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Lần đầu tiên, Informa Markets kết hợp 2 triển lãm quy mô lớn nhất tại Việt Nam VietBeauty 2022 
mùa thứ 5 và Cosmobeauté Vietnam 2022 mùa thứ 13 lại với nhau để trở thành sự kiện thương mại 
ngành làm đẹp ưu tín và lâu đời nhất tại Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng triển lãm của chúng tôi sẽ 
tiếp tục phát triển lâu dài cùng doanh nghiệp và ngành công nghiệp làm đẹp Việt Nam.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam là quốc gia đóng góp hàng nghìn thương hiệu, sản phẩm và 
dịch vụ làm đẹp trong nước và quốc tế, đáp ứng với nhu cầu luôn luôn thay đổi của người tiêu dùng.
Nhờ công nghệ hiện đại, mọi thứ đều nằm trong tầm tay với 1 vài cú click chuột, người tiêu dùng có 
nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết. Với nhu cầu lớn hiện nay, điều quan trọng đối với những người 
trong ngành làm đẹp là phải bước ra khỏi ranh giới quốc gia để tìm kiếm các mối quan hệ kinh 
doanh và thị trường tiềm năng.

VietBeauty 2022 & Cosmobeauté Vietnam 2022 thừa nhận tiềm năng này - nơi đây là điểm giao 
thoa phục vụ ngành công nghiệp làm đẹp, chúng tôi mang đến một sự kiện ba ngày từ 24 đến 26 
tháng 8 để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp với những ý tưởng, kiến thức mới cùng 
những thị trường tiềm năng.

Tìm hiểu thêm trong các trang sau và xem những gì chúng tôi đặc biệt dành riêng cho bạn.

Hẹn gặp lại các bạn tại tòa nhà B Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn trong thời gian sớm nhất!

Trân trọng
Ban biên tập

Thông điệp từ ban biên tập

Thông tin nhanh về   VietBeauty 2022 & Cosmobeauté Vietnam 2022:

Triển lãm thương
mại lâu đời nhất
Việt Nam

Tổng số 146
Nhà triển lãm

Với 14.000 khách tham quan
dự kiến sẽ tham dự
(Hãy đăng ký trước để không
cần xếp hàng!)

Trên 20
Quốc gia



Khu gian hàng Hàn Quốc

Hơn bao giờ hết, Korean Beauty đã ghi dấu ấn khó phai trong ngành công nghiệp làm đẹp, đặc biệt với 
việc “nhấn mạnh vào công nghệ tiên tiến cùng những ý tưởng sản phẩm mới nhất”. Đối với nhiều người, 
tiêu chuẩn mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân luôn là tiêu chuẩn hàng đầu trong mọi thời đại.

Không thể phủ nhận rằng đây là thời điểm hoàn hảo để các doanh nghiệp đưa sản phẩm của Hàn Quốc 
ra thị trường toàn cầu. Nếu bạn đang muốn khám phá thế giới Korean Beauty với các sản phẩm và dịch 
vụ chăm sóc da an toàn, ẩm mướt và căng bóng thì không cần tìm đâu xa nữa.

VietBeauty 2022 & Cosmobeauté Vietnam 2022 chính là câu trả lời dành cho bạn. Điều tuyệt vời nhất vẫn 
chưa bật mí đâu - đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm Khu gian hàng Hàn Quốc lớn nhất tại VietBeauty &
Cosmobeauté Vietnam năm nay với hơn 100 nhà triển lãm Hàn Quốc đang chờ bạn!

Dẫn đầu và phát triển ngành làm đẹp

SKINHEALTH COSMETIC

@skinhealth_o�cial

SKIN N

+82-51-622-3588

+82-51-627-3588

kgy2757@hanmail.net

303, Youngho-ro 159beongil 94, Nam-gu, Busan, Korea

SKIN N

SKINHEALTH 
COSMETIC

@skinhealthcosmetic

We manufacture various product groups such as 
basic skincare, functional sun cream, foam cleanser, 
hair & body product, etc.
We are aiming for hypo-allergic, highly moisturizing 
functional natural cosmetics with a light, refreshing 
feel to suit sensitive skin.

The product has been recognized enough to be 
manufactured by launching a local brand in Japan, 

Singapore, Malaysia, and Vietnam; we are receiving 

production according to industry-academe 

specializing in cosmetics.

production-specializing company, we are 
a manufacturer of natural cosmetics suitable for
sensitive skin and problem skin by making a product 
with high-quality raw materials and natural ingredients.
We have many kinds of certi�cations and patents 

patent for dandelion extract, etc.
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Các nhà trưng bày Việt Nam

CÁC NGUỒN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC CHỌN LỌC TRƯỚC
KHI GIỚI THIỆU ĐẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Được biết đến là quốc gia có nhiều kỳ quan nổi tiếng,một địa điểm du lịch lí tưởng, thú vị, được lòng du khách nước ngoài. 
Doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia triễn lãm rất xem trọng về chất lượng sản phẩm phù hợp với cơ địa, làn da của người 
Châu Á, nên khi họ chọn lựa một sản phẩm để phân phối sẽ chọn lọc rất kĩ càng, đảm bảo mang đến nguồn hàng cho các 
nhà phân phối, nhà phân phối con,...một nguồn hàng đảm bảo uy tín , chất lượng

Với khả năng thấu hiểu được tâm lí, nhu cầu của khách hàng ở cùng quốc gia cũng như là một điểm lợi thế, những doanh 
nghiệp Việt Nam luôn đảm bảo được rằng những sản phẩm họ mang lại sẽ đáp ứng được những nhu cầu, thị hiếu, xu hướng 
sử dụng của đối tượng người tiêu dùng trong nước. Nếu bạn đang cần tìm một nguồn hàng sẽ thu hút được người tiêu dùng 
Việt Nam đã được chọn lọc, đánh giá kĩ lưỡng, một nguồn hàng chất lượng, an toàn, một nguồn hàng với khả năng cao 
“được lòng” khách hàng

Việt Nam,…Hãy đến gặp gỡ những nhà trưng bày đến từ Việt Nam để có được nguồn hàng phù hợp.

Tìm hiểu thêm về tất cả những gì Việt Nam đã và đang mang lại cho ngành công nghiệp làm đẹp tại VietBeauty 2022 & 
Cosmobeauté Vietnam 2022
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Từ khắp nơi
trên thế giới
Hầu hết các nước trên thế giới, người tiêu dùng với tài chính tốt không chỉ muốn được cung cấp những 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao mà còn muốn tìm đến những nhà cung ứng hàng đầu trong 
ngành làm đẹp dù họ ở đâu đi chăng nữa.

Cho dù bạn đến từ đâu, điều quan trọng đối với tất cả những người trong ngành công nghiệp làm đẹp 
là có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc không ngừng đào tạo và nâng cao chuyên 
môn, dịch vụ và kiến thức mới nhất trong ngành.

Các nhà trưng bày quốc tế

China JapanAustralia Poland SingaporeMalaysiaFrance Hong KongEygpt New
Zealand ThailandIndia

and more!
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Triển lãm & Hoạt động nổi bật 

 Trình diễn trực tiếp Livedemo

 Theo Nielsen, năm 2021, danh mục chăm sóc cá nhân 
và sắc đẹp đã tăng doanh số bán hàng tổng thể 16% so 
với năm trước.

Tham gia vào các phiên hội thảo chia sẽ cùng 
Medicare, Nielsen, Haravan, Tiktok và Meiyume để cập 
nhật xu hướng và những thay đổi trong ngành hậu 
Covid.

Khi ngành công nghiệp làm đẹp được dẫn dắt bởi các xu 
hướng, nhiều trào lưu mới nổi trong những năm gần đây 
đang liên tục xác định lại tương lai thị trường ngành làm đẹp.

Xem và nghe các chuyên gia làm đẹp giới thiệu các sản 
phẩm mới nhất và những cải tiến gần đây của họ tại triển lãm.

Ngành công nghiệp làm đẹp luôn tìm kiếm những 
cách thức mới để thúc đẩy ngành phát triển, đặc biệt 

là hậu Covid. 

Với tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay, 
hãy cùng Haravan và các đối tác Soclive, Vibula chia 
sẽ về việc làm thế nào để tăng trưởng kinh doanh với 

thương mại điện tử đa kênh.

Lần đầu tiên tại Vietbeauty x Cosmobeaute Vietnam 
có chương trình livestream tạo cơ hội tương tác với 
khán giả trong nước và trên toàn cầu trong thời gian 
phát trực tiếp thông qua các video trực tiếp.

Hội thảo

Chia sẽ và Thảo luận
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Hãy đến và gặp gỡ các nhà trưng bày
đến từ các quốc gia :

BƯỚC 1
Duyệt qua danh sách các nhà triển
lãm cùng sản phẩm nổi bật của họ.

BƯỚC 2
Quét mã QR và điền vào form trực
tuyến với công ty, ngày và giờ họp
mà bạn mong muốn

BƯỚC 3
Chờ liên hệ từ team Beaute Meeting
để xác nhận cuộc họp.

BƯỚC 4
Có mặt tại VietBeauty 2022 &
Cosmobeaute Vietnam 2022 và kết nối
với nhà cung cấp mà bạn đã đăng ký.

Beauté Meeting- VIP Buyer Programme (chương trình kết nối 
kinh doanh tìm nguồn hàng) là một cách tiếp cận độc đáo để 
giao thương quốc tế, nơi các đối tác kinh doanh và khách hàng 
tiềm năng quan tâm sẽ được kết nối với nhau một cách liền 
mạch và nhanh chóng. Thông qua các cuộc meeting 1:1, 
doanh nghiệp sẽ được gặp gỡ và thảo luận trực tiếp, trước 
khi quyết định lựa chọn nhà cung cấp phù hợp nhất với nhu 
cầu kinh doanh của bạn.

Nắm bắt ngay cơ hội này để mở rộng mạng lưới kinh 
doanh, kết nối với những đối tác phù hợp.

Lên lịch họp trước với các
Nhà trưng bày tại triển lãm

VIP Buyer tham
gia ít nhất 6 buổi
gặp mặt sẽ có cơ hội
nhận phần quà: Túi chống sốc 
laptop trị giá 500.000đ 

Mạng lưới kinh doanh là mối quan 
tâm hàng đầu của các nhà nhập 
khẩu, nhà phân phối, bán lẻ, thương 
mại điện tử, doanh nghiệp và nhà 
đầu tư trong ngành làm đẹp của Việt 
Nam & Đông Nam Á:
- Thẩm mỹ & Da liễu
- Làm đẹp & Mỹ phẩm
- Tóc & móng
- Thảo dược & Sức khỏe
- Gia công OEM / ODM, Sản xuất bao bì đóng gói

và sản xuất theo hợp đồng
- Spa & Sức khỏe

Tham gia Beauté Meeting
chỉ với 4 bước Đơn giản!

China

Japan

Australia

Poland SingaporeMalaysia

France Hong KongEygpt

New
Zealand Thailand

India
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Sản phẩm
nổi bật



Sản phẩm nổi bật

A & M BEAUTY WELLNESS SDN BHD

Booth No.: B59
Website: aloyciuswong686@gmail.com

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gia công trọn gói OEM, ODM & OBM

A JU COSMETIC CO., LTD.

Booth No.: B69
Website: www.ajucos.com

A JU COSMETIC CO., LTD.hứa hẹn đóng vai trò hàng đầu như một công ty 
ECOMPANY (Eco + Company) xem con người và môi trường là những giá trị 
quan trọng nhất, để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, chúng tôi 
đã áp dụng các công nghệ tiên tiến và vật liệu và tiếp tục đầu tư vào R&D. 
Để đóng góp cho nhân loại và môi trường, chúng tôi hứa hẹn sẽ phát triển 
không ngừng với tư cách là một công ty toàn cầu dựa trên quản lý đạo 
đức của ‘AJU’ trung thực và đẹp đẽ, và với tư cách là một công ty sinh thái, 
chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và nỗ lực đóng góp cho xã hội và lan tỏa 
văn hóa. Chúng tôi cần sự hỗ trợ và quan tâm của bạn.

ADWIN KOREA

Booth No.: B148
Website: www.adwin.co.kr/eng/main/main.html

Adwin là một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm / làm đẹp tốt nhất 
tại Hàn Quốc, xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia với hàng trăm loại sản 
phẩm. 
Chúng tôi có thương hiệu riêng, PUREDERM và PRRETI nhưng chúng 
tôi cũng chuyên về gia công OEM / ODM. 

