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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B59 
Country: MALAYSIA
 
A & M BEAUTY WELLNESS SDN BHD
 
Square-phone +60-19 6671 688 
Square-envelope aloyciuswong686@gmail.com
 
We provide OEM, ODM & OBM service 

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

  



36 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B148 
Country: KOREA

ADWIN KOREA
 
Square-phone +82-10-4714-6656 ; + 82 0256 661 73 
Square-envelope joy@adwin.co.kr ; adwin@adwin.co.kr
globe www.adwin.co.kr/eng/main/main.html
 
Adwin is one of the best beauty/cosmetic manufacturers in Korea, exporting to over 70 
countries with hundreds of kinds of products. We have our own brand, PUREDERM and PRRETI 
but also we specialize in OEM/ODM.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B69 
Country: KOREA
 
AJU COSMETIC CO., LTD.
 
Square-phone +82 70 4327 3781 
Square-envelope ossm@ajucos.com
globe www.ajucos.com

A JU COSMETIC CO., LTD.promises to play a leading role as ECOMPANY (Eco + Company) 
considering human and environment as the most important values of all, in order to provide 
better products and services, we have to adopted advanced technologies and materials 
and continue to invest in our R&D. To contribute to humanity and the environment, we 
promise continuous growth as a global company based on ethical management of honest 
and beautiful ‘AJU’, and as an eco-company, we will continue to study and endeavor to 
contribute to social contribution and spread of culture. We ask for your support and interest.
 
A JU COSMETIC CO., LTD.hứa hẹn đóng vai trò hàng đầu như một công ty COMPANY (Eco + 
Company) xem con người và môi trường là những giá trịquan 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, vàv ới 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.



38 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B208 
Country: NEW ZEALAND
 
ALPHA LABORATORIES
 
Square-phone +64 9573 0866 
Square-envelope ethan.ng@buen-wellness.co.nz ; sales@alphalabs.co.nz
 
At Alpha, our capabilities along the entire value chain from initial formulation, to your 
packed finished product have been well recognized through our commercial success. We 
continue to build on this success, via ongoing investment in personnel, expert supply chain 
management and unique manufacturing processes to improve capacity. With expertise and 
the latest cutting-edge equipment, Alpha can offer a wide variety of tailor-made delivery 
systems. By offering a range of dosage delivery forms optimized for unique nutraceutical 
ingredients, Alpha provides its clients with a product formulated for superior results leading 
to increased brand value, greater customer experience, and enhanced sales.
 
Tại Alpha, khả năng của chúng tôi trong suốt toàn bộ chuỗi giá trị từ công thức ban đầu đến 
thành phẩm được đóng gói hoàn chỉnh đều được công nhận thông qua sự thành công trong 
thương mại của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục xây dựng thành công này thông qua sự đầu tư 
liên tục vào nhân sự, chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất độc đáo để 
nâng cao năng lực. Với năng lực chuyên môn và trang thiết bị tiên tiến mới nhất, Alpha có 
thể cung cấp nhiều hệ thống giao hàng đa dạng và được thiết kế riêng. Bằng cách cung cấp 
một loạt các dạng phân phối liều lượng được tối ưu hóa cho các thành phần dinh dưỡng độc 
đáo, Alpha cung cấp cho khách hàng của mình một công thức sản phẩm cho kết quả vượt 
trội, giúp gia tăng giá trị thương hiệu, trải nghiệm khách hàng và nâng cao doanh số bán 
hàng nhiều hơn.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B150 
Country: KOREA
 
AMTIXBIO
 
Square-phone +82-10-6771-2971 
Square-envelope tommymm77@amtixbio.com
globe www.amtixbio.com / www.ambling.co.kr
 
Plant - originated probiotics 
Protecting skins from environmental pathogenic bacteria 
Protecting bodies by enhancing skin barrier functions 
Dear customers, 
We have studied 3 years or more to prepare innovative Dermacosmetic products with the 
prominent scientists. Now we proudly introduce you these surprising Ambling skin microbiome 
balance cosmetics.  We propose you Ambling into this new generation of Dermacosmetics era.  
Ambling into nature. We have screened and identified the special one probiotic Latic Acid 
Bacteria from 3000 or more probiotic microorganisms living in Korea super foods. Ambling 
probiotic Dermacosmetic products provide credible nature preservation system, without toxic 
chemical preservatives, such as, paraben.
 
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.

  



40 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B113 
Country: KOREA
 
ANNECY
 
Square-phone +031-977-8778 
Square-envelope annecy@annecy.kr
 
IZEZE yearns to find a solution to all customers’ skin troubles by creating safe and authentic 
cosmetics, readily available to anyone and will be a beauty guide on your road to becoming 
a shining star. an ideal brand that only uses safe ingredients. Our slogan we will be a beauty 
guide on your road to becoming a shining star reflects our vision. We consider the natural 
value of the skin as a top priority and use only ingredients that help it thrive.

