto of our Erlin brand is a reasonable price for high-quality
products for customers. Erlin cosmetics includes components
for which a patent has been
obtained, certified by the KFDA
(Ministry of Food and Drug Safety),
for whitening and anti-aging. The
difference between our products
is that you do not need to wait for
the result, we promise that you can
see the result after 60 minutes, as
you apply our products. We have
products - professional products
for using in spas, beauty salons and
beauty studios for comprehensive
professional care, as well as suitable
for home care.

Chúng tôi là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp của Hàn
Quốc - mỹ phẩm Erlin. Phương châm của thương hiệu Erlin của
chúng tôi là giá cả hợp lý cho các sản phẩm chất lượng cao
cho khách hàng. Mỹ phẩm Erlin bao
gồm các thành phần đã được cấp
bằng sáng chế, được chứng nhận
bởi KFDA (Bộ An toàn Thực phẩm và
Dược phẩm), để làm trắng và chống
lão hóa. Sự khác biệt giữa các sản
phẩm của chúng tôi là bạn không
cần đợi kết quả, chúng tôi hứa rằng
bạn có thể thấy kết quả sau 60 phút,
khi bạn áp dụng các sản phẩm của
chúng tôi. Chúng tôi có các sản phẩm
- sản phẩm chuyên nghiệp để sử dụng
trong các spa, thẩm mỹ viện và các
studio làm đẹp để chăm sóc chuyên
nghiệp toàn diện, cũng như phù hợp
cho việc chăm sóc tại nhà.
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9-9, Jido-ro 125beon-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggido, Korea
www.noahcosmetic.com

NOAHBEAUTY

Booth No.: D1

Noah Cosmetic is a professional aesthetic company registered
as Noah Medical in 1993. With its various high-quality products for
all ages, Noah Cosmetics presents aesthetic devices and health
functional
foods
beside the aesthetic
cosmetics
through
self-development
of product and joint
research. Our products
well emphasize the
feature and strength
of each line. The
products containing
each
specialized
ingredients, such as
Caviar ampoule of
99.97% pure extract,
Placenta
ampoule,
Cellulite gromwell oil containing natural gromwell oil, and slimming
cream with caffeine, are very popular in aesthetic shops and clinics.

Noah Cosmetic là một công ty thẩm mỹ chuyên nghiệp được đăng
ký là Noah Medical vào năm 1993. Với nhiều sản phẩm chất lượng
cao dành cho mọi lứa tuổi, Noah Cosmetic trình bày các thiết bị
thẩm mỹ và thực
phẩm chức năng sức
khỏe bên cạnh mỹ
phẩm thẩm mỹ thông
qua việc tự phát triển
sản phẩm và nghiên
cứu chung. Sản phẩm
của chúng tôi cũng
nhấn mạnh tính năng
và sức mạnh của từng
dòng. Các sản phẩm
có chứa từng thành
phần chuyên biệt, như
Caviar ampoule chiết
xuất tinh khiết 99,97%,
Pl Nhaua ampoule, dầu Cellulite gromwell chứa dầu gromwell tự
nhiên, và kem giảm béo với caffeine, rất phổ biến trong các cửa
hàng thẩm mỹ và phòng khám.

31, Dongsung 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
www.easypowder.co.kr

EASYPOWDER CO., LTD.
Since 1963, Easy Powder manufactured cosmetic puffs for 50 years.
We own a variety of new materials and technologies in producing
high quality cosmetic applicators. By constant efforts in progressing
innovative ideas, we created all-in-one product, “Easy Powder
/ Cushion”. With staying in trend, company promises to deliver
unique, world-leading products that fulfill customers’ needs and
high standards.

23, Eunbong-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea
www.beyondcos.com/

BEYOND COSMETICS CO., LTD.
We, Beyond Cosmetics Co., Ltd. established 2010, are a
manufacturer to produce not only SKINCARE products but also
Color Makeup products.
Although we are founded
not so long but most of our
staff are experienced in the
cosmetic industry more than
10 years especially R&D
researchers and technicians
at production dept. We
manufacture mainly OEM
& ODM products. Our
products are exported to
many countries in abroad
such as U.S, JAPAN, HONG
KONG, CHINA, MALAYSIA,
SINGAPORE,
THAILAND,
RUSSIA, VIETNAM, MIDDLE
EAST COUNTRIES and others. We are focused on the good quality,
on time delivery and to provide satisfactory service to our valuable
customers.
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Booth No.: B12
Chúng tôi, công ty TNHH Beyond Cosmetics thành lập năm 2010,
là nhà sản xuất không chỉ sản xuất các sản phẩm dưỡng da mà
còn các sản phẩm make
up. Mặc dù chúng tôi
được thành lập không lâu
nhưng hầu hết các nhân
viên của chúng tôi đều có
kinh nghiệm trong ngành
mỹ phẩm hơn 10 năm, đặc
biệt là các nhà nghiên cứu
và kỹ thuật viên R & D tại
phòng sản xuất. Chúng tôi
sản xuất chủ yếu các sản
phẩm OEM & ODM. Sản
phẩm của chúng tôi được
xuất khẩu sang nhiều nước
ở nước ngoài như Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Hồng Kông, Trung
Quốc, Malaysia, Singapore, Thái, Nga, Việt Nam và các quốc gia
khác. Chúng tôi tập trung vào chất lượng tốt, thời gian giao hàng
và cung cấp dịch vụ thỏa đáng cho khách hàng có giá trị của
chúng tôi.

www.saigonbeautyshow.com

Booth No.: B9
Từ năm 1963, Easy Powder sản xuất mút trang điểm mỹ phẩm trong
50 năm. Chúng tôi sở hữu một loạt các vật liệu và công nghệ mới
trong việc sản xuất các dụng cụ mỹ phẩm chất lượng cao. Bằng
những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển những ý tưởng
sáng tạo, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm tất cả trong một, phấn phủ
tiện lợi / Cushion. Với xu hướng, công ty hứa hẹn sẽ cung cấp các
sản phẩm độc đáo, hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu của khách
hàng và các tiêu chuẩn cao.