AMTIXBIO

Booth No.: B150
Website: www.amtixbio.com / www.ambling.co.kr

Chế phẩm sinh học có nguồn gốc thực vật 
Bảo vệ da khỏi vi khuẩn gây bệnh từ môi trường 
Bảo vệ cơ thể bằng cách tăng cường hàng rào bảo vệ da 

Kính thưa khách hàng, 
Hợp tác cùng với các nhà khoa học lỗi lạc, chúng tôi đã nghiên cứu hơn 3 
năm để điều chế và cải tiến các sản phẩm dược mỹ phẩm. 
Bây giờ chúng tôi tự hào giới thiệu với bạn những mỹ phẩm cân bằng da 
Ambling. 
Chúng tôi mang đến thị trường mỹ phẩm Ambling trong kỷ nguyên mới của 
dược mỹ phẩm 
Hòa mình vào thiên nhiên 
Chúng tôi đã sàng lọc và xác định loại vi khuẩn axit Latic có lợi khuẩn đặc 
biệt từ 3000 vi sinh vật probiotic trở lên sống trong siêu thực phẩm Hàn 
Quốc. Các sản phẩm Dermacosmetic probiotic Ambling lưu trữ thành phần 
thiên nhiên đáng tin cậy, không có chất bảo quản hóa học độc hại, chẳng 
hạn như, paraben.



Sản phẩm nổi bật

ARTFACE CO., LTD.

Booth No.: B130
Website: https://www.tenzero.co.kr/

Dựa trên bí quyết lưu thông và cái nhìn bao quát về các xu hướng mỹ 
phẩm mới, chúng tôi ra mắt hai thương hiệu có tên TENZERO và MOOLDA 
vào năm 2017 để mở rộng mỹ phẩm toàn cầu & thị trường chăm sóc da. 
Chúng tôi đặt mục tiêu đổi mới không ngừng để trở thành một công ty 
dẫn đầu ngành được công nhận và được nhiều người biết tới. 

Sản phẩm chăm sóc da 
- Triết lý thương hiệu TENZERO TEN (10). Chứa chiết xuất phục hồi ngoại 
trừ / giảm thiểu (Không có) bất kỳ thành phần không cần thiết. 

Sản phẩm trang điểm 
- GIỚI THIỆU MOOLDA Một thương hiệu trang điểm thu hút sự chú ý trong 
dòng thời gian không thể nào quên

BAKGABUN

Booth No.: B151
Website: www.bunio.co.kr

Khi làn da của bạn chịu áp lực bởi căng thẳng và môi trường có hại, 
Bạn nên để da có thời gian thư giãn hơn là cố gắng thử quá nhiều loại. 
Vẻ đẹp tự nhiên được sinh ra trong khoảng thời gian thư giãn của da, 
BU: NiO. 

BARUN GM

Booth No.: B105
Website: asia@beaumed.co.kr 

Barun GM là một công ty góp phần nâng cao tiêu chuẩn làm đẹp của 
thế giới và là nhà cung cấp các sản phẩm y học thẩm mỹ nổi tiếng từ 
Hàn Quốc.

BEAUTY RELAY PRIVATE LIMITED

Booth No.: B46
Website: https://beautyrelay.uk/

Chúng tôi, Beauty Relay, là nhà sản xuất các loại Mỹ phẩm Chăm sóc 
Cá nhân và Mỹ phẩm lớn nhất Thế giới, có hơn 35 thương hiệu và ý 
tưởng khác nhau, tất cả đều dưới một tập đoàn. 
Với hơn 25 năm nghiên cứu và phát triển nâng cao công nghệ chăm 
sóc da, chúng tôi đã phát triển một số sản phẩm cải tiến có công 
thức chiết xuất, tinh dầu, hương liệu, v.v. từ các loại thảo mộc tự 
nhiên duy nhất trên thế giới. 
Serum gel phục hồi một liệu pháp thú vị & bí quyết để trẻ mãi không 
già là một trong những cải tiến mới nhất của chúng tôi. 
Để biết thêm chi tiết về những loại sản phẩm sáng tạo và độc 
đáo như vậy, hãy truy cập hoặc liên hệ với chúng tôi theo số +91 
9811217475 (số whatsapp) 



Sản phẩm nổi bật

BIO INTERNATIONAL CO., LTD.

Booth No.: B101
Website: https://biointernational.com.vn

BIO INTERNATIONAL đã có hơn 30 năm kinh nghiệm về mỹ phẩm 
OEM / ODM và tiếp tục áp dụng các công nghệ và thông tin mới nhất 
trong và ngoài nước để sản xuất nhiều loại mỹ phẩm bao gồm sản 
phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc cá nhân và xà phòng, v.v. 
Chúng tôi là công ty OEM chuyên gia công mỹ phẩm trọn gói 100% 
với các dịch vụ hướng tới khách hàng nhằm cung cấp cho những sản 
phẩm chất lượng cao nhất. 

BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP

Booth No.: B186
Website: https://jourdeness.com.vn/

Jourdeness Group Limited là tập đoàn sản xuất các sản phẩm chăm 
sóc da và nhượng quyền thương mại SPA. Công ty tham gia vào 
nghiên cứu và phát triển, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chăm 
sóc sắc đẹp, thực hiện dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp và cơ thể. Với 
hàng trăm sản phẩm đa dạng chiết xuất thiên nhiên nổi bật như bộ 
sản phẩm dưỡng ẩm, phục hồi da Huyết Rồng, các sản phẩm làm 
trắng da và chống lão hóa chuyên sâu như Platinum Intensive và bộ 
sản phẩm trị mụn Tràm trà. 

BNC KOREA INC

Booth No.: B77
Website: https://i-st.shop/index.html

I.st Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đem đến những 
trải nghiệm đặc biệt cho bạn thông qua quá trình nghiên cứu không 
ngừng cùng kinh nghiệm phong phú.

BR PHARM

Booth No.: B138
Website: www.sayinus.com

BR Pharm sở hữu công nghệ sản xuất chất kích hoạt chu kỳ tế bào của 
thuốc PDRN để sản xuất thuốc tái tạo và nguyên liệu thô của thuốc 
(PDRN) được liệt kê trên DMF và được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược 
phẩm chứng nhận BGMP (Bulk Good Manufacture Practice). Hơn nữa 
, BR Pharm hợp tác với các viện chính phủ để tiêu thụ và cung cấp 
thuốc nguyên liệu PDRN an toàn. 
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BRCOSSEM CO., LTD.

Booth No.: B32
Website: http://apferis.com/

BRCOSSEM được kết hợp từ Beauty Researching Cosmetic và 
Assembling. Có nghĩa là: từ phức miêu tả tất cả mọi thứ liên quan 
đến mỹ phẩm và nghiên cứu phát triển cho ngành làm đẹp.  
Công ty được thành lập trên cơ sở nghiên cứu phát triển mỹ phẩm 
chuyên nghiệp khách quan kết hợp với sản xuất. Chúng tôi chỉ cung 
cấp những phương thức tốt nhất để dẫn đầu ngành mỹ phẩm thông 
qua việc phát triển và kiểm soát chất lượng theo triết lý doanh nghiệp 
THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI.

BS PHARM KOREA

Booth No.: B142
Website: www.bsp-korea.com

BS PHARM KOREA là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu 
các sản phẩm thẩm mỹ hàng đầu tại Hàn Quốc. 
Công ty chúng tôi là đối tác của các công ty dược phẩm nổi tiếng 
trong nước và kết nối các công ty, bệnh viện trên toàn thế giới đang 
tìm kiếm dịch vụ tiêm, botox, filler và các loại thuốc làm đẹp khác 
của Hàn Quốc. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để cải thiện các sản 
phẩm và năng lực dịch vụ của mình để đảm bảo sự hài lòng của 
khách hàng và quan hệ đối tác trên toàn thế giới. 

BW KOREA 

Booth No.: B65
Website: www.proomo.net

Ưu điểm lớn nhất của PROOMO là một cỗ máy chính xác có thể áp 
dụng 0,005cc mỗi giây và có khả năng áp dụng một lượng nhỏ ống 
thuốc hàm lượng cao 2cc mà không ảnh hưởng đến tóc. PROOMO áp 
dụng phương pháp ứng dụng tự động cơ học chứ không phải phương 
pháp ứng dụng trọng lực, đây là chiếc máy không chỉ chăm sóc phần 
đầu phía trên mà có thể sử dụng cho phần bên hông đầu và sau ót.

CANA YOUNG CO.,LTD

Booth No.: B223
Website: https://canayoungkorea.vn/

Công ty TNHH Cana Young có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, thuộc 
tập đoàn Intercare - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên 
thế giới trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm với hơn 50 năm 
phát triển. Cana Young chuyên sản xuất các dòng mỹ phẩm có nguồn 
gốc tự nhiên an toàn và lành tính. Với công thức và phương thức sản 
xuất thể hiện sự quan tâm hàng đầu đến sức khỏe và môi trường 
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CBNU GTEP

Booth No.: B34
Website: 16cbnugtep@naver.com

LIEBEMI is a self beauty brand which means “love me” in German. 
LIEBEMI is founded upon the belief that beauty starts from “love 
myself”. We suggest self-care beauty solutions to realize your natural 
and potentail beauty.

CHEONGJU UNIVERSITY GTEP

Booth No.: B35
Website: 

Chúng tôi là một nhóm kinh doanh đào tạo các chuyên gia thương 
mại trẻ với tư cách là thành viên của Bộ Công nghiệp và Tài nguyên.

CHOICEBIO

Booth No.: B107
Website: HTTPS://SMARTSTORE.NAVER.COM/
CHOICEBIO

CHOICEBIO sản xuất các sản phẩm chăm sóc da và làm đều màu 
da không gây dị ứng được làm bằng nguyên liệu thân thiện với thiên 
nhiên. 
Phù hợp với mọi loại da, phù hợp với nhóm lứa tuổi cụ thể. Mỹ phẩm 
được sản xuất dựa trên công nghệ độc quyền của hãng được gọi là 
hệ thống dẫn truyền đường chất (hệ thống TEI): đã được cấp bằng 
sáng chế. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ gia công OEM & ODM. 
Đừng ngại liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào 24/7! Cảm ơn bạn!

COANMY CO., LTD 

Booth No.: B162
Website: 

Về Coanmy: 
1. Dịch vụ gia công thương hiệu mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 
trọn gói.
2. Giới thiệu thương hiệu mỹ phẩm và TPCN đến từ Hàn Quốc nhằm tìm 
kiếm Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam ODM hơn 100 dự án và giới 
thiệu 8 thương hiệu ra mắt tại Việt Nam
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG 

Booth No.: B235
Website: http://thucduonghkl.com/

Nông sản Việt, nguồn nguyên liệu chính đạt chuẩn Global Gap được 
trích ly bằng kỹ thuật xanh kết hợp công nghệ nano, Thực Dưỡng HKL 
đã phát triển các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp 
mang tinh túy thiên nhiên Việt Nam đến khắp thế giới. 

CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC

Booth No.: B170
Website: Thanhtrucmed.com

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thẩm Mỹ Thanh Trúc chuyên cung cấp 
thiết bị spa cao cấp như máy móc spa, nội thất spa, tư vấn thiết kế 
spa, dược mỹ phẩm spa hàng đầu, chất lượng cao, tối ưu bảo hành. 
Thanh Trúc Med – Hoàn Thiện Vẻ Đẹp từ trong ra ngoài 

CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM

Booth No.: B211
Website: https://alaha.vn/

Công ty Alaha Việt Nam là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, sản 
xuất, phân phối dược Mỹ phẩm và thiết bị y tế tại Châu Á và thị trường 
Việt Nam. 
Alaha sở hữu đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp trong 
và ngoài nước, với lợi thế sức trẻ cùng tư duy sáng tạo không ngừng 
chúng tôi luôn đảm bảo các giải pháp sản phẩm với chất lượng tốt 
nhất dựa trên nền tảng chi phí thấp, nhằm tạo lợi thế tốt nhất. 

CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM

Booth No.: B28
Website: https://buy2sell.vn/

Buy2sell.vn là sàn thương mại điện tử B2B tiên phong tại Việt Nam, 
công ty mẹ đặt tại Singapore. Buy2sell phân phối hơn 30.000 sản 
phẩm thuộc nhiều loại, trong đó hơn 90% là đến từ thương hiệu nước 
ngoài. 
Buy2sell có 1 Trung tâm B2B và 6 cửa hàng bán lẻ tại các trung tâm 
mua sắm lớn ở TP.HCM và Hà Nội như Lotte Mart, Vivo city . 
Buy2sell hiện là đối tác chiến lược của các đối tác lớn như CJ 
Logistics, Ngân hàng UOB .  
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CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

Booth No.: B22 + B23
Website: https://hanacosvietnam.com/

NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỸ PHẨM HANACOS 
Hanacos có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, phát 
triển sản xuất mỹ phẩm. Với sứ mệnh giúp các thương hiệu mỹ phẩm 
sở hữu sản phẩm độc quyền chất lượng. 
Nhà máy sản xuất mỹ phẩm Hanacos Vietnam đạt chuẩn cGMP 
của Bộ Y Tế với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ Hàn Quốc. 
Hanacos tư vấn trọn gói sản xuất từ công thức, thành phần, thiết kế 
bao bì và pháp lý mỹ phẩm cho thương hiệu riêng. 