IZEZE khao khát tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề về da của khách hàng bằng cách tạo ra mỹ 
phẩm an toàn và thiết thực, phù hợp mọi loại da và sẽ là kim chỉ nam trên con đường làm 
đẹp để bạn tỏa sáng. Một thương hiệu lý tưởng chỉ sử dụng các thành phần an toàn. Khẩu 
hiệu của chúng tôi chúng tôi sẽ là người dẫn đường cho vẻ đẹp của bạn trên con đường trở 
thành một ngôi sao sáng phản ánh tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi coi giá trị tự nhiên của 
làn da là ưu tiên hàng đầu và chỉ sử dụng các thành phần giúp da phát triển tự nhiên.



41
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B56 
Country: KOREA
 
AP GLOBAL
 
Square-phone +82-31-427-2290 
Square-envelope medi0101@naver.com
globe www.apmedi.co.kr
 
We are a company that specializes in manufacturing pdo cog threads. Since 2004, 
we have produced cog threads and exporting them to various nations in Asia. 
Currently, we are producing various cog thread products including press cog, 
manufacturing and exporting them to Europe and other countries around the world.
 
Chúng tôi là công ty chuyên sản xuất chỉ sinh học nâng cơ Từ năm 2004, chúng tôi đã sản 
xuất chỉ sinh học nâng cơ và xuất khẩu sang các nước khác nhau ở Châu Á. Hiện tại, chúng 
tôi đang sản xuất các sản phẩm chỉ sinh học nâng cơ khác nhau bao gồm press cog, sản 
xuất và xuất khẩu chúng sang Châu Âu và các nước khác trên thế giới.

 



42 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B195 
Country: FRANCE
 
ARGEVILLE
 
Square-phone +33 049 292 4343 ; +84 978 018 635 
Square-envelope contactAsia@argeville.com; Oanh.Dang@argeville.com
 
From ingredients to finished products, Argeville offers personnalised solutions to its 
customers since 1921. We work with high quality raw materials and draw our inspiration from 
the latest artistic and creative trends. Our know-how in plants extraction and purification 
techniques, combined with our team’s expertise, gives us a competitive advantage and 
allows us to meet and exceed the highest expectations in a wide range of applications, 
including personal, home and air care products and fine fragrances. Our centers supply 
countries and regions worldwide.
 
Từ thành phần nguyên liệu đến thành phẩm, Argeville cung cấp các giải pháp cá nhân hóa 
cho khách hàng từ năm 1921. Chúng tôi hoạt động với nguyên liệu thô chất lượng cao và 
lấy cảm hứng từ các xu hướng nghệ thuật và sáng tạo mới nhất. Bí quyết của chúng tôi về 
kỹ thuật chiết xuất và tinh chế thực vật, kết hợp với chuyên môn của đội ngũ, mang lại cho 
chúng tôi lợi thế cạnh tranh và cho phép chúng tôi đáp ứng và vượt quá mục tiêu cao nhất 
trong một loạt các ứng dụng, bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình, sản phẩm 
làm sạch, thơm không khí và nước hoa cao cấp. Các trung tâm của chúng tôi cung cấp sản 
phẩm cho nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B130 
Country: KOREA
 
ARTFACE CO., LTD.
 
Square-phone +82-2-2263-1140 
Square-envelope artface@artfacekorea.com
globe https://www.tenzero.co.kr/
 
Based on our know-how of circulation and the overarching view of new trends in cosmetics, 
we launched two brands named TENZERO and MOOLDA in 2017 for expanding global 
cosmetics & skincare market. we aim to handle the non-stop sector innovation to become 
an acknowledged industry-leader. Skincare Products - TENZERO Brand Philosophy TEN(10), 
the maximum amount of human fingers. Contains restorative extracts except/minimize 
(Zero) any non-essential ingredients. Makeup Products - ABOUT MOOLDA A color brand that 
attracts attention in the unforgettable passage of time
 
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

  



44 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B151 
Country: KOREA
 
BAKGABUN
 
Square-phone +82-10-8555-6449 
Square-envelope info@bunio.co.kr
globe www.bunio.co.kr
 

You should let it relaxed rather than try something more. When your skin is under stress and 
harmful environment, Natural beauty created from empty space, BU:NiO.

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

Booth:  B105 
Country: KOREA
 
BARUN GM
 
Square-phone +82 7041170278 
Square-envelope asia@beaumed.co.kr
 
Barun GM is a company that contributes to raising the standards of world beauty and is a 
renowned supplier of aesthetic medicine products from South Korea.
 
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.

 



46 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B46 
Country: INDIA
 
BEAUTY RELAY PRIVATE LIMITED
 
Square-phone +91 9811 217 475 
Square-envelope Karangoomar@beautyrelay.uk, ceo@beautyrelay.uk, online@kudos.in
globe https://beautyrelay.uk/
 
We, at Beauty Relay, are the manufacturers of World’s largest range of Personal Care and 
Color Cosmetics, having over 35 different brands and concepts, all under one roof. With over 
25 years of research and development in advanced skin care technology, we have  eveloped 
several innovative products formulating extracts, essential oils, aromas etc. of natural 
herbs that are unique in the World. Repairing gel serum a sensational therapy & secret to 
stay young forever’ is one of our latest innovations.  For further details of such innovative and 
unique range visit or contact us at +91 9811217475 (whatsapp number)
 
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) 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B101 
Country: VIETNAM
 
BIO INTERNATIONAL CO., LTD.
 