B-1406, Woolim Lions Valley-2, 14, Sagimakgol-ro 45beon-gil,
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
www.kime.co.kr

KIME COSMETICS INC.
BeautyTopSecret (BTS) Bio Tablet Cosmetics Expert Manufacturer.
During last 13 years, we have been selling our own brands at 230
EA Organic Shops in Korea. Just starting global biz from 2018, we
are exporting USA, Russia, Taiwan and Malaysia. Our own brands are
BeautyTopSecret (BTS), Skinsorb, evvoU, CCYeC, ANAVIO, Dr.Kime,
HWAANAE, CNDAA and so on. * OEM ODM Available.

Booth No.: F18
Nhà sản xuất chuyên gia mỹ phẩm BioTopSecret (BTS). Trong suốt
13 năm qua, chúng tôi đã bán các thương hiệu của riêng mình tại
230 Cửa hàng hữu cơ EA tại Hàn Quốc. Chỉ bắt đầu toàn cầu hóa
từ năm 2018, chúng tôi đang xuất khẩu Hoa Kỳ, Nga, Đài Loan và
Malaysia. Các thương hiệu riêng của chúng tôi là BeautyTopSecret
(BTS), Skinsorb, evvoU, CCYeC, ANAVIO, Dr.Kime, HWAANAE, CNDAA,
v.v. * Có sẵn ODM OEM.
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186, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.looksbio.com

LOOKSBIO

Booth No.: C9
Bella Luce means’Dazzling Beautiful Lady’in italy. Brand name’Bella
Luce’is the cosmetic brand of Looks Bio co., Ltd.
1. 24k GOLD REGENERATION BALANCING STARTER
2. 24k GOLD REGENERATION BALANCING SERUM
3. 24k GOLD REGENERATION BRIGHTENING CREAM
4. 24k GOLD REGENERATION EYE CREAM
5. SKIN LAYERRING MASTER B.B CREAM
6.CELL FACE MASK PACK5

437-19, Geumju-ri, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.fw-japan.co.jp/

DA JUNG CO., LTD.

Booth No.: B3

What we consider the most for our products is what we could
REMOVE from our formulations than what we could add in order to
serve with the best cosmetic products to your skin.

Điều quan trọng nhất mà chúng tôi xem xét cho các sản phẩm của
chúng tôi là chúng tôi có thể LƯỢC BỚT những gì từ các công thức
của chúng tôi hơn những gì chúng tôi có thể thêm vào để tạo ra
các sản phẩm mỹ phẩm tốt nhất cho làn da của bạn.

Bella Luce có nghĩa là ‘Người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ’. Tên thương
hiệu “Bella Luce” là thương hiệu mỹ phẩm của công ty TNHH Looks
Bio.
1. Nước cân bằng da với vàng 24k
2. SERUM vàng 24k
3. KEM CHỐNG NẮNG VÀNG 24k
4. Kem dưỡng mắt vàng 24k
5. SKIN LAYERRING MASTER B.B CREAM
6.CELL FACE MASK PACK5

117, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do,
Korea
www.ocaru.co.kr / www.harospa.co.kr

Booth No.: F17
SEOE TRADING IS a professional manufacturing company for
distributing of beauty, functional cosmetics to hospitals and
developing high-functional cosmetics by combining cutting-edge
skin science technology specialist that manages problematic skin
care, and also for highly focusing for skin regenerating cosmetics by
using natural spicule.
SEOE TRADING là một công ty sản xuất chuyên nghiệp chuyên phân
phối các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm chức năng cho các bệnh
viện đồng thời phát triển mỹ phẩm chức năng chất lượng cao bằng
cách kết hợp các chuyên gia công nghệ khoa học về da để quản
lý và chăm sóc da có vấn đề, đồng thời cũng tập trung cao độ cho
dòng mỹ phẩm tái tạo da bằng cách sử dụng gai vi biển tự nhiên .
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6, Songrim-ro 307beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, Korea
www.nkb.co.kr

NKB

Booth No.: C7

NKB, Cometic Manufacturing company, established its own factory
eqipped with CGMP facility in Dohwa-dong,Incheon.
We are specialized for OEM/ODM and
also, PB production with the cosmetic R&D
center in company. Our R&D department
is leading the make-up pattern through
preemptive market research to meet
the needs of customers, which change
frequently due to the nature of fashionable
color cosmetics. We are always researching
ingredients and prescription that are
beneficial to the skin health.
There are Shading powder, Powder pact,
Mineral powder, Sunstick,etc as main
products we have done so far. Gold
ampoule and Cushion are completed
the development at the request of buyer
and now ahead of mass production. And
there are other products like Skin care stout
pouch and facial mask.