CÔNG TY TNHH HANEY

Booth No.: B207+B209
Website: https://haney.com.vn/ 

Với slogan Kiến tạo vẻ đẹp, do chuyên gia vì chuyên gia. RIBESKIN ra 
đời cùng sứ mệnh tập trung vào việc tái định hình các phương pháp 
làm đẹp thông thường. 
Sau nhiều năm nghiên cứu tận tâm nhằm đem lại hiệu quả trong việc 
chăm sóc sắc đẹp, giảm tác dụng phụ về mức tối thiểu cho các bệnh 
viện thẩm mỹ, bác sĩ và chuyên gia sắc đẹp. 

CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL

Booth No.: B29
Website: 

K-beauty cold plasma là công ty con của Coldplasmakorea tại Việt 
Nam. Chúng tôi đã có hơn 500 nhượng quyền thương mại tại Hàn 
Quốc và có chi nhánh toàn cầu tại Mỹ, Úc, Châu Âu. Chúng tôi muốn 
quảng bá công nghệ coldplasma của Hàn Quốc thông qua việc hợp 
tác nhượng quyền thương hiệu chăm sóc da địa phương tại Việt Nam. 
Coldplasma là một kỹ thuật chăm sóc da mới có hiệu quả trong việc 
làm trắng da và trị mụn, vì vậy nó có thể giúp ích rất nhiều trong việc 
duy trì làn da trắng và khỏe mạnh. Là một phương pháp không xâm 
lấn, không phẫu thuật, vì vậy nó sẽ hữu ích hơn cho việc chăm sóc tại 
nhà và điều trị tại thẩm mỹ viện. Với tư cách là nhà sản xuất và bán 
hàng, chúng tôi đang dẫn đầu thị trường về hiệu suất với giá cả hợp lý.

CÔNG TY TNHH IONIAGA

Booth No.: B10+B11
Website: www.indibasia.com

INDIBA được thành lập tại Barcelona, Tây Ban Nha từ năm 1983. 
INDIBA là một công ty tích hợp toàn diện với 39 năm kinh nghiệm 
trong việc phát triển, sản xuất các thiết bị Y tế & Thẩm mỹ. Chúng tôi 
chuyên về y học thẩm mỹ, thẩm mỹ, phục hồi chức năng & thể thao 
để tăng tốc độ chữa bệnh & giảm đau. Indiba với hơn 30 kinh nghiệm 
với hơn 407 công bố khoa học và 19 luận án tiến sĩ, chứng minh hiệu 
quả và kết quả thu được của các chuyên gia với INDIBA®
Hệ thống chuyển điện điện trở (Cap) và điện dung (Res)  được phát 
minh, tạo nên lịch sử trong lĩnh vực truyền điện tần số cao. “”CRET”.
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CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON

Booth No.: B166
Website: https://beautizon.com.vn/

Được thành lập với sứ mệnh là mang đến những sản phẩm chăm sóc 
sắc đẹp từ nguyên liệu cao cấp và thuần tự nhiên - Beautizon ưu tiên 
cộng tác với những thương hiệu danh tiếng trên thế giới với giá trị cốt 
lõi tương đồng và nói không với thử nghiệm trên động vật. Các sản 
phẩm do Beautizon phân phối đều đảm bảo chính hãng và được Bộ Y 
tế chứng nhận an toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp làm đẹp từ 
thiên nhiên, Beautizon sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn. 

CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT

Booth No.: B214
Website: https://pa-enterprise.co.jp/

PA Việt Nam Advertisement tham gia triển lãm với tên thương hiệu 
mypa - the beauty from Japan, chúng tôi là đối tác tin cậy của nhiều 
nhãn hàng Nhật Bản trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. 
Mang đến triển lãm những sản phẩm độc đáo cùng đại diện các 
thương hiệu uy tín, chúng tôi tìm kiếm và cam kết hỗ trợ tuyệt đối với 
các nhà phân phối, đại lý để mở rộng thị trường tại Việt Nam. 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM NGÔ 
THANH PHÚ

Booth No.: B225
Website: Www.drcell.vn; Www.myphamdrcell.com 

Công ty TNHH TM SX mỹ phẩm Ngô Thanh Phú với hơn 9 năm kinh 
nghiệm sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 
trong nước và quốc tế. Với thế mạnh nguồn nguyên liệu thiên nhiên 
từ nông trại Phuc Lam’s farm organic. Mang đến cho quý đối tác các 
sản phẩm 100% thiên nhiên, an toàn phù hợp cho mọi loại da với chất 
lượng tuyệt vời. Tự hào là nhà máy sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn 
CGMP với nhiều công thức sản xuất thành công mang lại hiệu quả 
trên cả mong đợi. 

CÔNG TY TNHH SONG THẢO

Booth No.: B233
Website: Swisslinevietnam.com

Swissline & Skincode – tự hào là thương hiệu dược mỹ phẩm dẫn đầu 
trong điều trị chuyên sâu & chăm sóc chuyên nghiệp các bệnh lý về 
da đến từ Thụy Sỹ. Từ ý tưởng đến sáng tạo, công nghệ tế bào gốc 
Swiss DNA của chúng tôi chính là cốt lõi của mọi sản phẩm được tạo 
ra. Sự lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia đam mê làm đẹp & tìm 
kiếm giải pháp trị liệu mang lại hiệu quả. 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN 
PPL

Booth No.: B219
Website: www.ppl.vn

Công TMDV và Phát triển PPL là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung 
cấp Thiết bị Thẩm mỹ (Laser CO2 Fractional, Laser ND Yag Q-Switch, 
Diode Laser, IPL, …) và Mỹ phẩm đặc trị (độc quyền thương hiệu 
SMAS, HUESDAY, HAHN’S PEPTIDE, …) cho các cơ sở làm đẹp với hơn 
17 năm kinh nghiệm. Chúng tôi tự hào là tổ chức đi trước đón đầu 
công nghệ thẩm mỹ tiên tiến bậc nhất trên thế giới hiện nay. Đồng 
thời là đơn vị chuyển giao nhiều công nghệ làm đẹp tiên phong của 
USA, Nhật Bản, Hàn Quốc, … Chúng tôi không chỉ cung cấp cho Quý 
khách hàng sản phẩm, mà còn đồng hành, tư vấn, hỗ trợ để khách 
hàng ngày càng lớn mạnh và phát triển! 

CÔNG TY TNHH TIGER MARKETING VIỆT NAM 

Booth No.: B169
Website: https://tiger-vn.com/vnm/home

Tiger Corporation được thành lập vào năm 1923, Nhật Bản. Bắt đầu với 
bình giữ nhiệt và mở rộng sang nồi cơm điện, bình đun nước điện và 
các thiết bị nấu ăn khác. Với thế mạnh của công nghệ cách nhiệt chân 
không và các sản phẩm sáng tạo trước tiên nắm bắt được nhu cầu 
của khách hàng, chúng tôi có thể mang đến sự tiện lợi và thoải mái 
cho cuộc sống hàng ngày. 
Chúng tôi đã thành lập tại Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Loan và Hoa Kỳ. 
Cơ sở sản xuất của chúng tôi tại Thượng Hải, chúng tôi đã mở một nhà 
máy mới tại Việt Nam vào năm 2012. Chúng tôi cố gắng truyền bá sự 
hài hòa vui vẻ trên toàn thế giới. 

CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM

Booth No.: B196+B198
Website: vintzglobal.com

Vintz Global được thành lập năm 2012 tại Seoul Hàn Quốc. Chúng tôi 
là đối tác chiến lược với Hiệp hội mua bán thế giới K - Beauty, mang 
đầy đủ các dịch vụ đến với khách hàng ở Mỹ, Thái Lan, Việt Nam, 
Singapore, Đài Loan,. 
Với việc thành lập công ty tại Hồ Chí Minh, Việt Nam chúng tôi tự hào 
với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm mang đến cho quý khách 
hàng những dịch vụ tốt nhất  

COSMAX.INC

Booth No.: B154
Website: https://www.cosmax.com

COSMAX là một nhà máy gia công thiết kế mỹ phẩm. Chúng tôi đã 
đạt Top 1 không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở thị trường Quốc Tế. Chúng 
tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trong suốt quá trình phát 
triển và sản xuất sản phẩm: công thức, thiết kế, bao bì đóng gói và sản 
xuất. 
Chúng tôi có các công nghệ và kinh nghiệm làm việc với nhiều công ty 
làm đẹp trong nước và toàn cầu. Do đó, chúng tôi có thể đề xuất các 
sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn châu Á và toàn cầu.
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COSMO BEAUTY

Booth No.: B217
Website: https://www.cosmobeauty.co.jp

Cosmo Beauty là một trong những công ty chuyên gia công OEM/
ODM mỹ phẩm hàng đầu Nhật Bản, có trụ sở chính tại Tokyo và 
Osaka, Nhật Bản. Chúng tôi sở hữu hệ thống văn phòng, phòng 
nghiên cứu tại 2 thành phố lớn Tokyo và Osaka, đi kèm với đó là chuỗi 
nhà máy tại Saitama - Osaka - Kobe (Nhật Bản), Trung Quốc và Việt 
Nam. Chúng tôi đã và đang sản xuất mỹ phẩm cho nhiều thương hiệu 
nổi tiếng tại Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi cũng được xuất khẩu 
sang nhiều nước như Việt Nam, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Trung Quốc và nhiều nước khác. 

C-STORE

Booth No.: B115
Website: https://cstorekor.com/

C-STORE mang đến cho người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới niềm 
vui trải nghiệm làm đẹp với mỹ phẩm Hàn Quốc trên toàn cầu thông qua 
mạng lưới phân phối, và cũng có thể đưa các sản phẩm mới đến tận nơi 
nhờ việc giao hàng nhanh chóng. 
Các thương hiệu đại lý chính thức của C-STORE bao gồm 3CE, Dongkook 
Pharmaceutical (MADECA DERMA, Centellian24 +), Too Cool For School, 
AROMATICA, và 1989 CHOSUNGAH BEAUTY.
Hiện tại, C-STORE đã gia nhập thị trường Việt Nam với nhiều thương hiệu 
mỹ phẩm Hàn Quốc khác nhau tại các cửa hàng offline trong nước như 
HASAKI, BEAUTY, Watsons, Sammi Shop, Thế Giới Skinfood, AB Beauty 
World, Nuty Cosmetics, Coco Lux, và cả các nền tảng trực tuyến như 
Shopee, Lazada, Tiki, v.v.

DABORD

Booth No.: B199
Website: 

DABORD là công ty chuyên gia công OEM/ODM với thương hiệu mỹ 
phẩm chuyên biệt của riêng mình, chuyên phát triển các sản phẩm 
chăm sóc da với nhiều dòng khác nhau để đáp ứng xu hướng của 
người tiêu dùng và sản xuất mỹ phẩm sử dụng các thành phần an 
toàn và chất lượng cao cho da và tóc, dựa trên việc không ngừng nỗ 
lực vì làn da đẹp khỏe mạnh.

DAEGU HANNY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION

Booth No.: B76
Website: www.clewnco.com

Daegu Haany University: Dẫn đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 
thứ tư và Toàn cầu hóa. 
CÔNG TY TNHH J-LABS: Sản xuất mỹ phẩm bằng cách nghiên cứu 
trực tiếp các sản phẩm thiên nhiên. 
COSM KOREA: Nhà sản xuất mỹ phẩm Hàn Quốc với số lượng nhỏ sản 
xuất nhiều loại 
RASA: Công ty làm đẹp sản xuất và bán mỹ phẩm trực tiếp bằng các 
thành phần thảo dược thiên nhiên tại Hàn Quốc. 
Thenaeun Company: Phát triển các sản phẩm tốt hơn để cung cấp 
giá tốt hơn và dịch vụ tốt hơn. 
OSLER: OSLER là thương hiệu sản phẩm chăm sóc da cơ bản và 
hướng đến vẻ đẹp tự nhiên của làn da. 
Alaska Dream: Cung cấp ‘Giải pháp Sức khỏe Tự nhiên’ cho vẻ đẹp 
bên trong và bên ngoài.
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DIAMI (SHINEWITH)

Booth No.: B160
Website: https://en.diamishop.com/

DIAMI, Thương hiệu làm móng chuyên nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, dẫn 
đầu xu hướng làm móng và được yêu thích bởi những người yêu thích 
làm móng trên toàn thế giới kể từ năm 2009. 
Chúng tôi đã tạo ra gần 1.200 màu móng gel độc đáo và nhiều sản 
phẩm phụ trợ, bao gồm cả phần mở rộng hệ thống móng gel nhanh 
nhất thế giới Canoe Tips. Từ những người mới bắt đầu đến các chuyên 
gia hàng đầu, nhiều người bị lôi cuốn bởi DIAMI vì cách sử dụng thông 
minh và dễ dàng! DIAMI luôn Sáng tạo, Đổi mới và Vui tươi! 