Square-phone +84 908177311 
Square-envelope taiwanusus@gmail.com
globe https://biointernational.com.vn
 
BIO INTERNATIONAL has more than 30 years of OEM/ODM cosmetic experience and continues 
to adopt the latest domestic and foreign technologies and information in manufacturing a 
wide range of cosmetic products including skin care products, personal care products, and 
soap products, etc. We are 100% cosmetic OEM with customer-oriented services to provide 
our customers with the highest quality products.
 
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. 

 



48 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B186 
Country: VIETNAM
 
BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP

Square-phone +84 908177311 
Square-envelope quangquy199312@gmail.com 
globe https://jourdeness.com.vn/
 
Jourdeness Group Limited is a SPA franchise and skincare group. The company is engaged in 
research and development, production and sales of beauty equipment products, performing 
beauty and body SPA equipment services. With hundreds of diverse products outstanding 
natural extracts such as the Dragon Blood moisturizing and skin-restoring product set, the 
intensive whitening and anti-aging products such as Platinum Intensive Set and The Tea 
Tree acne treatment Set.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B77 
Country: KOREA
 
BNC KOREA INC
 
Square-phone +82-70-7116-0782 
Square-envelope veronica@bnckorea.co.kr
globe https://i-st.shop/index.html
 
I.st Cosmetics is a premium derma cosmetic brand that creates special moments for you 
through constant research and rich experience.
 
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.

 



50 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B138 
Country: KOREA
 
BR PHARM
 
Square-phone +82 10 3662 5111 
Square-envelope brpharm6@brpharm.com
globe www.sayinus.com
 
BR Pharm owns manufacture technology of cell cycling activator of PDRN medicine for 
producing regenerative medicine, and listed raw material medicine (PDRN) on DMF, and is 
certified of BGMP (Bulk Good Manufacture Practice) by the Ministry of Food and Drug Safety. 
Further, BR Pharm cooperates governmental institutes for consumption and supply of safe 
PDRN raw material medicine.
 
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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B32 
Country: KOREA
 
BRCOSSEM CO., LTD.
 
Square-phone +82-31-365-4580 
Square-envelope yang@brcossem.com
globe http://apferis.com/
 
BRCOSSEM Co., Ltd. Is combined several words as Beauty Researching Cosmetic and 
Assembling. This means that The complex word of All cosmetics and research and 
development for the beauty. The company was established on the basis of objective 
professional cosmetics research and development and production company that combines 
manufacture. We will always supply only the best way to lead the cosmetic field by 
development and quality control under our corporate philosophy; YOUR SUCCESS IS OUR 
BUSINESS.
 
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.

  



52 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B142 
Country: KOREA
 
BS PHARM KOREA
 
Square-phone +82 1041 077 185 
Square-envelope bsp-korea@naver.com ; bspharm.kim@gmail.com
globe www.bsp-korea.com 
 
BS PHARM KOREA is one of the leading manufacturing and exporting companies in South 
Korea of aesthetic products. 
 
Our company serves as a partner of famous domestic pharmaceutical companies and 
connects companies and hospitals worldwide who are looking for Korean beauty injections, 
botox, fillers and other medicines. We are doing our best to improve our products and 
service capabilities to ensure customer satisfaction and partnership all over the world.  
 
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. 

 



53
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B156 
Country: KOREA

BTF KOREA
 
Square-phone +82 1043640101 
Square-envelope OLAHWANG@GMAIL.COM
 
BTF Cosmetic Korea is the company specilizing in exporting high quality cosmetics and
home-use skin care device at the best price.
 
BTF Cosmetic Korea là công ty chuyên xuất khẩu mỹ phẩm chất lượng cao và thiết bị chăm 
sóc da tại nhà với giá tốt nhất. 



54 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B65 
Country: KOREA
 
BW KOREA
 
Square-phone +82-61-332-1174 
Square-envelope 3321174@naver.com
globe www.proomo.net
 
The biggest advantage of PROOMO is that it is a precision machine that can be applied 
0.005cc per second, and has the ability to apply a small amount of 2cc high-content 
ampoule without hair interference. PROOMO adopts a mechanical automatic application 
method rather than a application method during gravity, so it can conveniently care not 
only for the upper head but also for the side and back hair.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B223 
Country: VIETNAM
 
CANA YOUNG CO.,LTD
 
Square-phone +84 2367307302 
Square-envelope christy49@intercare.co.kr
globe https://canayoungkorea.vn/

Cana Young Co., Ltd. has 100% Korean investment capital, belongs to Intercare Group - one 
of the leading enterprises in the world in the field of supplying cosmetic ingredients with 
more than 50 years of development. Cana Young specializes in the production of safe and 
benign natural cosmetic lines. Formulas and production methods show the highest concern 
for health and the environment
 
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

       



56 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B34 
Country: KOREA
 
CBNU GTEP
 
Square-phone +82-10-6424-0400 
Square-envelope 16cbnugtep@naver.com
 
CBNU GTEP stands for ‘Chung-Buk National University Glocal Trade Expert incubating 
Program’. Our goal is to let the students have practical trade skills and experience by 
cooperating with local small-and-medium-sized businesses.
 