NKB, công ty sản xuất mỹ phẩm, đã thành lập nhà máy của riêng
mình với cơ sở CGMP tại Dohwa-dong, Incheon.
Chúng tôi chuyên sản xuất OEM / ODM
và sản xuất PB với trung tâm nghiên cứu
và phát triển mỹ phẩm trong công ty. Bộ
phận R&D của chúng tôi đang dẫn đầu
mô hình trang điểm thông qua nghiên cứu
thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách
hàng - vốn thay đổi thường xuyên do tính
chất của ngành mỹ phẩm và thời trang.
Chúng tôi luôn nghiên cứu các thành
phần và chất có lợi cho sức khỏe của da.
Có bột phấn tạo khối, phấn dạng nén,
phấn có chiết xuất chất khoáng, thỏi
chống nắng, vv là những sản phẩm chính
chúng tôi. Serum chứa vàng và phấn nền
cushion được hoàn thành và phát triển
theo yêu cầu của người mua và bây giờ
đang được chuẩn bị để sản xuất hàng
loạt. Và có những sản phẩm khác như túi
các sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ giấy.
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09 Pasteur Road, Xuong Huan Ward , Nha Trang City, Khanh Hoa
www.3fmart.com/www.agelezbihaku.jp

VINASEA CORP

Booth No.: B4

“AGELEZ BIHAKU PREMIUM
NANO COLLAGEN 13.500mg
1st Premium Nano Collagen in
Japan””
- Made in Japan with 4 latest
patents.
- Contains 13.500mg Nano
collagen per botle for fastest
efficiency.
- An unique collagen with
Salmon
ovary
peptide
and 10 valued ingredients.
- Helps skin look more beautiful,
smooth and the body more
youthful, full of vitality.

“AGELEZ BIHAKU PREMIUM
NANO COLLAGEN 13.500mg
“Nano Collagen số 1 Nhật
Bản giúp bạn trẻ đẹp mãi” với
những ưu điểm vượt trội:
- Sản xuất tại Nhật Bản với 4
phát minh mới nhất.
Hàm
lượng
collagen
13500mg dạng Nano giúp cơ
th tác dụng nhanh nhất.
- Duy nhất có thành phần
Peptide trứng Cá hồi kết hợp
với 10 hoạt chất chống lão
hóa quý hiếm.
- Giúp mang lại làn da sáng
đẹp mịn màng cùng cơ thể
trẻ trung tràn đầy sức sống.

13-7, Apgujeong-ro 4-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea, office Line
Building 201
www.misterbower.com

MISTER BOWER

Booth No.: C15

MISTER BOWER is a designer nail beauty brand inspirerd by a
“BOWER” bird decorates nests with beautiful colors. Known for
modern design and essential color palettes, we are introducing the
ultimate destination for exquisite style and your next precious nail
pieces.

8, Seunghak-ro 512beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea
www.hairwax.co.kr

DASHUKOREA

Booth No.: B11

Dashu is a cosmetic company based in Korea focusing on personal
care products for men. Discovering that cosmetic products for men
were scarce and men did not have much of a choice when it came
to choosing top quality
grooming
essentials,
is
what
motivated
the
development
of
Dashu. We have been
developing organic and
natural skin care and hair
care products since 2001.
It is our mission to not
only make our customers
happy
but
provide
effective
premium
products derived from allnatural ingredients for our
customers’ health and
well-being. For a happy, healthy life, get ready with Dashu.

36

Dashu là một công ty mỹ phẩm có trụ sở tại Hàn Quốc tập trung
vào các sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam giới. Chúng
tôi đã khám phá ra rằng các sản phẩm mỹ phẩm dành cho nam
giới rất khan hiếm và
nam giới không có nhiều
sự lựa chọn khi chọn mua
các sản phẩm cần thiết
với chất lượng cao, đây
chính là điều thúc đẩy
sự phát triển của Dashu.
Chúng tôi đã phát triển
các sản phẩm chăm
sóc da và chăm sóc tóc
tự nhiên và hữu cơ từ
năm 2001. Mục tiêu của
chúng tôi là không chỉ
làm cho khách hàng hài
lòng mà còn cung cấp
các sản phẩm cao cấp hiệu quả có nguồn gốc từ các thành phần
hoàn toàn tự nhiên không gây hại cho sức khỏe của khách hàng.
Để có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh, hãy đến với Dashu.

www.saigonbeautyshow.com

MISTER BOWER là một nhà thiết kế thương hiệu làm móng được
truyền cảm hứng bởi loài chim BOWER, loài chim trang trí tổ của
chúng với những màu sắc sặc sỡ. Được biết đến với thiết kế hiện
đại và bảng màu thiết yếu, chúng tôi chính là điểm đến cuối cùng
dành cho bạn nếu bạn theo đuổi phong cách tinh tế cho bộ móng
của mình.

34, Cheondeoksan-ro 482beon-gil, Namsa-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
www.melomeli.co.kr

SONGHAK CO., LTD.