DKU GTEP

Booth No.: B38
Website: 

CORINGCO hy vọng các sản phẩm của chúng tôi có thành phần 
nguyên chất và màu sắc tươi sáng sẽ giúp bạn có thời gian tuyệt vời 
trong khi trang điểm. Hyunjin C&T Co., Ltd. là công ty chuyên về thẩm 
mỹ đã và đang dẫn đầu về thị trường thẩm mỹ Hàn Quốc trong hơn 20 
năm qua. Chúng tôi phổ biến không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Đông.

DONGGUAN FULLBRIGHT INDUSTRY CO.,LTD.

Booth No.: B231
Website: http://www.fullbrightpac.com/

Công ty TNHH Fullbright có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực sản xuất bao bì giấy, có nhà máy tại Việt Nam và Trung Quốc, 
chuyên sản xuất hộp màu, thẻ màu, túi giấy, hộp quà...  Tiêu chuẩn 
sản xuất đã đạt các chứng chỉ ISO9001 / FSC / C-TPAT / BSCI / 
chứng nhận quốc tế, và được trang bị hơn 160 thiết bị tiên tiến khác 
nhau, như: máy in Heidelberg 4 màu / 5 màu,... để cung cấp cho bạn 
các dịch vụ chuyên nghiệp đồng nhất và chất lượng cao.

Dr.HEDISON

Booth No.: B228
Website: https://www.ipiacosmetic.co.kr

Dr. Hedison coi trọng các thành phần tự nhiên và chức năng sản phẩm 
luôn chạy theo Xu hương Làm đẹp, đây là một thương hiệu mỹ phẩm 
thẩm mỹ chuyên nghiệp. Dr. Hedison là thương hiệu chính của chúng 
tôi, do đó chúng tôi luôn nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt sản 
phẩm mới 
Đây là một thương hiệu tạo ra những sản phẩm dành riêng cho da, sử 
dụng các thành phần chất lượng tiên tiến và thành phần từ thực vật.
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ECOMINE CO., LTD. 

Booth No.: B202
Website: http://www.ecomine.co.kr/vietnam/
  
1 No1 của Hàn Quốc. Sản phẩm Chăm sóc da đầu và Chống rụng tóc 
& Phòng khám.  
2  Nhà sản xuất dầu gội, thuốc bổ và thuốc điều trị rụng tóc  
3 OEM và ODM, ISO22716, nhà sản xuất  
4 http://www.ecomine.co.kr/en/  
5 Youtube, https://www.youtube.com/user/haesolscalp/videos 

EMPOWERING INNOVATIONS CO. LTD

Booth No.: B7
Website: http://www.empowering-innovations.com/

We are the OEM/ODM/FG manufacturer based in Thailand. Our 
company name is EMI(Empowering Innovations) and GHC(Good 
Health Community). We offer a variety of GMP standard products such 
as cosmetics/cosmeceutical/dietary supplements/makeup/haircare/
skincare/capsule/powder drinks/jelly strips/sunscreen/bodylotion/
nightcream/etc. We have many awards and Thailand Trustmark award 
very well known in Vietnam market. We have our own innovative and 
big factory with big team including pharmacists, PhDs, scientists, 
doctors, experts in various field. We also have advance laboratory for 
Innovative Active Ingredients with registered trademark and patent 
pending. We also good price, flexible volume and great service with 
good heart. Vietnam-Thailand the best family.

FARM SKIN 

Booth No.: B163
Website: www.farmskin.us

Farmskin đã phát hiện ra rằng sữa non của bò là một thành phần chăm 
sóc da hiệu quả. Với công nghệ độc quyền của mình, Farmskin đã thành 
công trong việc chế biến sữa non tươi thành nguyên liệu chăm sóc da, 
đăng ký với ICID. Kể từ đó, Frarmskin đã kết hợp sữa non và nguyên liệu 
nông trại lành mạnh và cho ra đời SUPERFOOD, FRESHFOOD FOR SKIN, 
xuất khẩu sang 50 quốc gia khác nhau. Gần đây, chúng tôi đã ra mắt 
thương hiệu chăm sóc da trẻ em, fromom, dành cho da trẻ sơ sinh có cấu 
trúc khác với da người lớn. Farmskin bắt đầu hành trình của mình bằng 
việc khám phá tiềm năng tiềm ẩn của sữa non. Farmskin hiện đang phấn 
đấu trở thành một công ty mỹ phẩm chăm sóc da toàn cầu khai thác hết 
công năng của tất cả các thành phần nguyên liệu từ nông trại.  

FINE JAPAN (FINE VIET NAM CO.,LTD)

Booth No.: B213
Website: https://www.finevietnam.com.vn/

FINE JAPAN được thành lập từ năm 1974 với trụ sở chính tại Osaka, 
Nhật Bản. Trong hơn 45 năm hoạt động, chúng tôi đã không ngừng 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất các dòng thực phẩm tốt cho sức 
khỏe tại nhà máy riêng dưới sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. 
FINE VIETNAM CO.,LTD là chi nhánh đại diện duy nhất và chính thức 
của Fine Japan tại Việt Nam được thành lập từ năm 2011.  
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FOURMCREW

Booth No.: B158
Website: www.fourmcrew.com  /  www.feelxo.com

feelxo đã trải qua nhiều lần thử nghiệm để tìm những sản phẩm tốt 
nhất, mang lại hiệu quả chăm sóc da cho khách hàng có vấn đề về 
da.  
 
Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra nước  chiếm một phần rất quan trọng 
trong sản phẩm chăm sóc da. Vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng 
loại nước tinh khiết nhất trên Trái đất, Glacier Water  NƯỚC SÔNG 
BĂNG. Ngoài ra, chúng tôi còn lựa chọn các thành phần thiên nhiên 
lành tính an toàn cho da. Với công nghệ hiện đại, thành phần an 
toàn đã tạo ra dòng sản phẩm của mình giúp người tiêu dùng tự tin 
làn da sáng khỏe, dưỡng da từ sâu bên trong.

GACHI PLUS CO., LTD.

Booth No.: B80
Website: www.bphskin.com

BPH là từ viết tắt của Cân bằng độ pH của bạn và hình dạng của hình 
thoi ở góc trên bên trái của Logo BPH tượng trưng cho việc tẩy tế bào 
da chết. Cân bằng độ pH giúp tẩy tế bào chết trên da có vấn đề, duy trì 
sự trẻ trung và sức khỏe của làn da, với nguyên tắc cơ bản là duy trì độ 
pH nhẹ trên làn da. 
Cơ sở của tất cả các sản phẩm BPH là Muối Biển Chết, với các khoáng 
chất phong phú và đặc tính thẩm thấu độc đáo giúp làn da tự nhiên để 
tăng cường sức khỏe của chính nó.

GARAM OF NATURE

Booth No.: B147
Website: https://byselected.co.kr/
 
Garam of Nature phát triển thông qua các nghiên cứu ổn định để 
sản xuất các sản phẩm an toàn cho mọi người với các thành phần 
tự nhiên.

GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD

Booth No.: B53, B55
Website: www.kitsui.com.my

Chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động tại Malaysia với tư cách là một nhà 
sản xuất, nhà phân phối và xuất khẩu thực phẩm chức năng dinh dưỡng 
tự nhiên, thuốc và mỹ phẫm. Chúng tôi tập trung vào công thức sản 
phẩm độc đáo từ những thành phần Halal tự nhiên, những thành phần 
đặc biệt được chọn lựa xuyên lục địa dành cho những người tiêu dùng 
có phong cách sống hiện đại. Những chất dinh dưỡng cần thiết giúp cải 
thiện chất lượng cuộc sống. Chúng tôi được thành lập trên thị trường 
hơn 15 năm với dòng sản phẩm riêng của doanh nghiệp. Các sản phẩm 
sức khỏe hoặc phục vụ làm đẹp, đáp ứng cho từng nhu cầu.
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GENOSS CO., LTD

Booth No.: B78
Website: www.genoss.com

GENOSS đã và đang sản xuất đa dạng những sản phẩm trong ngành 
công nghệ sinh học khởi đầu với Osteon vào năm 2004 
Dựa vào khả năng phát triển và bí quyết tích lũy của chính mình, 
chúng tôi sở hữu nghiên cứu và công nghệ riêng trong ngành công 
nghệ sinh học, phạm vi từ Osteon đến Dermal Filler.  Gần đây, chúng 
tôi tập trung vào sản phẩm thế hệ tiếp theo thông qua nghiên cứu và 
phát triển thẩm mỹ

GLAM SKIN RESOUCES

Booth No.: B102
Website:

Công ty của chúng tôi đã hoạt động kinh doanh bán buôn được nhiều 
năm, chủ yếu cung cấp những sản phẩm làm đẹp thẩm mỹ phổ biến 
nhất trên thế giới và sản phẩm dưỡng da đến từ Châu Âu, Mỹ, Nhật 
Bản và Hàn Quốc. Chúng tôi chào đón những mối giao dịch thương 
mại hoặc hợp đồng bán sỉ và hợp tác theo nhiều cách khác nhau 

GLKBIO

Booth No.: B183
Website:

Tinh chất trẻ hóa da Aqua Aribell PN cá hồi là sản phẩm sử dụng 
phương pháp mesotherapy hay còn gọi là tái sinh tế bào giúp trẻ hóa 
làn da bị tổn thương, đồng thời giúp kích hoạt quá trình tăng tưởng 
tái tạo da. 
 
Chất làm đầy Aribell được tạo ra bởi các chuyên gia nghiên cứu và 
phát triển tốt nhất của Hàn Quốc. Aribell filler là một sản phẩm chất 
lượng cao, đủ tiêu chuẩn bởi hệ thống đảm bảo chất lượng với các 
thiết bị thử nghiệm mới nhất. Aribell filler tối đa hóa cải thiện nếp 
nhăn và hiệu quả phục hồi sau thủ thuật. 
 
Chỉ thẩm mỹ cao cấp Aribell giúp nâng làn da chảy xệ và làm trẻ hóa 
diện mạo của bạn! Với chỉ nâng cơ cao cấp Ar-ibell của chúng tôi, da 
bị chảy xệ và mô bên dưới có thể được nâng lên. Nhờ đó, hình dạng tự 
nhiên của khuôn mặt được phục hồi và làn da được làm mịn. 

GWANGJU UNIVERSITY GTEP

Booth No.: B106
Website:

Sản phẩm chính của chúng tôi là Sản phẩm chăm sóc móng và da, 
sản phẩm làm đẹp bên trong và máy massage mặt, chúng tôi điều 
hành Chương trình Đào tạo Chuyên gia Thương mại Toàn cầu tại 
Gwangju university, hàng hóa nước ngoài. Nếu bạn có bất kỳ quan 
tâm nao, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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HAHO MEDI

Booth No.: B82
Website: https://caremenco.com/

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, HAHO MEDI đã trải qua một chặng 
đường dài và đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Chúng tôi phát 
triển thiết bị chăm sóc người dùng tại nhà dễ dàng, chăm sóc làn da 
và cơ thể của bạn một cách thoải mái. Công ty chúng tôi phát hành 
sản phẩm dạng miếng dán tần số gọi là ‘CAREME’ cho mặt và thiết 
bị mát-xa RF cộng với EMS được gọi là ‘CAREME ‘cho cơ thể. Chúng 
tôi sẽ cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại nhà 
chất lượng cao và an toàn hơn.

HANSCOS CO., LTD.

Booth No.: B146
Website: www.hanscos.com

Men hồng sẽ thay vì nước tinh khiết giúp làm dịu và kích thích làn da.
 

HERBEARTH

Booth No.: B143
Website: www.herbearth.com

HerbEarth là một công ty sản xuất các sản phẩm thảo dược dành 
cho tóc. Sản phẩm của chúng tôi có thể sử dụng cho người già, trẻ 
em và kể cả phụ nữ mang thai và những người có da đầu nhạy cảm 
vì đây là sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất tại Hàn Quốc.  
Ở Hàn Quốc, có một câu nói như thế này, ‘chúng ta cần một cái 
đầu mát lạnh, đôi chân ấm để ngủ ngon và khỏe mạnh’. Việc này 
liên quan đến lưu thông máu và cũng là điều HerbEarth quan tâm. 
Giữ cho đầu của bạn mát mẻ, nhưng cần làm ấm trong quá trình 
điều trị để tăng cường điều hòa và trở về trạng thái bình mát lạnh 
thường cho việc tuần hoàn máu, hoàn thiện với dòng sản phẩm của 
HerbEarth.

HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCT CO., LTD

Booth No.: B12
Website: www.hsyecheng.com

Công ty TNHH Sản phẩm nhựa Heshan Yecheng được thành lập vào 
năm 2001, là nhà cung cấp của P&G. Công ty có diện tích 30.000 với 
hơn 300 nhân viên. 
Sau 17 năm nỗ lực không ngừng, giờ đây chúng tôi đã trở thành nhà 
sản xuất phôi PET hàng đầu tại Trung Quốc. Sản phẩm chủ yếu được 
sử dụng cho mỹ phẩm, nước khoáng & nước giải khát, kem chống côn 
trùng, chai dầu, kem 
lọ vân vân.
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HIGHSIDE CO.LTD

Booth No.: B15
Website: 

Highside Co., Ltd đang mở rộng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu 
với việc phát triển mỹ phẩm kết hợp các thành phần làm đẹp mới 
nhất. REVIVE ROSE là thương hiệu mỹ phẩm chuyên nghiệp tập trung 
vào sự biến động của nội tiết tố nữ. 
Kem dưỡng da tay do các chuyên gia thẩm mỹ chuyên nghiệp cung 
cấp, sử dụng hơi thở sâu và các kích thích bằng hương thơm, làm dịu 
những khó chịu nhẹ do chu kỳ kinh nguyệt và nhịp sống, đồng thời 
duy trì tinh thần và cơ thể luôn lạc quan và khỏe mạnh. 

HOIN CO., LTD.

Booth No.: B63
Website: www.hoindnt.com

Bắt đầu với việc bán hàng trực tuyến vào năm 2018, Hoin đang phân 
phối các sản phẩm làm đẹp và móng nghệ thuật . 
Một trong những sản phẩm chủ lực của hãng, Bộ phụ kiện móng tay, 
đã đứng đầu danh sách hơn hai năm liền trên Coupang, nền tảng 
thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc. 
Hiện tại, công ty cũng đang cố gắng tạo lập môi trường để khách 
hàng có thể dễ dàng tiếp cận các sản phẩm của chúng tôi tại Việt 
Nam bằng cách thâm nhập vào Shopee và Lazada. 
Các sản phẩm móng nghệ thuật do Hoin thiết kế mang lại cho đầu 
móng tay của bạn vẻ đẹp khác biệt so với các sản phẩm bán sẵn 
khác.

HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD

Booth No.: B54
Website: https://www.homart.com.au/

Homart Pharmaceuticals đảm bảo sản xuất sản phẩm có chất lượng 
cao nhất trong các thực phẩm chức năng, chăm sóc da và sữa với 
sự tự tin và hiệu quả. Là một công ty của Úc, chúng tôi tin chắc rằng 
nguồn lực tự nhiên nơi đây là những thành phần quý giá cần được 
chia sẻ, giáo dục để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của mọi người. 

Homart cũng chuyên về sản xuất gia công theo hợp đồng các thực 
phẩm bổ sung bảo vệ sức khỏe, chăm sóc da và sữa cho các nhãn 
hiệu tư nhân từ công ty nhỏ đến lớn trong Úc và trên toàn thế giới, bao 
gồm cả các doanh nghiệp niêm yết đại chúng. Sự độc đáo của chúng 
tôi nằm ở tốc độ và hiệu quả trong quy trình sản xuất, từ tìm hiểu sản 
phẩm đến sản xuất (tuân thủ cGMP), để hướng tới đích đến cuối là 
người tiêu dùng.

HSC CO., LTD.

Booth No.: B120
Website: http://www.hsckor.co.kr/

Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị y tế 
thẩm mỹ từ năm 1998 với hàng loạt thiết bị chăm sóc da và điêu khắc 
cơ thể trên toàn thế giới chẳng hạn như HIFU, Injector, Cavitation, Máy 
RF, Máy điện, Siêu âm, Máy lọc da, Điều trị da đầu, v.v.  
Chúng tôi chân thành với người mua và cố gắng làm hài lòng họ bằng 
máy móc và dịch vụ chất lượng cao, bằng cách đó chúng tôi có thể trao 
đổi chuyên môn của mình trong lĩnh vực này.  
Chúng tôi cung cấp sản xuất OEM và chúng tôi có nhà máy riêng để sản 
xuất.  
Chúng tôi chân thành chúc doanh nghiệp của bạn thành công với HSC 
Co., Ltd.
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HUFS GTEP

Booth No.: B44
Website: 

HUFS GTEP là một dự án đào tạo các chuyên gia thương mại nhằm 
mở rộng khả năng thâm nhập thị trường toàn cầu của các công 
ty nhỏ phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của môi trường 
thương mại. Thông qua việc tập trung khu vực như Trung Quốc, Đông 
Nam Á, Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Phi, sinh viên sẽ được trang bị 
kiến thức thương mại.

HWASHIN COMPANY - HANGUK NEST COMPANY

Booth No.: B230
Website: http://hwashin.vn/

Công ty HwaShin chúng tôi hiện cung cấp các sản phẩm từ Hàn Quốc 
cho các công ty Việt Nam có nhu cầu phân phối và sản xuất theo yêu 
cầu (OEM): sâm, sữa, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm,v.v. Và xuất khẩu 
các mặt hàng theo yêu cầu từ phía Hàn Quốc: Gỗ gia dụng, nông sản, 
thực phẩm,v.v.  

Vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Thu Vân (0983745895). 117 đường A4 
K300, phường 12, quận Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh  

HWCOSCOCO CO., LTD.

Booth No.: B81
Website: https://www.coscoco.co.kr/

HWCOSCOCO là công ty luôn quan tâm đến làn da của khách hàng 
bằng mỹ phẩm với mục tiêu nguyên liệu tốt làm nên mỹ phẩm tốt. 
HWCOSCOCO sản xuất các sản phẩm chức năng cải tiến dựa trên 
các thành phần tự nhiên. 
OEM / ODM, gia công nhiều mặt hàng, sản phẩm từ tự nhiên và y tế, 
Mỹ phẩm sinh học & tế bào gốc, Mỹ phẩm chăm sóc tại nhà, Chống 
lão hóa, Làm trắng, Dưỡng ẩm, Bảo vệ Da, Mỹ phẩm Chức năng. 

IDO HEALTHCARE CO., LTD.

Booth No.: B109
Website: www.idohealthcare.co.kr

IDO Healthcare Co., Ltd. là một công ty thương mại và phân phối 
chuyên sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp bao gồm thiết bị y tế và 
mỹ phẩm.  
Các sản phẩm chính của chúng tôi là HA Dermal Fillers (SARDENYA và 
YOUTHFILL), Skin Booster, và các sản phẩm Mỹ phẩm khác.  
Trong tương lai gần, chúng tôi đang có kế hoạch mở rộng dòng sản 
phẩm Filler thiết bị y tế thẩm mỹ và sản phẩm mỹ phẩm. 
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INHA UNIVERSITY GTEP

Booth No.: B91
Website: https://gtep.kr/

Đây là một nhóm sinh viên đại học đang hoàn thành khóa học chuyên 
gia thương mại Hàn Quốc. Họ giới thiệu và bán các sản phẩm phổ biến 
và nổi tiếng ở Hàn Quốc. Sự toàn cầu hóa của các công ty vừa và nhỏ 
thúc đẩy việc tạo ra các động cơ xuất khẩu mới và tăng trưởng bền 
vững của nền kinh tế Hàn Quốc, và đây là điều mà chúng tôi theo đuổi. 

INNOFLUX

Booth No.: B64
Website: 

Fishing company innoFLUX Co., Ltd. is a subsidiary of Maesaengi 
Chongak, a local company of Wando, the island of health. After seeing 
the large amounts of by-products from the seaweed cultivation process 
thrown into the ocean, we began to think of a solution. Based on our 
interest in the environment, we manufactured raw skincare materials by 
extracting the effective ingredients of marine algae in the marine-bio 
industry. 

JEJU INDI CO., LTD.

Booth No.: B144
Website: https://jejuindi.com/        

Jeju Indi là thương hiệu mỹ phẩm luôn cố gắng kết nối mọi người với 
lợi ích của thiên nhiên Jeju và lan tỏa vẻ đẹp trên toàn thế giới. 
Tại Jeju Indi, chúng tôi trồng tất cả các loại cây được sử dụng làm 
nguyên liệu cho các sản phẩm mỹ phẩm của mình. Trang trại của 
chúng tôi nằm ở phía đông Jeju trong Ilchul Land, một trong những 
công viên sinh thái quan trọng nhất ở Jeju. 

JEONBUK NATIONAL UIVERSITY JBNU GTEP

Booth No.: B36, B37
Website: www.jbnugtep.com

Chúng tôi đào tạo và cung cấp các chuyên gia thương mại cho sinh 
viên đại học, tập trung vào thực hành thương mại và giáo dục định 
hướng lĩnh vực.
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JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF 
INTERNATIONAL TRADE, BK21 B2G & GTEP

Booth No.: B39
Website: www.jbnugtep.com

Born to Glocal (B2G) Brain Korea 21 (BK21) là Nhóm nghiên cứu của 
Đại học Quốc gia Jeonbuk nhằm mục tiêu đào tạo học giả trong lĩnh 
vực thương mại, tạo ra một môi trường nghiên cứu ổn định bằng 
cách tăng học bổng nghiên cứu trường cao học và xây dựng mạng 
lưới nghiên cứu toàn cầu, đồng thời củng cố năng lực nghiên cứu để 
giải quyết các thách thức trong khu vực của Jeollabuk-do.

JLU CO.,LTD.

Booth No.: B203
Website: https://www.jlu.kr/
 
JLU là một công ty sản xuất lưu tâm đến bản chất của làn da. 
Được thành lập vào năm 2013 với tư cách là một công ty sản xuất 
thiết bị y tế và làm đẹp chuyên nghiệp, JLU đang phát triển thành một 
công ty sản xuất toàn cầu bằng cách ký kết hợp đồng với nhiều đối tác 
trong và ngoài nước thông qua việc R&D và sản xuất thiết bị một cách 
ổn định. 
Các sản phẩm chủ yếu dựa trên công nghệ sóng siêu âm và tần số cao 
cho phép kích thích sản sinh collagen và cải thiện tình trạng của da 
mà không cần xâm lấn. 

JOY LIFE CO., LTD.

Booth No.: B119
Website: http://jnn2.co.kr/

Joylife là một trong những công ty sản xuất dây chuyền sản phẩm 
mỹ phẩm chất lượng cao và đa dạng mỹ phẩm dưỡng da ở Hàn 
Quốc. Phương châm của chúng tôi là Gương mặt mới, cuộc sống mới 
và hoạt động dựa trên triết lí Sự hài lòng của khách hàng, uy tín, chất 
lượng  
1) Những sản phẩm chính: 
- Mỹ phẩm dưỡng da 
- Kem lót chống nắng  
- Mặt nạ miếng và mặt nạ lột 
- Khăn giấy ướt 
- Thực phẩm tốt cho sức khỏe 
2) Gia công và thiết kế bao bì 
Joylife sở hữu nhà máy và cơ sở nghiên cứu riêng chuyên sản xuất 
thực phẩm tốt cho sức khỏe. Chúng tôi cung cấp sản phẩm thông 
qua các hợp đồng độc quyền, với mạng lưới phân phối lớn trong và 
ngoài nước.

KAILANI INTERNATIONAL

Booth No.: B87
Website: https://www.always-be-pure.com/

Chúng tôi có thương hiệu riêng Always be Pure’’- thương hiệu chăm 
sóc da. 
Dòng chăm sóc da có Forest therapy ultra calming cream 50ml và 
toner 150ml, ống 50ml được làm bằng nguyên liệu thô từ rừng. Marine 
serum 50ml, essence 120ml được làm bằng nguyên liệu từ biển. 
Hàng hóa của chúng tôi đã đăng ký tại Malaysia và đang được đăng ký 
tại Indonesia. Chiết xuất thành phần an toàn. 
Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra da và thử vì chúng tôi sản xuất 
sản phẩm nhỏ dùng thử. 
Hiện tại, chúng tôi đang bắt đầu vào thị trường Việt Nam, và chúng tôi 
đang đẩy mạnh tiếp thị. (Đặc biệt là Marine serum). 
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KMU GTEP

Booth No.: B58, B60
Website: 

GTEP (Chương trình Đào tạo Chuyên gia Thương mại GLOCAL) nhằm 
mở rộng thị trường ra nước ngoài của các công ty trong nước và xuất 
khẩu.

KOREA OCEAN BIO CLUSTER

Booth No.: B201
Website: http://www.biocluster.co.kr/

Chúng tôi là công ty chuyên về R&F của vi sinh vật và các sinh vật có 
nguồn gốc từ biển. Chúng tôi đang sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, thức ăn chăn nuôi và chất khử mùi.