CBNU GTEP là viết tắt của ‘Chương trình ươm tạo Chuyên gia Thương mại Glocal của Đại 
học Quốc gia Chung-Buk’. Mục tiêu của chúng tôi là giúp sinh viên có những kỹ năng và 
kinh nghiệm thương mại thực tế bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa 
phương.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B35 
Country: KOREA
 
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP
 
Square-phone +82 1099424601 
Square-envelope ykm7004@cju.ac.kr 
 
It is a business group that trains young trade professionals as a member of the Ministry of 
Industrial Affairs and Resources.
 
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.



58 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B107 
Country: KOREA
 
CHOICEBIO
 
Square-phone +82 1071 1633 49 
Square-envelope jrhee3349@gmail.com
globe HTTPS://SMARTSTORE.NAVER.COM/CHOICEBIO
 
CHOICEBIO produces hypoallergenic skin care and tone-up products made of nature-
friendly materials.
 
It’s suitable for every single skin type, even for specific age groups. The cosmetics are 
manufactured based on its own proprietary technology called triple encapsulated 
infiltration system (TEI systems): patented. We do provide OEM & ODM services too. Please 
feel free to reach out us at anytime 24/7! Thank you!
 
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!
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B162 
Country: KOREA
 
COANMY CO., LTD 
 
Square-phone +82 7075 607 951 
Square-envelope JINWOOCHUN@HOTMAIL.COM
 
COANMY works for: 
1. Turn-key service for ODM/OEM cosmetics & function foods made in Korea 
2. Korean cosmetic and function foods brands for Sole or Non-sole distribution 
Currently serving around 100 SKUs ODM turnkey service and 8 brands launched in Vietnam
 
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 

    



60 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B222 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HARAVAN
(HARAVAN TECHNOLOGY CORP)
 
Square-phone +84 1900 636 099 
Square-envelope thu.vonguyenbachyen@haravan.com
globe https://www.haravan.com
 
Haravan is a leading technology company in Vietnam in providing Omnichannel sales 
solutions, Building e-commerce websites and Online Marketing; helping businesses, 
small and medium-sized enterprises (SMEs) grow in the digital economy. Over 8 years of 
development, by technology pioneering and dedicated team, Haravan has deployed to 
more than 50,000 merchants in Vietnam, making it easy for them to sell online with multi-
channels on Website, on social networks and marketplaces, helping to grow their business. 
customers, and easily take care of and resell to customers automatically.
 
Haravan là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp Giải pháp Bán hàng 
đa kênh, Xây dựng website thương mại điện tử và Marketing online; giúp nhà kinh doanh, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ an tâm tăng trưởng trong nền kinh tế số. Hơn 8 năm phát triển, 
bằng công nghệ tiên phong và đội ngũ tận tâm, Haravan đã triển khai cho hơn 50.000 nhà 
kinh doanh tại Việt Nam, giúp họ dễ dàng bán hàng online đa kênh trên Website, trên mạng 
xã hội và các sàn thương mại điện tử, giúp tăng trưởng đơn hàng, và dễ dàng chăm sóc, bán 
lại cho khách hàng cũ một cách tự động.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B235 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
 
Square-phone +84 906775130 
Square-envelope tmanh@hcmus.edu.vn
globe http://thucduonghkl.com/
 
Vietnamese agricultural products, the main source of ingredients achieve Global Gap 
standards extracted by green techniques combined with nanotechnology, Thực Dưỡng HKL 
has developed health and beauty care products with Vietnamese organic essences to over 
the world.
 
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.
 

  



62 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B165 
Country: VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA
 
Square-phone +84 28 2220 2141 
Square-envelope nhi.phan@avitaminusa.com
globe https://naturegiftvitamin.com/

Nature Gift Vitamins is a leading supplier of functional foods, nutritional and dietary 
supplements for global markets.  This commitment to testing, quality and process exists 
in order to assure our customers that Nature’s Gifts products are in the highest quality. 
Nature Gift Vitamins offers value through international trade of food supplements and 
nutritional products. We work closely with our customers to help them determine how to 
apply these products to achieve their business goals.  Nature Gifts Vitamins prides itself in 
the knowledge, expertise and relationships to be your solutions and product provider.
 
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.  Chúng tôi - Nature Gift Vitamins - với kiến thức, kinh 
nghiệm chuyên môn và mối quan hệ của mình tự  ào là giải pháp và là nhà cung cấp sản 
phẩm hàng đầu cho doanh nghiệp của bạn.
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Exhibitor Profile

Booth:  B170 
Country: VIETNAM

CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC
 
Square-phone +84 909973488 
Square-envelope thanhtrucmedical@gmail.com
globe Thanhtrucmed.com

Thanh Truc Aesthetic Medical Equipment Co., Ltd specializes in providing high-class spa 
equipment such as spa equipment, spa furniture, spa design consulting, top spa cosmetics, 
high quality, optimal warranty. Thanh Truc Med – Perfecting Beauty From Inner To Outer.
 
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

 
 

  

    



64 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B211 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM
 
Square-phone +84 77 7633 788 
Square-envelope alahagroup@gmail.com
globe https://alaha.vn/
 
Alaha Vietnam Company is a pioneer in research, production, distribution of 
pharmaceuticals, cosmetics and medical equipment in Asia and Vietnam market. 
Alaha has a team of professionally trained human resources in the country and abroad, with 
the advantage of youth and creative thinking, we always ensure product solutions with the 
best quality based on low cost, in order to create the best advantage.
 