Booth No.: G4
We launched meloMELI in Dec 2017 and are building up the positive
reputation so far. meloMELI is from the French word ‘melimelo’
which means ‘mishmash’. meloMELI offers a unique, modern twist
on classic 1960s style. meloMELI finds all the beauty we can image
for your free, lovely and mishmash youth.
Chúng tôi đã ra mắt meloMELI vào tháng 12 năm 2017 và đang tích
cực xây dựng danh tiếng cho đến nay. meloMELI có nguồn gốc
từ tiếng Pháp ‘melimelo’ có nghĩa là ‘hỗn hợp’. meloMELI mang
đến nét độc đáo, hiện đại pha lẫn phong cách cổ điển của thập
niên 1960. meloMELI tìm kiếm tất cả những vẻ đẹp mà chúng ta có
thể hình dung ra cho tuổi trẻ tự do, đáng yêu và phù hợp với mọi
khách hàng.
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Ga-dong 2th floor, 75, Pyeongtaekhangman-gil, Poseung-eup,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea
www.dermallmatrix.com/

THE FORTUNE DUTY FREE

Booth No.: D13

The Fortune Trading Co., Ltd. was established in August 2016 and
began to grow with the delivery of K-Beauty to online shops in China.
Later, we operated our own on-off brand shops in Lotte, Shilla and
Shinsegae, Doota Duty Free Shops and expanded their scope to
include miscellaneous goods and food products.

30, Wondang-daero 262beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea
www.cosnbio.com

COS & BIO

Booth No.: E4

Cos & Bio, which is always looking for a novelty, will provide healthy
beauty to all of you(our costumers). Cos & Bio’s vision is which
creation , innovation, being honest, trust and loving customers. In
the spirit of respect and innovation, the basic spirit will be giving to
customer a satisfaction through on strictly quality control and to
create jobs and contribute to the local economy. Based on honesty
and trust, we will grow up together with customers and practice
transparent ethical management. I promise to learn and serve
customers, and to manage the quality of development together
in their lives. We will continue to strive to become a company with
our customers with a management philosophy of “A company that
leads innovation and pioneering of the market.”

Công ty TNHH Fortune Trading được thành lập vào tháng 8 năm
2016 và bắt đầu phát triển với việc đưa K-Beauty vào các cửa hàng
trực tuyến tại Trung Quốc. Sau đó, công ty chúng tôi điều hành các
cửa hàng thương hiệu riêng của mình tại Lotte, Shilla và Shinsegae,
Cửa hàng miễn thuế Doota và mở rộng phạm vi hơn bao gồm các
mặt hàng hỗn hợp và các sản phẩm thực phẩm.

129, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
www.on-day.co.kr

ONDAY COSMETIC

Booth No.: C8
Since its establishment in May 2015, in Seoul, ONDAY COSMETIC
Co., Ltd has continuously striven to develop differentiated and
specialized product that satisfied with customer’s needs. We are
Total Beauty Care Company that have skin care brand, color
cosmetic brand, also have brand that is specialized in mask. All of
our products are patent pending. To maintain excellent quality and
marketing power, we are cooperated with the Korea/China’s finest
relevant company and artists.

Cos & Bio, luôn tìm kiếm những điều mới lạ, sẽ mang đến vẻ đẹp
khỏe mạnh cho tất cả các khách hàng. Tầm nhìn của Cos & Bio
chính là sự sáng tạo, đổi mới, trung thực, tin tưởng và tận tâm với
khách hàng. Với tinh thần trân trọng những gì đang có và sự đổi
mới chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng thông qua
kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đồng thời tạo việc làm và đóng
góp cho nền kinh tế địa phương. Dựa trên sự trung thực và lòng tin,
chúng tôi sẽ phát triển cùng với khách hàng và thực hành quản lý
đạo đức một cách minh bạch. Công ty chúng tôi hứa sẽ học hỏi
để phục vụ khách hàng, và cùng nhau quản lý chất lượng phát
triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một công ty đồng
hành cùng khách hàng của mình với triết lý quản lý “Một công ty
dẫn đầu sự đổi mới và tiên phong của thị trường”.

9-6, Baekhyeon-ro 156beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.kykorea.com

KY KOREA CO., LTD.

Booth No.: F15

Makeup cosmetics, whitening cream
Mỹ phẩm trang điểm, kem làm trắng

Kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2015, tại Seoul, ONDAY
COSMETIC đã liên tục nỗ lực phát triển sản phẩm khác biệt và
chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi là Công
ty chăm sóc sắc đẹp toàn diện và có thương hiệu chăm sóc da,
nhãn hiệu mỹ phẩm trang điểm, đồng thời cũng có thương hiệu
chuyên về mặt nạ. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đang chờ
được cấp bằng sáng chế. Để duy trì chất lượng tuyệt vời và sức
mạnh trong chiến lược tiếp thị, chúng tôi hợp tác với các công ty
có liên quan và nghệ sĩ hàng đầu tại Hàn Quốc / Trung Quốc.
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29, Sohyang-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea
.

AK INTERNATIONAL CO., LTD.
We, AKINTERNATIONAL Co.,Ltd, is a trend leader
company. We are trying to catch the needs of young
and hot consumers, and to develop the products
they want, and we are selling them by promoting
them through a variety of marketing methods. We
have three brands, ITAMMY, Mydahlia and TERAPIC
and our brands are reaching consumers with each
concept. ITAMMY wants to lead the beauty trend
through differentiated professional care products.
The mission of us is an advanced skin care solution.
Mydahlia is specialized in perfume, fabric perfume
products and we are trying to approach to consumers
at a good quality products with reasonable price. We
are constantly trying to realize the scent of nature.
TERPIC is a premium nature brand that uses only mild
ingredients that came from natural to care for life itself,
not just hair care.