KOREA TRADE

Booth No.: B155
Website: www.kortrade.biz

Chúng tôi là đối tác và nhà cung cấp mới về K-Beauty của bạn có trụ 
sở tại Seoul. 
- Nhà cung cấp mỹ phẩm thiên nhiên & Hydrogel cao cấp 
Beauugreen 
- Hệ thống mua sắm một điểm đến (one stop) với hơn 1000 mặt hàng 
K-beauty
- Giá MoQ & FOB thấp nhất | Vận chuyển nhanh và an toàn trên toàn 
thế giới.
- Xuất khẩu chuyên nghiệp - được văn phòng thương mại chính phủ 
Hàn Quốc công nhận 
- Tạo sản phẩm của riêng bạn với dịch vụ ODM của chúng tôi
- Giao tiếp và phối hợp dễ dàng, đáng tin cậy

Trang web: www.kortrade.biz 
E-mail: kortrade365@gmail.com 
Follow: @kortradenow
WHATSAPP: +82-10-9920-6111342 / 5.000 

KU-GTEP (MONDEREVE, JRJ.INC)

Booth No.: B33
Website: 

Đây là giấy thông hành cho một chuyến đi đến làn da đẹp, hãy gõ cửa 
Mondereve. Mondereve là một giấc mơ trong tiếng Pháp, và Butterfly có 
nghĩa là chúng ta có thể ghé thăm như những con bướm ở bất cứ nơi nào 
mọi người muốn có làn da đẹp. Mondereve theo đuổi cân bằng khoáng 
chất. Sử dụng mỹ phẩm Mondereve có chứa các thành phần tốt, da bạn 
bắt đầu thay đổi khác biệt so với sử dụng mỹ phẩm hóa học trong một 
thời gian dài. Hơn nữa, Mondereve một sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ không 
sử dụng dầu và chất hoạt động bề mặt. 
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KYUNGHEE UNIVERSITY

Booth No.: B42, B43, B45
Website: 

KHU GTEP là viết tắt của ‘Chương trình ươm tạo Chuyên gia Thương 
mại Toàn cầu của Đại học KyungHee’. Mục tiêu chính của chúng tôi 
trong chương trình này là cung cấp cho học viên cơ hội học hỏi kinh 
nghiệm và kỹ năng thương mại thực tế thông qua việc hợp tác với 
các công ty vừa và nhỏ ở địa phương Hàn Quốc. 
Sau đây là một số công ty: 
1) Nicess là sản phẩm chăm sóc da thuần chay chỉ sử dụng các 
thành phần có nguồn gốc thực vật (chứng nhận thuần chay của 
Vương quốc Anh) 
2) MurmurKorea chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm tắm và 
chăm sóc da cho trẻ nhỏ đã được phát triển sau nhiều năm nghiên 
cứu.
3) HairPlus là doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên về sản phẩm chăm 
sóc tóc.

LABGENOMICS CO., LTD.

Booth No.: B131
Website: http://www.labgenomics.co.kr/eng/

LabGenomics là trung tâm phòng thí nghiệm lâm sàng chăm sóc sức 
khỏe toàn cầu chuyên về chẩn đoán phân tử, dẫn đầu lĩnh vực dịch 
vụ chẩn đoán trong 15 năm qua. Khi các thị trường cá nhân hóa phát 
triển về quy mô, LabGenomics theo xu hướng kết hợp các sản phẩm 
xét nghiệm di truyền và tiến hành các dịch vụ dưới hình thức Dịch vụ 
tùy chỉnh sức khỏe cá nhân. Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin khác 
nhau để quản lý sức khỏe cá nhân thông qua phân tích 69 mục thông 
tin di truyền. Thiết kế một chương trình chăm sóc sức khỏe một cách 
khoa học bằng cách phân tích các yếu tố di truyền.

LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES 
TRADING CO., LTD 

Booth No.: B187+B189+B194
Website: 

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm các đối tác để phân phối các sản 
phẩm cao cấp của chúng tôi. 
Các dòng sản phẩm: 
- Mỹ phẩm chăm sóc da mặt, cơ thể và tóc một cách trực tiếp từ các 
thương hiệu quốc tế FITOCOSMETIC, Soell BioProvince, LIBREDERM, 
RED LINE, GELTEK. Các sản phẩm giới thiệu được chỉ định cho nam và 
nữ ở các độ tuổi khác nhau bắt đầu từ phân khúc phổ thông đến cao 
cấp hàng đầu trong gia đình và thẩm mỹ viện chuyên nghiệp. 
- Sản phẩm chăm sóc răng miệng nhãn hiệu R.O.C.S., SILCAMED. 
- Hóa mỹ phẩm EcoCAPS đóng gói dạng viên nang cô đặc và chai lọ 
tái sử dụng.

Người liên hệ: Mr. Mark 
Di động: +84 975 098 159 (Zalo, WhatsApp) 
E-mail: mark.nv88@gmail.com

LIFETOGETHER CO LTD

Booth No.: B161
Website: http://lifetogether.co.kr/ 

Thành lập từ năm 2000, Life Together tập trung nghiên cứu và phát triển các 
sản phẩm chuyên nghiệp cho spa và các sản phẩm chăm sóc da chức năng 
cao như dưỡng ẩm sâu, làm sáng da, ngừa lão hóa, giảm kích ứng mẩn đỏ… 

Chúng tôi đã và đang cung cấp sản phẩm chăm sóc da cao cấp cho hơn 
6000 phòng khám và chăm sóc da, thẩm mỹ viện trong nước cũng như xuất 
khẩu sang hơn 39 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hoa Kỳ, Nga…
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LISSEKOREA INC.

Booth No.: B52
Website: http://lisse.co.kr/

Lisse Korea Inc. là công ty mỹ phẩm hàng đầu đã tạo ra một khái 
niệm mới về sản phẩm bao gồm một số mỹ phẩm dựa trên thành 
phần hydro và thiết bị làm đẹp đa năng. Tất cả các sản phẩm đều 
được sử dụng như một chương trình quản lý cao cấp cho phẫu thuật 
thẩm mỹ, chăm sóc da và cửa hàng thẩm mỹ, v.v. Ngoài ra, sản 
phẩm của chúng tôi có sẵn để bán B2C cho khách hàng nói chung. 
Daylisse là một thương hiệu thẩm mỹ tại nhà mới của Lisse, một 
thương hiệu chuyên về bệnh viện và thẩm mỹ. Dòng mỹ phẩm chăm 
sóc tại nhà với các thành phần ít gây kích ứng và công dụng cao sử 
dụng được hàng ngày tại nhà cho những người hiện đại bận rộn. 

LORD INTERNATIONAL CO

Booth No.: B18
Website: razorslord.com

Năm 1981, Wilkinson Match có trụ sở tại Vương quốc Anh đã bán cổ 
phần của mình tại Wilkinson Sword Trung Đông cho Soliman’s Family 
hiện là LORD International, ra mắt công nghệ Wilkinson Sword tới hơn 
70 quốc gia trên toàn cầu. 
LORD đề cao các sản phẩm dao cạo ướt linh hoạt cho cả nam và nữ, 
bao gồm Dao DE, Lưỡi dao đơn, Lưỡi dao đôi, Ba lưỡi dao dùng một 
lần, 5 Lưỡi dao & Hệ thống dưới các thương hiệu riêng (LORD, ASCO, 
Big BEN, SHARK,… vv) 
LORD cũng sản xuất dòng sản phẩm cạo ướt Private Label cho các 
Siêu thị Chuỗi ở Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ. 

M CURE CO., LTD.

Booth No.: B132
Website: www.mcure.co.kr

Mcure Co., Ltd. được thành lập vào tháng 8 năm 2004, đặt tại thành 
phố Wonju, chuyên sản xuất và xuất khẩu Thiết bị tiêm, Thiết bị chăm 
sóc da và Mỹ phẩm. Mcure Co., Ltd. có giấy phép của Công ty Small 
Giant của Hàn, Patent Star Co., Innobiz, Venture, Prosperous S&M Co., 
Export Prosperous S&M Co. và nhiều công ty khác.  
Công ty TNHH Mcure không ngừng phát triển các mặt hàng mới và 
mở rộng thị phần trong và ngoài nước.

MARINE TECHNO INC.

Booth No.: B66
Website: https://marinetechno.tradekorea.com/main.do

Marine Techno mainly produces marine collagen raw materials and skincare and 
processed foods.

MARINECOS, the brand name, is a combination of Marine + Cosmetics, and it is 
a brand that makes clean and excellent beauty products based on technology 
using marine bio-materials in clean seas.

The CEO is Marine Collagen, a Japanese master’s degree and researcher at 
Podak and Chonnam National University in the U.S. and has the technology and 
know-how of materials and finished products based on 23 registered patents. 
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MAZUBIO HEALTHTECH SDN BHD

Booth No.: B95
Website: www.mazubio.com

Mazubio Healthtech Sdn. Bhd. (Malaysia) - Một công ty công nghệ 
sinh học về tiếp thị chăm sóc sức khỏe được thành lập từ năm 2014. 
Chúng tôi luôn tập trung để có được những giải pháp chống lão hóa 
tốt nhất xuyên suốt những phòng lab và nhà máy nổi tiếng đến từ 
khắp nơi trên thế giới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Điều đó bao 
gồm nhưng không bị hạn chế.

MICELLKOREA LAB CO., LTD

Booth No.: B232
Website: www.micellkorea.com

MICELLKOREALAB CO., LTD., chuyên gia chăm sóc da và trị mụn chuyên 
nghiệp sử dụng phytosilica (vi hạt tự nhiên) mang lại hiệu quả tối đa

MIJIN COSMETICS CO., LTD.

Booth No.: B145
Website: www.mjcare.co.kr

MIJIN COSMETICS cung cấp nhiều sản phẩm liên quan đến mặt nạ 
giấy. 
Sản phẩm phổ biến nhất là mặt nạ MJCARE ESSENCE MASK và Skin 
Planet Daily Fresh Garden pack. 
MIJIN COSMETICS có nhiều loại mặt nạ dạng với công dụng đa dạng, 
được sắp xếp từ phân khúc giá rẻ đến giá cao. 
Sản phẩm đa dạng giúp khách hàng có thể lựa chọn mặt hàng theo 
loại da và sở thích riêng. 
Ngoài ra, MJCARE có gói đặc biệt dành cho tay chân hoặc tóc giúp 
mọi người chăm sóc bản thân tại nhà một cách dễ dàng.

MONARCH AESTHETIC SDN BHD

Booth No.: B2
Website: https://www.facebook.com/
monarchaestheticdu/

Monarch là công ty đầu tiên tại Malaysia tích hợp y, dược, thẩm mỹ 
làm đẹp, thiết bị y tế - thẩm mỹ và học viện da. Doanh nghiệp của 
chúng tôi đã được thành lập ở toàn bộ Đông Nam Á và Trung Á và 
Uzbekistan.
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MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD

Booth No.: B1
Website: https://www.monarchinnovationgroup.com/

Chúng tôi được thành lập vào năm 2003 và trụ sở chính nằm ở 
Malaysia. Monarch được xây dựng với mục tiêu trở thành nhà cung 
cấp đầu tiên, tiên phong trong ngành Làm đẹp, thiết bị thẩm mỹ y 
tế, trường đào tạo về da, hiệu thuốc tại Malaysia và Châu Á, cùng với 
việc cung cấp tất cả những nền tảng thương mại điện tử tốt nhất trên 
thị trường. Tại đây, chúng tôi bày tỏ sự kính trọng đến những đối tác 
trên khắp thế giới đã trở thành một nước đồng minh đáng tin cậy trên 
chuyến hành trình bên trong Châu Á, mở rộng cánh cửa cho các thị 
trường địa phương khi họ đặt chân vào lục địa lớn nhất Thế giới.

MYEONG-PUM CO., LTD.

Booth No.: B67
Website: www.soonwith.co.kr

Đây là thương hiệu chăm sóc da cơ bản làm từ thành phần tự nhiên. 
Nhờ vậy, sản phẩm mang đặc tính dịu nhẹ mà ai cũng có thể sử dụng 
được 

NAC

Booth No.: B62
Website: www.noahcosmetic.com

Noah Cosmetic là công ty thẩm mỹ chuyên nghiệp được đăng ký tên 
Noah Medical vào năm 1993 
Với các sản phẩm chất lượng cao dành cho mọi lứa tuổi, Noah 
Cosmetics giới thiệu thiết bị thẩm mỹ và thực phẩm chức năng cho 
sức khỏe bên cạnh mỹ phẩm, thông qua quá trình tự phát triển sản 
phẩm và nghiên cứu chung. 
Sản phẩm của chúng tôi nhấn mạnh đến tính năng và điểm mạnh 
của từng dòng. Các sản phẩm chứa những thành phần chuyên biệt, 
chẳng hạn như Caviar Ampoule chiết xuất tinh khiết 99,97%, tinh chất 
nhau thai, dầu Cellulite Gromwell có chứa dầu Gromwell tự nhiên, và 
kem giảm béo có Caffeine, đều rất được ưa chuộng tại các cửa hàng 
và phòng khám thẩm mỹ. 
Đặc biệt, chúng tôi đang nâng cao nhận diện thương hiệu với liệu 
pháp kinh lạc đã được cấp bằng sáng chế, có tác dụng ngăn ngừa 
tổn thương khớp cổ tay, mang lại hiệu quả ổn định cho cả mặt, da 
đầu, bàn tay và bàn chân.