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.
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Exhibitor Profile

Booth:  B28 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM
 
Square-phone +84 90 3064 485 
Square-envelope hr@buy2sell.vn
globe https://buy2sell.vn/
 
Buy2sell.vn is a pioneering B2B e-commerce platform in Vietnam, its parent company 
located in Singapore. Buy2sell distributes more than 30,000 products of various categories,
of which more than 90% are foreign brands. Buy2sell has 1 B2B Center and 6 retail stores at 
major shopping centers in Ho Chi Minh City and Hanoi such as Lotte Mart, Vivo city. Buy2sell 
is currently a strategic partner of major partners such as CJ Logistics, UOB Bank.
 
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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B22 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
 
Square-phone +84 93 4678 506 
Square-envelope trangtran.hanacosvn@gmail.com
globe https://hanacosvietnam.com/
  
HANACOS OEM/ ODM COSMETICS MANUFACTURING
Professional private label cosmetics manufacturer above 20 years’ experience. We possess 
a substantial blend between people, technical knowledge, research and sourcing that 
allows us to create product lines that meet each and every professional need. Our R&D 
capabilities and wide experience on Sourcing and Quality Management makes us one of the 
most experienced and reliable partners to provide quality products.
 
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.
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Exhibitor Profile

Booth: B207 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH HANEY
 
Square-phone +84 933 898 544 
Square-envelope info@haney.com.vn
globe https://haney.com.vn/
 
With the slogan Creating beauty, by experts for experts. RIBESKIN was born with the mission 
to focus on redefining conventional beauty methods. After many years of dedicated research 
to bring the effectiveness of beauty care, reducing side effects to a minimum for cosmetic 
hospitals, doctors and beauty specialists.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth: B11 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH IONIAGA

Square-phone +65 9339 0363 
Square-envelope simon.goh@indibasia.com
globe www.indibasia.com
 
INDIBA was founded in Barcelona, Spain since 1983. INDIBA is a fully integrated 
company with 39 years of experience in developing, manufacturing Medical & 
Aesthetics devices. We are specialized in medical aesthetic, aesthetic, rehabilitation 
& sport medicine for accelerated healing & pain reduction. Indiba with more 
than 30 of experience with over 407 scientific publication and 19 doctoral thesis, 
demonstrating the efficiency and results obtained by professionals with INDIBA®  
Invented Capacitive & Resistive Electric Transfer System, creating history in high frequency 
electric transfer. CRET
 
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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Exhibitor Profile

Booth:  B29 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL
 
Square-phone +84 34 2933 474 
Square-envelope Hoangzune@gmail.com
globe http://www.plasmablast.co.kr/
 
K-beauty cold plasma is a Vietnamese subsidiary of Coldplasmakorea. We already have 
over 500 franchises in Korea and have global branches in the US, Australia, Europe,. We 
would like to promote Korea’s coldplasma technology through collaboration with a local 
skincare franchise in Vietnam. Coldplasma is a new skin care technique that effective in 
whitening and acne, so it can be great help in maintaining white and healthy skin. As a non- 
nvasive, non-surgical method, so it is more useful for home care and salon treatment. As a  
anufacturer and seller, we are leading the market with performance at reasonable prices. 
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B166 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
 
Square-phone +84 28 3636 3008 
Square-envelope anh.cao@beautizon.com.vn
globe https://beautizon.com.vn/
 
Our mission is to give access to genuine beauty products that are made with high quality, 
natural and plant-based ingredients – Beautizon carefully select reputable international 
brands that we work with to ensure they all have the same set of core values. We make sure 
that the brands do not engage in animal testing’ like a lot of the major international brands 
do. Our products are 100% genuine, registered with the Vietnamese Ministry of Health. If you 
are looking for natural and plant-based beauty solution for your skin type, we will always 
provide the most suitable one for you.
 
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.
 

  



71
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
Exhibitor Profile

Booth:  B214 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
 
Square-phone +84 24 37918675 
Square-envelope t-xuan@pa-co-ltd.co.jp
globe https://pa-enterprise.co.jp/
 
PA Vietnam Advertisement participated in the exhibition with the brand name mypa - the 
beauty from Japan. We are a reliable partner of many Japanese brands in the field of beauty 
and health care. We find and support distributors and agents to develop the market with 
unique, safe and quality products.
 
PA Việt Nam Advertisement tham gia triển lãm với tên thương hiệu mypa - the  eauty from 
Japan, chúng tôi là đối tác tin cậy của nhiều nhãn hàng Nhật Bản trong ĩnh vực làm đẹp và 
chăm sóc sức khỏe. Mang đến triển lãm những sản phẩm ộc 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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B225 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM NGÔ THANH PHÚ
 
Square-phone +84 919609426 
Square-envelope datxanhdn@gmail.com
globe www.drcell.vn; www.myphamdrcell.com 
 
Ngo Thanh Phu production trading cosmetic company limited with over 6 years of experience 
in manufacturing and trading of cosmetic, functional food products omestically and  
internationally. With abundant natural resources, We are confident to bring our partners 
100% natural products, organic suitable for all skin types with excellent quality. Proud to be 
a cosmetics factory that meets CGMP standards with many successful production formulas 
that bring efficiency above expectation.
 