Booth No.: D3
Chúng tôi, AKINTERNATIONAL, là một công ty luôn dẫn
đầu xu hướng. Chúng tôi đang cố gắng nắm bắt nhu
cầu của người tiêu dùng trẻ và để phát triển các sản
phẩm họ muốn, chúng tôi đang kinh doanh bằng
cách quảng bá thông qua nhiều phương thức tiếp
thị. Chúng tôi có ba thương hiệu, ITAMMY, Mydahlia
và TERAPIC và các thương hiệu của chúng tôi đang
tiếp cận người tiêu dùng với mỗi khái niệm khác nhau.
ITAMMY muốn dẫn đầu xu hướng làm đẹp thông qua
các sản phẩm chăm sóc chuyên nghiệp và khác biệt.
Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra giải pháp chăm sóc
da tiên tiến. Mydahlia chuyên về nước hoa, các sản
phẩm nước xả vải và công ty vẫn đang cố gắng tiếp
cận người tiêu dùng với một sản phẩm chất lượng tốt
với giá cả hợp lý. Chúng tôi không ngừng cố gắng để
tạo ra mùi hương tương tự với mùi hương thiên nhiên.
TERPIC là một thương hiệu thiên nhiên cao cấp, chỉ sử
dụng các thành phần nhẹ dịu đến từ tự nhiên không
chỉ chăm sóc tóc mà còn chăm sóc cuộc sống của
bạn.

896-12, Gwonyul-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggido, Korea
www.respring.co.kr

JONEINTERNATIONAL
5 minutes of RESPRING® micro-needle therapy, the
needles pierce the top layer of skin, Delivers ONE
MILLION HA agents into dermis layer, Hyaluronic Acid,
Triple Peptides, Help to regenerate collagen, locking
in moisture, replenishing the skin elasticity. RESPRING®
dissolving HA micro-needle brings this unique: “MPHR”
(Micro Pyramid Hyaluronic Acid Roller) technology to
your everyday life. MPHR offers the same bio-absorption
provided by hypodermic needles, Only it is much SAFER,
more Convenient, with NO PAIN.
5 phút trị liệu bằng siêu vi kim RESPRING®, kim đâm xuyên
qua lớp da trên cùng, Cung cấp MỘT TRIỆU tác nhân
HA vào lớp hạ bì, Hyaluronic Acid, gấp 3 lần Peptide,
Giúp tái tạo collagen, khóa ẩm, bổ sung độ đàn hồi
cho da. RESPRING® với siêu vi kim HA mang đến sự độc
đáo: công nghệ MPHR (Micro Pyramid Hyaluronic Acid
Roller-Đầu lăn hình chóp siêu nhỏ) cho cuộc sống hàng
ngày của bạn. MPHR cung cấp khả năng hấp thụ sinh
học tương tự như tiêm dưới da, Chỉ có điều đó là TIẾT
KIỆM hơn, thuận tiện hơn, KHÔNG ĐAU.

64, Daeji-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
.

CLARYSAGE

Booth No.: C11

JRcosmetic is a company that officially distributes domestic and
foreign beauty treatment brands. We are rapidly distributing
products from advanced countries such as France, Germany, USA
and Korea to domestic and overseas.
After 15 years of field experience, we share the solution for skin and
introduce only the best skin products. Problematic skin, skin aging
Our skin that is irritated and damaged by contaminants, ultraviolet
rays, and fine dust from outside needs care.

Booth No.: F12

32, Dongguk-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
www.themiraskin.com

BANANABA CO., LTD.
March 2017, Establishment of Bananaba Co.,Ltd, cosmetic
manufacture Bananaba Co. including Brands (Themiraskin premium,
Fremir and Beebamonster) is making cosmetics that are worth
impressing customers with good ingredients. And we are working
to provide a systematic care solution system to feel the same effect
as exthetic care at home and to develop special types of materials
increasing the efficacy and satisfaction of our products.

Booth No.: C12
Tháng 3 năm 2017, Công ty TNHH Bananaba được thành lập
bao gồm các Thương hiệu như Themiraskin premium, Fremir và
Beebamonster đã và đang sản xuất mỹ phẩm với những nguyên
liệu tốt nhất để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chúng tôi
đang làm việc để cung cấp một hệ thống giải pháp chăm sóc để
khách hàng có thể cảm nhận hiệu quả tương tự như được chăm
sóc bởi trung tâm thẩm mỹ tại nhà đồng thời phát triển các loại
nguyên liệu đặc biệt làm tăng hiệu quả và sự hài lòng của người
tiêu dùng.

JRcosmetic là một công ty phân phối chính thức các thương hiệu
chăm sóc sắc đẹp trong và ngoài nước. Chúng tôi đang nhanh
chóng phân phối các sản phẩm từ các nước tiên tiến như Pháp,
Đức, Mỹ và Hàn Quốc đến trong và ngoài nước.
Sau 15 năm kinh nghiệm thực địa, chúng tôi chia sẻ giải pháp cho
da và chỉ giới thiệu những sản phẩm tốt nhất cho da. Da có vấn
đề, lão hóa da. Da của chúng ta bị kích thích và bị tổn thương bởi
các chất gây ô nhiễm, tia cực tím và bụi mịn từ bên ngoài cần
được chăm sóc.
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14, Sagimakgol-ro 45beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea
www.rainbowbeauty.co.kr

THEYUFIT CO., LTD.