NATURAL KOREA (BNCO INTL)

Booth No.: B116
Website: www.natral-korea.com

Chúng tôi là đơn vị gia công OEM/ODM chuyên nghiệp thành lập năm 
2001. Tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất mỹ phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật. Chúng tôi còn sở hữu các thương hiệu riêng 
như Oblige, Natural DNC và BNCO



Sản phẩm nổi bật

NATURE BOTANICS CO., LTD.

Booth No.: B149
Website: 

Nature Botanics mang đến vẻ đẹp thông qua sự kết hợp giữa thiên 
nhiên và thực vật

ONE M GLOBAL CO., LTD.

Booth No.: B200 
Website: https://1mglobal.com/

Từ những bước phác thảo kế hoạch sản phẩm, nghiên cứu cho đến 
phát triển các dòng mỹ phẩm phù hợp cho nhiều loại da, cho cơ thể 
như cho da mặt, tóc, body hay thậm chí các sản phẩm chăm sóc môi, 
1mglobal đã tự tin và đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều 
nhãn hàng mỹ phẩm uy tín tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hongkong và 
Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu 
trong ngành, chúng tôi hi vọng sẽ mang những sản phẩm Made in 
Korea cao cấp nhất đến với mọi người trên toàn thế giới. Giá cá phải 
chăng, công nghệ nghiên cứu chính xác, những thiết kế hợp thời cũng 
như tốc độ sản xuất nhanh đó chắc chắn là lý do để bạn tìm đến với 
chúng tôi và gửi gắm những sản phẩm cho kế hoạch kinh doanh mỹ 
phẩm của các bạn.

OU INTERNATIONAL

Booth No.: B110
Website: www.oukorea.com

OU International Co., Ltd. được thành lập vào năm 2015 và cho ra 
mắt thương hiệu chăm sóc da mang tên ‘One-day’s you.’  
Với khẩu hiệu Tỏa sáng cùng màu sắc, Chìa khóa thành phần, Hãy trở 
nên sành điệu, chúng tôi đưa ra thông điệp rằng sự tươi mới của màu 
sắc có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ mang đến vẻ đẹp thời thượng, 
biểu thị làn da hoàn mỹ và quyến rũ.  
Bằng cách hình dung mối quan tâm của làn da với màu sắc, chúng 
tôi muốn giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với 
làn da của họ và mang lại làn da tươi trẻ nhất trong cuộc sống hàng 
ngày.  
Hãy thưởng thức khái niệm thương hiệu của chúng tôi bằng dòng 
sản phẩm gồm màu xanh lá cây nhẹ nhàng, màu vàng tươi sáng, 
màu nâu lỗ chân lông, và màu xanh chuyển đổi, màu hồng collagen. 

PAESE COSMETICS

Booth No.: B5, B4
Website: WWW.PAESE.COM

PAESE là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm chuyên nghiệp, được 
thành lập vào năm 2008 tại Ba Lan. PAESE tạo ra các sản phẩm trang 
điểm đặc biệt, được cải tiến với các thành phần chăm sóc da tích 
cực. Công ty điều hành cả hai phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất của 
riêng mình, do đó, chúng tôi kiểm soát mọi bước trong quá trình tạo ra 
mỹ phẩm và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Dòng sản phẩm PAESE bao 
gồm nhiều sản phẩm thuần chay và không chứa gluten. Thương hiệu 
không thử nghiệm trên động vật và tập trung rất nhiều vào việc giữ sự 
hòa hợp với thiên nhiên.
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PROLIFE PREMIUM SDN BHD

Booth No.: B236
Website: https://prolife2u.com/vi/

Là nơi cung cấp sản phẩm về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với chất 
lượng cao để nâng tầm cuộc sống. Chúng tôi cung cấp giải pháp cho 
các đối tác kinh doanh thông qua quá trình sản xuất, cung cấp thông 
tin, tư vấn và dịch vụ 
PROLIFE PREMIUM được thành lập vào năm 2019 và là đại diện 
độc quyền tại Việt Nam về các sản phẩm của nhà máy Bio Life 
Neutraceuticals Sdn Bhd Malaysia

 
REVIRESCO

Booth No.: B153 
Website: https://www.skinmdlab.com/

Reviresco Co. được thành lập vào tháng 6 năm 2015 và có trụ sở chính tại 
đảo Jeju, Hàn Quốc. Chúng tôi đã và đang điều hành nhiều loại hình kinh 
doanh khác nhau từ mỹ phẩm có thành phần tự nhiên đến thực phẩm 
chức năng tốt cho sức khỏe. Công ty chúng tôi được công nhận là Doanh 
nghiệp vừa và nhỏ triển vọng trong xuất khẩu kể từ năm 2017. 
SKINMD LABORATORIES, một trong những thương hiệu của chúng tôi, là 
thương hiệu mỹ phẩm chuyên biệt cho các phòng khám và bệnh viện. 
Chúng tôi đã và đang phát triển các sản phẩm để cải thiện các vết sạm 
da và bạch sản thông qua nghiên cứu chung của viện nghiên cứu của 
chúng tôi và nhóm nghiên cứu da liễu của một bệnh viện đại học.

REZIENA INC.

Booth No.: B139
Website: reziena.com 

SAEANG CO LTD

Booth No.: B123
Website: https://www.saeang.com/ 
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SARL PHARMATICA

Booth No.: B48, B49
Website: https://www.pharmatica.fr/

Pharmatica được thành lập tại Pháp vào năm 2014. Chúng tôi là nhà 
bán buôn mỹ phẩm đang phát triển nhanh chóng. Chúng tôi cam 
kết cung cấp các giải pháp toàn diện cho các đối tác kinh doanh 
giữa châu Âu và châu Á. Chúng tôi cũng có ba thương hiệu dược 
mỹ phẩm của riêng mình: Dypcare, Bee Nature và La Crème Libre. 
Chúng tôi hoạt động trên toàn cầu và trong nước. Chúng tôi cố gắng 
hoàn thành công việc tốt nhất.

SB INTERLAB CO LTD

Booth No.: B57
Website: carebeau-enjoy.com

Ba thập kỷ của kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, chúng tôi xuất khẩu sản 
phẩm của mình cho các nhà phân phối và đại lý ở nhiều quốc gia thông 
qua các kênh ngoại tuyến và trực tuyến. Không có gì ngạc nhiên khi các 
nhà phân phối và đại lý của chúng tôi rất tin tưởng vào mối quan hệ kinh 
doanh lâu dài của chúng tôi. Chúng tôi thiết kế kế hoạch và chiến lược 
dài hạn cho họ kể từ khi chúng tôi trở thành đối tác vì chúng tôi biết rằng 
chúng tôi sẽ thành công trong lĩnh vực kinh doanh này khi nhóm của 
chúng tôi thành công trước. Chúng tôi đã tạo ra hơn 6,03 triệu đô la để 
bán hàng xuất khẩu trong khi 23,06 triệu đô la cho doanh số bán hàng 
trong nước vào năm 2020. Doanh số hàng năm của chúng tôi liên tục tăng 
hơn 28 phần trăm hàng năm trong 5 năm qua.

SCENTPRO. CO., LTD.

Booth No.: B204 
Website: www.scentpro.co.kr

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1994 và đã chuyên về 
sản xuất & bán mỹ phẩm và OEM / ODM kể từ khi thành lập. Mỹ phẩm 
của người hiện đại đã trở thành một phần thiết yếu của thời trang với 
mục đích trị liệu sắc đẹp. 
Công ty chúng tôi đã phát triển các loại mỹ phẩm thân thiện với môi 
trường không có tác dụng phụ trên da và an toàn cho da dựa trên 
nhiều kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm 
năm và cho ra đời nhiều sản phẩm tập trung vào chất lượng hơn là 
thương hiệu. 
Công ty chúng tôi đã phát triển các loại mỹ phẩm thân thiện với môi 
trường không có tác dụng phụ trên da và an toàn cho da dựa trên 
nhiều kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm 
năm và cho ra đời nhiều sản phẩm tập trung vào chất lượng hơn là 
thương hiệu. 
Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để duy trì mối 
quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng thân thiết trong ngành làm 
đẹp.

SCORIA INDUSTRY CO LTD

Booth No.: B111
Website: betterskincos.com

Chúng tôi, BETTERSKIN hoạt động ở đảo Jeju. Chúng tôi sử dụng 
nguyên liệu tro núi lửa cao cấp Jeju để làm mỹ phẩm. Thành phần 
chính - Tro núi lửa 100% nguồn gốc tự nhiên cao cấp. Công thức chính 
- Tro núi lửa cao cấp, lên men thực vật CAO - HIỆU SUẤT & LỢI ÍCH - 
Giải độc da & Chống oxy hóa tối ưu Jeju có nhiều khoáng chất và thành 
phần hoạt tính cao mang lại kết quả tuyệt vời ngay lập tức và lâu dài. 
Mỗi báo cáo đã được chứng minh trên các thành phần và thành phẩm.



Sản phẩm nổi bật

SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD

Booth No.: B85
Website: https://en.sh-b.co.kr/

Chuyên gia tư vấn làn da - SHOOPARTS sẽ mang đến sức sống cho 
làn da của bạn. Không chỉ tập trung vào việc chăm sóc da bên ngoài, 
chúng tôi còn áp dụng nguyên tắc thẩm mỹ của mình là điều hòa 
tinh thần và thể chất, mang đến sự chăm sóc toàn diện từ sâu bên 
trong. Hãy cảm nhận hiệu ứng thẩm mỹ hài hòa đặc biệt mà chỉ có 
SHOOPARTS mang lại.

SHINAN COSMETIC CO.,LTD

Booth No.: B112
Website: https://www.shionle.com/

Thời trang + Thủ lĩnh, Tạo phong cách trang điểm của riêng bạn với 
ShionLe 
ShionLe là thương hiệu sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm đa dạng 
phong cách với quan niệm trang điểm cũng là thời trang. 
Chúng tôi giúp bạn liên tục khám phá cá tính riêng của mình bằng sự 
nhạy cảm của tuổi teen với kiểu trang điểm tiện lợi nhưng luôn trông 
mới mẻ mỗi ngày. 

SINAC JAPAN - SCRUM INC

Booth No.: B221
Website: https://scrumjapan.co.jp/

Chủ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm công nghệ cao và đẳng cấp. 
Công ty OEM chỉ tập trung cho tất cả các sản phẩm Made in Japan. 

SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD.

Booth No.: B229
Website: www.gskin.co.kr

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1994, chuyên về sản xuất 
& bán mỹ phẩm và gia công OEM / ODM kể từ khi thành lập. 
Công ty chúng tôi đã phát triển các loại mỹ phẩm thân thiện với môi 
trường không có tác dụng phụ trên da và an toàn cho da dựa trên 
nhiều kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng trăm 
năm và cho ra đời nhiều sản phẩm tập trung vào chất lượng hơn là 
thương hiệu. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình 
để luôn là đối tác làm đẹp lâu dài với những khách hàng trung thành 
của chúng tôi. 



Sản phẩm nổi bật

SUNG KYUN KWAN COSMETIC

Booth No.: B71
Website: 

SZCO COSMETIC

Booth No.: B84
Website: https://www.storyofnature.co.kr/

TẦM NHÌN Mọi phụ nữ đều đẹp theo cách riêng của họ  
Thử thách và nghiên cứu không ngừng để có vẻ đẹp đích thực và chúng tôi 
tìm kiếm vẻ đẹp hài hòa của thiên nhiên 
CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU 
Da khỏe mạnh được tìm thấy từ tự nhiên. 
Chúng tôi tìm ra những nguyên liệu tốt nhất trên thế giới và sản xuất mỹ 
phẩm bằng kỹ năng công nghệ & bí quyết của riêng mình để chia sẻ sản 
phẩm của chúng tôi với những khách hàng muốn có dạng mỹ phẩm dịu nhẹ 
và tự nhiên. 
Các thành phần tốt được tìm thấy trong tự nhiên và chúng mang đến tình 
trạng da tốt nhất. Tăng cường sức mạnh của làn da và mang đến làn da 
khỏe mạnh cho bạn. Bạn có thể cảm nhận rõ làn da tốt hơn trước. Chúng tôi 
phát triển và nghiên cứu về lợi ích của Histoire Naturelle

TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP

Booth No.: B90
Website: https://www.tukorea.ac.kr/tukorea/index.
do 

Trường đại học công nghệ Hàn Quốc GTEP là dự án đào tạo sinh viên 
chuyên gia thương mại. Hợp tác với các công ty xuất khẩu có sản 
phẩm từ các công ty trong nước có triển vọng, sinh viên đại học trực 
tiếp thực tập xuất khẩu. 
Sản phẩm của chúng tôi là Chăm sóc móng tay, chân, thực phẩm 
ăn kiêng, chất làm đầy và chăm sóc da.