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. 
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Exhibitor Profile

Booth:  B233 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
 
Square-phone +84 90 3132 508 
Square-envelope tran.pham@swisslinevietnam.com
globe Swisslinevietnam.com
 
Swissline & Skincode - proud to be the leading cosmetic pharmaceutical brand in the 
intensive treatment & professional care of skin diseases from Switzerland. From idea to 
creation, our Swiss DNA stem cell technology is the core of every product we create. The first 
choice for professionals who are passionate about beauty & looking for effective therapeutic 
solutions.
 
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. 
 

   



74 Exhibitor Profile
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B219 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL
 
Square-phone +84 28 6292 3365 
Square-envelope INFO@PPL.VN; DHNHUNG08@GMAIL.COM
globe www.ppl.vn
 
PPL Development and Services Trading Co. Ltd is one of the top in supply aesthetic 
equipment (Laser CO2 Fractional, Laser ND Yag Q-Switch, Diode Laser, IPL, …) and specialty 
cosmetics (exclusive distribute brand names: SMAS, HUESDAY, HAHN’S PEPTIDE, …) for 
beauty centres with more than 17 years experience. We are proud to be an organization who 
lead the aesthetic technology in the world at present. Moreover, we also transfer beauty 
technology from advanced countries like USA, Japan, Korea, … We do not only supply for 
customers products, service but also accompany, support to customers be more growth 
and development!
 
Công ty 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 v ới 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!
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Booth:  B234 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DƯƠNG
 
Square-phone +84 97 8202756 
Square-envelope trang.dao@nvbridgegroup.vn
 
Sholayered is a scent brand founded in 2012 in Japan, with a minimalist modern style, 
towards the idea of using pure fragrance in daily life to soothe emotions and relax the spirit. 
Currently, Sholayered has owned a chain of more than 10 stores in Japan and is present in 
14 countries around the world: New Zealand, UK, USA, China,... and Vietnam. Sholayered’s 
best-selling product lines include: Uniex Perfume (Body Spray), Perfume Cream (Crème de 
Parfum), Hand& Body Wash, Body Lotion and Luxurious Japanese-style Fragrance Diffuser. 
All product lines are in Vietnam with a set of 6 unique scents. 

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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B169 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH TIGER MARKETING VIỆT NAM
 
Square-phone +84 28 7107 9179 
Square-envelope tthanh_nguyen@tigermarketing.vn
globe https://tiger-vn.com/vnm/home
 
Tiger Corporation was founded in 1923, Japan. It all started with vacuum bottles and expand 
to rice cookers, electric water heaters and other cooking appliances. With the strength of 
our vacuum insulation technology and creative products which first capture the needs of 
customers, we have been able to deliver convenience and comfort to a variety of everyday 
scenarios.  We have established in Shanghai, Hong Kong, Taiwan, and the U.S.A. Our 
production base in Shanghai, we opened a new factory in Vietnam in 2012. We strive to 
spread joyous harmony throughout the world. 
 
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.
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Booth:  B196 
Country: VIETNAM
 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
 
Square-phone +84 8966 1675 
Square-envelope vintzglobal86@gmail.com

Vintz Global established in Seoul, Korea in 2012, is the leading cosmetic consulting    company. 
From the package design to brand development, our highly experienced team has provided 
the industry-leading consulting services to our valued clients throughout the world such as 
the USA,France,Thailand, Vietnam, Singapore, Taiwan and more. Our OEM / ODM Programs 
developed together with CGMP/ISO22716 certified manufacturing partners in Korea leads us 
to provide the best quality cosmetics at the most reasonable prices. Furthermore, we are so 
proud to tell you that we have established VINTZ GLOBAL VIET NAM in 2018 for the maximum 
efficiencies of our services
 
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
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B154 
Country: KOREA
 
COSMAX.INC
 
Square-phone +82 317 8933 83 
Square-envelope YRLEE@COSMAX.COM
globe https://www.cosmax.com
 
COSMAX is a global cosmetic ODM manufacturer. We currently rank #1 not only in South 
Korea but also globally.  We provide our clients with services all along the product 
development and production process : formula, design, packaging and manufacturing. 
We have relevant technologies and experiences working with many local and global beauty 
companies. We can therefore propose products fit for Asian and global standards.
 