Booth No.: E5

YUFIT is a compound word of You + Fit. It means “We would fit into
you and your beauty.” With carefully selected raw materials, highquality products, and reliable management motto, we provide
good products with direct distribution channel to customers. We
will be your own Beauty Director, enforcing sustainable R&D and
making improved products.

9, Seonsuchongongwon-ro, Namdong-gu, Incheon, Korea
.

COSWEB

Booth No.: A2

COSWEB is The full service company who connects factory to client.
Providing best service through the partnership with the various
companies of cosmetic industry. Offering same price as the price
from package manufacturer, OEM/ODM company. Working with
the selected companies to provide the best service to the client.
Providing fast response through integrated process with partners.

YUFIT là một từ ghép của You + Fit. Điều đó có nghĩa là “Chúng tôi sẽ
luôn phù hợp với bạn và vẻ đẹp của bạn’’. Với các nguyên liệu thô
được lựa chọn cẩn thận, các sản phẩm chất lượng cao và phương
châm quản lý đáng tin cậy, chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm
tốt nhất với kênh phân phối trực tiếp cho khách hàng. Chúng tôi sẽ
là Nhà quản lý sắc đẹp của riêng bạn, nghiên cứu và phát triển bền
vững để tạo ra các sản phẩm cải tiến.

Pantone
702C

Pantone
155C

25, Misagangbyeonseo-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea
www.skinfactorys.co.kr

SKINFACTORY

Booth No.: F11

Skin Factory started as a Cosmetical brand with a view to stable
skin balance. After introducing Korea’s first nonparaben mask
pack after a number of clinical trials by professional researchers,
we are developing products that use effective ingredients to
prioritize people and the
natural environment. Also,
skin-pactory cosmetics are
5
no-addition
cosmetics
(no alcohol, no-parabene
mineral oil, no-flavors, nocolors) and NO.1 Natural
Humanism skin care brand
that strives to develop more
eco-friendly and skin-friendly
products with in-depth clinical
tests. The fabric made with
the only patent in Korea has
special effects and maximizes
skin beauty through synergy with high-performance essence.
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COSWEB là công ty dịch vụ hỗ trợ kết nối nhà máy với khách hàng.
Công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất thông qua sự hợp tác với các
công ty khác nhau trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Cung cấp
giá tương tự như giá từ các nhà sản xuất trọn gói cũng như các
công ty OEM / ODM. Làm việc với các công ty được chọn lọc kỹ
càng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi
cũng cung cấp phản hồi tức thời thông qua quá trình liên kết với
các đối tác.

Skin Factory khởi đầu là một thương hiệu mỹ phẩm với mục tiêu
chăm sóc da. Sau khi giới thiệu gói mặt nạ không chứa paraben
đầu tiên của Hàn Quốc sau một số thử nghiệm lâm sàng của các
nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, chúng tôi đang phát triển các sản
phẩm sử dụng các thành
phần hiệu quả nhất, đặc
biệt ưu tiên các nguyên liệu
từ thiên nhiên. Ngoài ra, mỹ
phẩm từ Skin Factory là loại
mỹ phẩm 5 KHÔNG (không
cồn, không dầu khoáng,
không
parabene,
không
hương liệu, không chất tạo
màu). Thương hiệu chăm sóc
da số 1 trong việc cố gắng
phát triển theo hướng thân
thiện hơn với môi trường với
các xét nghiệm lâm sàng
chuyên sâu. Loại vải dùng cho mặt nạ có bằng sáng chế duy nhất
tại Hàn Quốc có tác dụng đặc biệt và tối đa hóa vẻ đẹp của làn
da thông qua sức mạnh tổng hợp tinh chất hiệu suất cao.
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73, Songpo-ro 391beon-gil, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggido, Korea
www.carenbeauty.com

CAREN CO., LTD.

Booth No.: C14

Caren, Inc. is a nail art company created in the domestic nail
art industry for a long time and for product development. It is a
representative company that stands tall in the domestic nail art
market by developing and
producing products at home
and abroad. La France Wax Italian hard wax made of the
finest quality resin. Dr. Spirit
Nail treatment - Germanmade nail polish for better
health and beauty as a
nutrient that improves the
structure of nails damaged
and worn. Opera Gelish - It
is the best in the nail art jelly
market due to the domestic
production of all products. EYEBORN EYELASH - It is produced in
Korea and is a natural raw material made from natural biologic
ingredients.

Caren, Inc. là một công ty nghệ thuật về làm móng hoạt động
trong ngành nghệ thuật móng tay trong nước trong một thời gian
dài để phát triển sản phẩm. Đây là một công ty có vị thế lớn trong
thị trường nghệ thuật móng
tay trong nước với cách phát
triển và sản xuất toàn bộ các
sản phẩm trong và ngoài
nước.
Sáp La France - Sáp cứng Ý
làm từ nhựa chất lượng nhất.
Dr. Spirit Nail Treatment - Sơn
móng tay do Đức sản xuất
nằm tăng sức khỏe và vẻ
ngoài của móng, sản phẩm
như một chất dinh dưỡng
giúp cải thiện cấu trúc của
móng bị hư tổn và có khuyết điểm.
Opera Gelish - là sản phẩm tốt nhất trong thị trường gel nghệ thuật
được sản xuất hoàn toàn nội địa.
EYEBORN EYELASH - được sản xuất tại Hàn Quốc với nguyên liệu thô
tự nhiên được làm từ các thành phần sinh học từ thiên nhiên.
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8, Eulji-ro 42-gil, Jung-gu, Seoul, Korea
www.medb.co.kr www.medbco.com www.medbcos.com