T-FIT CLASS INC.

Booth No.: B114
Website: www.tfit.co.kr 

Chúng tôi là thương hiệu mỹ phẩm đương đại và đề cao ‘vẻ đẹp toàn 
diện’ với lớp nền chắc chắn. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm 
dòng chăm sóc da giúp chăm sóc da hằng ngày và đánh thức vẻ đẹp 
làn da- khả năng phục hồi để tạo ra làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức 
sống, dòng trang điểm mà bất kỳ ai cũng có thể hoàn thành lớp trang 
điểm hoàn hảo với độ bám dính tuyệt vời và tinh tế.



Sản phẩm nổi bật

THA VON JOINT STOCK COMPANY

Booth No.: B224
Website: https://myphamthavon.com/

Kinh doanh, sản xuất nước hoa và mỹ phẩm: 
Nước Hoa, sản phẩm làm thơm môi trường, Cream, Serum, son môi, 
son dưỡng, xà bông, chế phẩm vệ sinh – diệt khuẩn, chăm sóc tóc, 
chăm sóc mắt, chăm sóc da, tinh dầu, sản phẩm phục vụ spa … 
Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đã được cấp chứng nhận Thực hành tốt 
sản xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN 2017/ 2021. 

THE LK CO., LTD.

Booth No.: B86
Website: www.heeyeon.kr

The LK Co., Ltd. là công ty nghiên cứu mỹ phẩm và theo sát với nhu 
cầu khách hàng để phát triển trong thị trường làm đẹp đang thay đổi 
nhanh chóng. Công ty TNHH LK đặt mục tiêu quảng bá ngành làm 
đẹp của Hàn Quốc cho toàn thế giới với ý nghĩa Người dẫn đầu xu 
hướng làm đẹp Hàn Quốc. Hiểu rõ xu hướng toàn cầu của mỹ phẩm 
thiên nhiên, chúng tôi đang nỗ lực phát triển thị trường trong và ngoài 
nước. Chúng tôi phát triển thành phần chiết xuất tự nhiên với nhiều 
hoạt tính.

TOAS

Booth No.: B206
Website: http://www.beautymaster-junhyejin.vn/

Toas là thương hiệu mỹ phẩm chuyên phân phối mỹ phẩm cho các 
bác sĩ da liễu và bệnh viện.

U&B

Booth No.: B205
Website: https://unbb.kr/en/index.html

Nhà máy sản xuất làm đẹp tại Hàn Quốc chuyên về công nghệ sinh 
học & tái tạo da. 
Thông qua Nghiên cứu & Phát triển, Chúng tôi đã phát triển các sản 
phẩm thẩm mỹ chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc da đầu, thiết bị 
làm đẹp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trong 20 năm. 
Toàn bộ sản phẩm được sản xuất dựa trên Protein cao cấp, các yếu tố 
Tăng trưởng G9 có tác dụng tái tạo & chống lão hóa chuyên sâu. 
Chúng tôi đang tích cực xuất khẩu (dịch vụ gia công OEM) sang nhiều 
nước khác nhau như Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, Hongkong, v.v. và 
phân phối cho các lĩnh vực y tế & thẩm mỹ.



Sản phẩm nổi bật

UNIMAT RIKEN COPORATION

Booth No.: B218
Website: riken-health.co.jp

Kể từ khi thành lập vào năm 1969, UNIMAT RIKEN đã và đang phát 
triển các loại thực phẩm và mỹ phẩm an toàn đáng tin cậy cho sức 
khỏe theo triết lý mang lại sự thư giãn và an tâm. Đặc biệt, chúng tôi 
đang tăng cường phát triển các sản phẩm bổ sung vitamin, canxi, 
DHA cho trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ 
gia công OEM.

VEE-MAN HOLDINGS SDN BHD

Booth No.: B47
Website: https://saveebeauty.com/

Về chúng tôi 
Được thành lập và chứng nhận là nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP vào năm 
2007, Sávee nổi tiếng là một thương hiệu đang phát triển năng động với sự 
nhất quán về chất lượng và cải tiến dịch vụ liên tục, ngày nay Sávee đã trở 
thành công ty OEM chủ chốt về giải pháp làm đẹp và mỹ phẩm trong khu 
vực. 
Giới thiệu về thương hiệu 
Sản phẩm từ thiên nhiên, tin vào tự nhiên. Chúng tôi tin rằng khi chúng ta đối 
xử tốt với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Mọi 
nỗ lực nhỏ đều được coi là bảo vệ người thân yêu và Trái đất của chúng ta. 

VIEWTIS

Booth No.: B137
Website: www.sayinus.com

VIEWTIS hướng tới mục tiêu cung cấp giá trị lớn hơn và tạo ra cuộc 
sống tươi đẹp hơn cho người dân. Với các sản phẩm được kiểm soát 
chất lượng tốt nhất thế giới, chúng tôi đang dẫn đầu thị trường mỹ 
phẩm làm đẹp & hệ thống RF của Hàn Quốc, nhanh chóng mở rộng 
ra toàn cầu ở Nhật Bản và Châu Âu. Trọng tâm chính của chúng tôi 
là hỗ trợ các đối tác toàn cầu của với dịch vụ và giải pháp chất lượng 
tốt nhất. Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp các sản phẩm sáng 
tạo cho khách hàng với chất lượng đã được kiểm chứng đáng tin 
cậy.

WOOSIN COSMETICS CO.,LTD

Booth No.: B152
Website: www.woosincos.co.kr

Nước Hoa, sản phẩm làm thơm môi trường, Cream, Serum, Lipstick, 
lipgloss, Xà bông, chế phẩm vệ sinh – diệt khuẩn, chăm sóc tóc,chăm sóc 
mắt, chăm sóc da, tinh dầu, sản phẩm phục vụ spa … 
 Nhà máy sản xuất mỹ phẩm đã được cấp chứng nhận Thực hành tốt sản 
xuất mỹ phẩm CGMP-ASEAN 2017/ 2021.



Sản phẩm nổi bật

CÔNG TY TNHH TM & DV ANH DƯƠNG

Booth No.: B234
Website: 
Sholayered là thương hiệu mùi hương được thành lập năm 2012 tại Nhật Bản, mang 
phong cách tối giản hiện đại với hương thơm thanh sạch, có tác dụng xoa dịu cảm 
xúc, thư giãn tinh thần. Hiện, Sholayered đã sở hữu chuỗi hơn 10 cửa hàng tại Nhật 
và có mặt tại 14 quốc gia trên giới: New Zealand, Anh, Mỹ,... và Việt Nam. Các dòng 
sản phẩm best seller của Sholayered gồm có: nước hoa uniex, kem nước hoa, sữa 
tắm, sữa dưỡng thể và khuếch tán sang trọng với bộ 6 mùi hương vô cùng độc đáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA

Booth No.: B165
Website: https://naturegiftvitamin.com
Nature Gift Vitamins tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về thực phẩm chức năng, sản phẩm 
điều trị và bổ sung chất dinh dưỡng cho thị trường toàn cầu. 

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Nature Gift Vitamins đều trải qua các bước kiểm 
duyệt nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thử nghiệm thị trường để đảm bảo rằng các 
sản phẩm đều đạt chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu dùng. 
Nature Gift Vitamins tạo ra giá trị thông qua thương mại quốc tế về thực phẩm chức năng và 
thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để giúp họ 
tìm ra giải pháp đạt được mục tiêu trong kinh doanh từ những sản phẩm này. 

WOOWON CO LTD

Booth No.: B126
Website: www.woowon.co.kr
Dựa trên công nghệ trộn và nhũ hóa chân không tốt nhất, từ doanh
nghiệp mỹ phẩm, thực phẩm và hóa chất trong và ngoài nước (B2B).
‘Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng’
Công ty nhỏ nhưng không ngừng phát triển. Chúng tôi tuy nhỏ nhưng
lớn mạnh toàn cầu!
YUYAO

YUYAO BLOOMING COMMODITY CO., LTD

Booth No.: B16
Website: www.bloopak.com
Yuyao Blooming Commodity Co., Ltd được thành lập vào năm 2009, chúng tôi 
chuyên sản xuất máy bơm móng tay, vòi nhấn kem dưỡng da, máy phun kích hoạt, 
ống son bóng, hộp mỹ phẩm và nhiều loại bao bì mỹ phẩm khác. Chúng tôi có khả 
năng phát triển và thiết kế độc lập, tuyệt vời chất lượng và triết lý dịch vụ khách hàng.



Social Media
Đăng ký trước tại VietBeauty 2022 & 
Cosmobeauté Vietnam 2022 . Đăng ký ngay 
hôm nay để không phải xếp hàng chờ!

Vui lòng đảm bảo rằng bạn cung cấp địa chỉ email và số điện thoại 
đang hoạt động vì mã đăng ký trước sẽ được gửi qua email.

Với việc đăng ký trước để tham quan VietBeauty 2022 & Cosmobeauté 
Vietnam 2022, bạn đồng ý rằng ban tổ chức có thể thu thập và sử dụng 
dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích đăng ký theo quy định của pháp 
luật liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân.

ZALO/WHATSAPP: +84 987638961 ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

Truy cập
bit.ly/vietbeautydangkythamquan

hoặc quét mã QR tại đây

Bạn sẽ nhận được một
email xác nhận sau khi đơn

đăng ký của bạn
thành công

Vui lòng mang mã này đến
quầy đăng ký trước

để lấy thẻ đeo vào triển lãm

Cập nhật những tin tức mới nhất về VietBeauty 2022
& Cosmobeauté Vietnam 2022 trên Facebook
chính thức của chúng tôi!

Theo dõi Fanpage VietBeauty 2022 & Cosmobeauté
Vietnam 2022 ngay hôm nay để được thường xuyên
cập nhật về các sự kiện & hoạt động của chúng tôi
cũng như tin tức trong ngành!

Cosmobeauté Vietbeauty

Like us on
Facebook

www.facebook.com/cosmobeaute

Like us on
Facebook

www.facebook.com/vietbeauty
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Địa điểm 

Cách đến Trung tâm Hội chợ
& Triển lãm Sài Gòn:

Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn 
(SECC) là cơ sở tiêu chuẩn quốc tế tọa lạc 
tại Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. Đây là trung tâm hội nghị & triển 
lãm lớn và hiện đại nhất Việt Nam. Cách 
Quận 1 chỉ 20 phút di chuyển và cách sân 
bay quốc tế Tân Sơn Nhất 30 phút di 
chuyển.

Ghi Chú Từ Đơn Vị Sản Xuất
Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính xác thực của thông tin đăng tải trên danh bạ online các sản phẩm nổi bật tại triển lãm 
(E-Show Preview) và không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bỏ sót thông tin hoặc thông tin không chính xác.

TAXI & PHƯƠNG TIỆN 
GIAO THÔNG CÁ NHÂN 
Đi thẳng đến Sảnh B

The buses will stop nearby SECC.

Số tuyến xe buýt đến SECC là 
BUS

Tất cả các tuyến đường sẽ dẫn đến đường Nguyễn Văn 
Linh, nằm gần SECC.
Nơi tổ chức chương trình cũng có thể tiếp cận bằng 2 cây 
cầu lớn là Tân Thuận và Kênh Tẻ nối liền với Quận 1, 4 và 7.

34 68 102 139

TÒA NHÀ B – Trung tâm Hội chợ
& Triển lãm Sài Gòn SECC

Quét bản đồ vị trí

1

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH ĐẾN SECC:
Đường Nguyễn Tất Thành  • Khánh Hội  • Quốc lộ Một.

VUI LÒNG ĐẾN HALL B - HỘI TRƯỜNG MỚI CỦA 
SECC, BÊN CẠNH HỘI TRƯỜNG A 

2

3

4
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BOOTH No.: B1 & B2





BOOTH No.: B7



Organised byOrganised by Organised by

INFORMA MARKETS
BEAUTY NETWORK   . . . . 

BANGKOK  • THAILAND MUMBAI  • INDIA
16 - 18 Nov 2022

Organiser - Cosmoprof Asia Ltd

SINGAPORE

Philip
pines

6 - 8 Oct 2022

12 - 14 Aug 2022 21 - 23 Oct 2022To be announced

26 - 28 Sept 2022

13 - 15 Apr 2023 27 - 29 Jul 2023 27 - 30 Sept 2023

7-9 June 2023 12 -14 Oct 2023

15 - 17 Sept 2022 14 - 16 Dec 2022

ORLANDO  • USA COLUMBUS  • USA

MIAMI  • USABIRMINGHAM  • USA

23 - 24 Oct 2022

3 - 5  Jun 2023

Oct 2023

2 - 3 Oct 2022

Beauty