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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Booth:  B217 
Country: VIETNAM
 
COSMO BEAUTY CO., LTD
 
Square-phone +84 2837 7002 22 
Square-envelope luu10327@mcmate.com
globe https://www.cosmobeauty.co.jp
 
Cosmo Beauty is one of the top Japanese OEM/ODM cosmetics enterprises, headquartered 
in Tokyo and Osaka, Japan. We own a system of offices-research labs in 2 big cities Tokyo 
and Osaka, accompanied by a chain of factories in Saitama - Osaka -Kobe, China and 
Vietnam. We have been manufacturing cosmetics for many well-known brands in Japan. 
Our products are also exported to many countries such as Vietnam, the US, Thailand, Korea, 
Taiwan, China and many others.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B115 
Country: KOREA
 
C-STORE
 
Square-phone +82 10-6305-7088 
Square-envelope mj@cstorekorea.com
globe https://cstorekor.com/
 
C-STORE has provided consumers from all over the world the joy of experiencing the beauty 
of Korean cosmetics through the global distribution network, and also been able to put new 
products at their doorsteps through prompt delivery. Official agency brands of C-STORE 
includes 3CE, Dongkook Pharmaceutical (MADECA DERMA,  entellian24+), Too Cool For 
School, AROMATICA, and 1989 CHOSUNGAH BEAUTY. Currently, C-STORE has entered 
Vietnam market with various Korean cosmetic brands at local offline stores such as HASAKI, 
BEAUTY, Watsons, Sammi Shop, The Gioi Skinfood, AB Beauty World, Nuty Cosmetics, Coco  
ux, and also online platform like Shopee, Lazada, Tiki, etc.
 
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.
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Booth:  B199 
Country: KOREA
 
DABORD
 
Square-phone +82 43-750-7988 
Square-envelope dabord2020@naver.com
 
DABORD is the OEM and ODM company with its own specialized cosmetic brand that 
develops careline products with various concepts to meet consumer trends and makes 
cosmetics using safe and high-quality ingredients for skin and hair, based on constant 
working on healthy skin and beauty.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B76 
Country: KOREA
 
DAEGU HANNY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION 
FOUNDATION
 
Square-phone +82-53-812-0274 
Square-envelope kkj0607@dhu.ac.kr
globe www.clewnco.com
 
Daegu Haany University : Leading the Fourth Industrial Revolution and Globalization.
J-LABS CO., LTD. : Makes cosmetics by directly researching natural products.
COSM KOREA : Korean cosmetics manufacturer with small volume production of multiple 
varieties
RASA : Clean beauty company that manufactures and sells cosmetics directly by natural 
herbal ingredients in Korea.
ThenaeunCompany : Develops better products to provide better prices and better services 
in a comprehensive sense such as better.
OSLER : OSLER is a basic skin care product brand and aims for natural beauty of skin. 
Alaska Dream : Provides ‘Natural Health Solutions’ for inner and outer beauty.
 
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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Booth:  B160
Country: KOREA
 
DIAMI 
 
Square-phone +82 1064 0684 25 
Square-envelope PMH@DIAMI.CO.KR
globe https://en.diamishop.com/
 
DIAMI, a TOP Korean Professional Nail Brand, has been leading nail trends, and loved by 
nail lovers world-widely since 2009. We have created nearly 1,200 unique gel nail colors 
and amazing nail systems, including the world-fastest gel nail extension Canoe Tips. From 
beginners to top professionals, many are allured by DIAMI way, which is clever and easy! 
DIAMI is always Creative, Innovative, and Playful!
 
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!
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B38 
Country: KOREA
 
DKU GTEP
 
Square-phone +82 3180 0534 04 
Square-envelope jooyeon3404@gmail.com
 
CORINGCO hopes our products which contain pure ingredients and bright colors will help you 
have wonderful time while doing make-up. Hyunjin C&T Co., Ltd. is a company specializing 
in aesthetics that has been leading the Korean aesthetic market for more than 20 years. It 
is very popular not only in Korea but also in China, Japan, the United States, Vietnam, and 
the Middle East.
 
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.
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Booth:  B231 
Country: CHINA
 
DONGGUAN FULLBRIGHT INDUSTRY CO.,LTD.
 
Square-phone +86 2868 5699 
Square-envelope SALES@PAPER-PRODUCTS.COM.CN
globe http://www.fullbrightpac.com/
 
Fullbright has more than 10 years of experience in paper packaging products. We have 
factories in Vietnam and China, specializing in the production of color boxes, paper 
cards, paper bags, gift boxes, etc. We passed ISO9001/FSC/C-TPAT/BSCI/ international 
certification, and we have more than 160 sets of various advanced equipment, such as 
Heidelberg 4-color/5-color printing presses, etc., to provide you with high-quality, one-
stop professional services.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B228 
Country: KOREA
 
DR.HEDISON
 
Square-phone +82-10-7280-0027 
Square-envelope info@drhedison.co.kr
globe https://www.ipiacosmetic.co.kr
 
Dr. Hedison put values natural ingredients and functionality keeps step with Beauty Trend 
which is a professional aesthetic cosmetic brand. Dr. Hedison is our main Brand that continue 
to do research, develop, and release. The brand was born only to the skin, using advanced 
and vegetable ingredients.
 
Dr. Hedison coi trọng các thành phần tự nhiên và chức năng sản phẩm luôn chạy theo Xu 
hướng 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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Booth:  B202 
Country: KOREA
 
ECOMINE CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-7192-2887 
Square-envelope ecomine@ecomine.co.kr 
globe http://www.ecomine.co.kr/vietnam/ 
 
1 Korea’s No1. Scalp and Anti-hair loss Care products & Clinic. 
2 Manufacturer of the shampoo, tonic, and ampule for scalp care and hair loss care  
3 OEM and ODM, ISO22716, manufactuer  
4 http://www.ecomine.co.kr/en/  
5 Youtube, https://www.youtube.com/user/haesolscalp/videos 
 
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 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B7 
Country: THAILAND
 
EMPOWERING INNOVATIONS CO. LTD
 
Square-phone +66852121010 
Square-envelope Johny.EMI.TH@gmail.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.
 