MED B COSMETIC CO., LTD.
We would like to introduce a new Korean cosmetics brand.
MEDB COSMETIC skincare is:
- High quality and safe ingredients
- Wide assortment
- Low prices
Our
assortment
includes
everything
from
facial
cleansers
to
antiaging
ampoules
and
hydrogel
patches
to sheet masks and hand creams.
We
also
represent
MD:1
HAIR
THERAPY
hair
care
brand.
MD:1 is a hair care line formulated with a
unique PEPTIDE complex and plant proteins.
Line includes protein shampoo, treatment
and essence and caffeine shampoo.
We regularly participate in international
exhibitions and promote our brand
in
social
media
to
boost
sales.
Our current markets are Russia and CIS,
Vietnam, Ukraine.

Booth No.: E14
Chúng tôi xin giới thiệu một thương hiệu mỹ phẩm mới của Hàn Quốc.
Dòng sản phẩm chăm sóc da MEDB COSMETIC là:
- Thành phần chất lượng cao và an toàn
- Phân hạng rộng
- Giá thành thấp
Loại sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất
cả mọi thứ, từ sữa rửa mặt cho đến serum
chống lão hóa và miếng dán hydrogel cho
đến mặt nạ giấy và kem bôi tay.
Chúng tôi cũng đại diện cho MD: 1
nhãn hiệu chăm sóc tóc HAIR THERAPY.
MD: 1 là dòng chăm sóc tóc được pha chế
với phức hợp PEPTIDE và protein thực vật
độc đáo. Dòng sản phẩm bao gồm dầu
gội protein, điều trị và tinh chất và dầu gội
caffeine.
Chúng tôi thường xuyên tham gia các triển
lãm quốc tế và quảng bá thương hiệu của
mình trên phương tiện truyền thông xã hội
để tăng doanh số.
Thị trường hiện tại của chúng tôi là Nga và CIS, Việt Nam, Ukraine.

20 Sin Ming Lane #04-66 Midview City Singapore 573968
www.waxme.co

WAX ME WITH SUGAR PTE LTD.
Our premier line of sugar wax, Wax Me With Sugar draws from an
ancient recipe that is modernized to create a high quality sugar wax
that is safe. hygienic and easy to use. Concocted with all natural
ingredients, our sugar wax offer a more gentle and comfortable
waxing experience. As the sugar ingredients dissolve in water, it is
extremely easy to clean up after. The sugar wax does not adhere to
the wet live skin cells, thereby exfoliating only the dead skin cells and
removing unwanted hair. The end results.

267, Simin-daero, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
.

JHBIO

Booth No.: E1

JH BIO is #1 BIO Medical Group in Korea. JH BIO committed to
continuous development of Innovative products and excellent
service delivery in the healthcare industry REVITE is first Monophasic
HA Filler in KOREA, it is safe, last long and easy to use. We export
REVITE filler to 19 countries. Lineshaper is Deoxycholic Acid for Fat
destroyer. Lineshaper is the only non-surgical injectable treatment
for double chin, belly, arm, thigh, and all area of body.
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JH BIO là Tập đoàn Y tế số 1 tại Hàn Quốc. JH BIO cam kết phát triển
liên tục các sản phẩm mới đầy sáng tạo và cung cấp dịch vụ tuyệt
vời trong ngành chăm sóc sức khỏe. REVITE là sản phẩm chất làm
đầy HA 1 pha đầu tiên tại HÀN QUỐC, vô cùng an toàn, lâu dài và
dễ sử dụng. Công ty chúng tôi xuất khẩu chất làm đầy REVITE đến
hơn 19 quốc gia. Lineshaper là Deoxycholic Acid được dùng để làm
tan mỡ. Lineshaper là phương pháp điều trị tiêm không phẫu thuật
duy nhất cho các vùng như cằm đôi, bụng, cánh tay, đùi và tất cả
các vùng khác trên cơ thể.

www.saigonbeautyshow.com

Booth No.: I7
Dòng sản phẩm sáp tẩy lông bằng đường hàng đầu của chúng
tôi, Wax Me With Sugar lấy từ một công thức cổ xưa được hiện đại
hóa để tạo ra một loại sáp tẩy lông bằng đường chất lượng cao
an toàn. vệ sinh và dễ sử dụng. Được pha trộn với tất cả các thành
phần tự nhiên, sáp tẩy lông bằng đường của chúng tôi mang đến
trải nghiệm tẩy lông nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Khi các thành
phần đường hòa tan trong nước, cực kỳ dễ dàng để làm sạch sau.
sáp tẩy lông bằng đường không bám dính vào các tế bào da ướt,
do đó chỉ tẩy tế bào da chết và loại bỏ lông không mong muốn.
Kết quả cuối cùng.

Islamia College Road, Sialkot, Pakistan
www.amneelam.com

A.M NEELAM CORPORATION
Barber Scissors, Barber Razors, Cuticle Nippers, Nail Cutters, Cuticle
Scissors Tweezers, Eyelash Tweezers, Manicure & Pedicure Instruments

Booth No.: I1
Kéo cắt tóc, Dao cạo râu, Kéo cắt lớp biểu bì, Dụng cụ cắt móng
tay, Kéo cắt lớp biểu bì Nhíp, Nhíp lông mi, Dụng cụ làm móng &
móng chân
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55, Yonghe St., South Dist., Taichung, Taiwan 40253
www.iloveggie.com

.
www.prolife2u.com

Prolife Premium Sdn Bhd

YANGKI CORP.

Booth No.: I2

YANGKI is a professional cosmetics and packaging factory in
Taiwan. We are looking for distributor for iLoVeggie natural skin care
series & Beauty Instrument. iLoVeggie Bamboo Charcoal Whitening
Mask helps to remove dirt, grease and dead skin cells, gets rid of
acne and tighten pores.
For video intro: https://www.youtube.com/watch?v=k4qkk-A0OAU.

PROLIFE PREMIUM SDN. BHD
Prolife Premium is your strategic partner in worldwide top health &
beauty care products, we offer a one stop service from the initial
stage of product concept to the development of new formulations,
production to finished pack until the shipments, as well as help
you save costs & resources, and assist in the sales and marketing
strategy, so you can reduce all the unnecessary worries

Booth No.: C10
Prolife Premium Malaysia là đối tác chiến lược hàng đầu thế giới
trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, chúng tôi cung cấp
một dịch vụ hoàn chỉnh từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn phát
triển của sản phẩm, từ sản xuất đến đóng gói và giao hàng. Vì vậy,
bạn sẽ tiết kiệm được chi phí tối đa đồng thời còn được hỗ trợ về
chiến lược tiếp thị và bán hàng, giảm thiểu tối đa những chi phí
không cần thiết.

YANGKI là một nhà máy sản xuất mỹ phẩm và bao bì chuyên nghiệp
tại Đài Loan. Chúng tôi đang tìm kiếm nhà phân phối cho dòng sản
phẩm chăm sóc da tự nhiên & dụng cụ làm đẹp iLoVeggie. Mặt
nạ làm trắng da iLoVeggie Bamboo Charcoal giúp loại bỏ bụi bẩn,
dầu mỡ và tế bào da chết, loại bỏ mụn trứng cá và se khít lỗ chân
lông.

1090 Lower Delta Road #04-12 Singapore 169201
www.thefaceinc.com
www.sos-skin.com

THE FACE INC PTE LTD.
Booth No.: I9

SOS COSMECEUTICALS PTE LTD.
Booth No.: I9

Eye Lift - The high performance eye serum for instant lifting effects
in 30 seconds, for visibly revived eye area. Infused with antioxidants,
collagen, proprietary extracts and peptides, for instant tightening
of the undereye area in 30 seconds, diminishing of dark eye circles
and fine lines in 30 days. Each set of Eye Lift comes complete with
16 ampoules.

UV Porcelain+ | The new benchmark for oral skin supplements with
its triple action formulation that protects your skin from darkening
while simultaneously working to whiten your skin, collagen for
increased skin elasticity and reduced fine lines.

Nâng cơ mắt - Serum mắt hiệu
suất cao cho hiệu quả nâng tức
thì trong 30 giây, cho vùng mắt
được hồi sinh rõ rệt. Truyền chất
chống oxy hóa, collagen, chiết
xuất độc quyền và peptide, để
làm căng tức thì vùng dưới da
trong 30 giây, làm giảm quầng
thâm mắt và nếp nhăn trong 30
ngày. Mỗi bộ Eye Lift đi kèm với
16 ống.

46

Kem chống nắng UV Porcelain+ | Tiêu chuẩn mới để bổ sung cho
làn da quanh miệng với công thức ba tác dụng bảo vệ làn da của
bạn khỏi bị sạm đen đồng thời có tác dụng làm trắng da, collagen
để tăng độ đàn hồi cho da và giảm nếp nhăn.

www.saigonbeautyshow.com

76/2 Đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận
Bình Tân, TP HCM

CÔNG TY TNHH TMDV VỊNH THỊNH
- Bitmoji AI Image Instrument
- Vein Detector

Booth No.: C6
- Thiết bị chụp ảnh thông minh công nghệ AI. Với 6 ưu thế lớn: Hình
ảnh 8 phổ. Phân tích và lưu trữ dữ liệu trên điện toán đám mây. Tự
động nhận dạng khuôn mặt với công nghệ AI. Hình ảnh HD 28MP.
Học tập tự chủ chuyên sâu. Công nghệ mô phỏng 3D.
- Máy soi ven tĩnh mạch VE-40
Ứng dụng: Khoathẩm mỹ. Khoa tiêm chích. Khoa lọc máu. Khoa xét
nghiệm. Khoa ngoại. Khoa mạch máu ngoại biên. Khoa tim mạch.
Lão khoa. Trường đại học. Phòng thí nghiệm ...
Hỗ trợ quan sát tĩnh mạch ở: Trẻ sơ sinh. Trẻ em. Bệnh nhân béo phì.
Bệnh nhân bị phỏng. Bệnh nhân có bệnh về da. Bệnh nhân bị phù
nề. Bệnh nhân bệnh tim. Bệnh nhân bị ung thư và đang hoá trị. Kiểm
tra đánh giá sức khoẻ. Theo dõi điều trị

SECC - HO CHI MINH CITY, VIETNAM
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