Chúng tôi là nhà sản xuất gia công OEM/ ODM/ FG có trụ sở tại Thái Lan. Tên công ty của 
chúng tôi là EMI (Empowering Innovations) và GHC (Good Health Community). Chúng 
tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm tiêu chuẩn GMP như mỹ phẩm/ thực phẩm chức năng/ 
trang điểm/chăm sóc tóc/chăm sóc da/viên nang/ đồ uống dạng bột/ miếng dán/ kem 
chống nắng/ bodylotion/ nightcream / vv. Chúng tôi đã có nhiều giải thưởng và giải thưởng 
Trustmark Thái Lan rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi có nhà máy lớn và sáng 
tạo của riêng mình với đội ngũ lớn dược sĩ, tiến sĩ, nhà khoa học, bác sĩ, chuyên gia trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cũng có phòng thí nghiệm trước cho các Thành phần 
Hoạt tính Sáng tạo với nhãn hiệu đã đăng ký và bằng sáng chế đang chờ xử lý. Chúng tôi 
cũng có giá tốt, khối lượng linh hoạt và dịch vụ tuyệt vời. Việt Nam-Thái Lan gia đình tốt 
nhất.
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Booth:  B163 
Country: KOREA
 
FARM SKIN
 
Square-phone +82 2458 5253 
Square-envelope ANDYJANG@FARMSKINCOSMETIC.COM
globe www.farmskin.us
 
Farmskin discovered that cow colostrum can work as an effective ingredient for skincare. 
With our unique technology, Farmskin succeeded in processing fresh colostrum into a 
skincare ingredient, registering it to ICID. Since then, Frarmskin combined colostrum and 
healthy farm ingredient and launched SUPERFOOD, FRESHFOOD FOR SKIN, exporting them to 
50 different countries. We recently launched a baby skincare brand, fromom, for babies skin 
that is structurally different from adult skin. Farmskin started its journey by discovering the 
hidden potential of colostrum. Farmskin now strives to become a global skincare cosmetic 
company that delivers the full potential of all farm ingredients.
 
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.  
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B213 
Country: VIETNAM
 
FINE JAPAN (FINE VIET NAM CO.,LTD)
 
Square-phone +84 22 1378 8111 
Square-envelope oanhnguyen@finevietnam.com.vn 
globe https://www.finevietnam.com.vn/

 
FINE JAPAN was established in 1974 with its head office in Osaka, Japan. For more than 
45 years, we have been researching, developing and manufacturing healthy food lines in 
our own factory under strict quality control. FINE VIETNAM CO.,LTD is the only and official 
representative branch of Fine Japan in Vietnam established since 2011.
 
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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Booth:  B158 
Country: KOREA
 
FOURMCREW
 
Square-phone +82 1034 4652 62 
Square-envelope DEAN@FOURMCREW.COM
globe www.fourmcrew.com  /  www.feelxo.com
 
feelxo went through numerous experiments to find out products that could provide actual 
skincare benefits for those who suffer from skin troubles. As a result, we found that water in 
skincare product accounts for the largest portion of the ingredients that make up cosmetics 
so we decided to use the most pure water on Earth, Glacier Water. Also, we made our product 
line with the ingredients most suitable for their functions.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B80 
Country: KOREA
 
GACHI PLUS CO., LTD.
 
Square-phone +82-2-332-9338 
Square-envelope gachiplus@gmail.com
globe www.bphskin.com
 
BPH is the acronym of Balance your pH, and the shape of the rhombus in the upper left 
corner of the BPH logo symbolizes exfoliation of dead skin cells. Balance pH helps xfoliation 
of problem skin to maintain youthfulness and skin health, with the basic principle of 
maintaining slightly acidic skin pH. The basis of all BPH products is Dead Sea Salt, with rich 
minerals and unique osmotic properties that help the skin naturally to boost its own health.
 
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.
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Booth:  B147 
Country: KOREA
 
GARAM OF NATURE
 
Square-phone +82-10-7165-2623 
Square-envelope njs2622@naver.com
globe https://byselected.co.kr/
 
Garam of Nature advances through steady researches to produce safe products for everyone 
with natural ingredients. 
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B53 
Country: MALAYSIA
 
GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD
 
Square-phone +6-01-63351297 
Square-envelope gemini88beauty@yahoo.com
globe www.kitsui.com.my
 
We are a Malaysian based business as manufacturer, distributor and exporter of 
‘nutraceutical’ natural based supplements, medicines and cosmetics. We focus on 
uniquely formulating products from Natural Halal Ingredients which is specially selected 
internationally for our consumers daily modern lifestyle nutritional needs to help improve 
the quality of life. Established in the market for more than 15 years with its own range of 
premium health/beauty product to serve the different needs of demand in the world
 
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 phẩm. 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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Booth:  B78 
Country: KOREA
 
GENOSS CO., LTD
 
Square-phone +82 10 2440 1892 
Square-envelope wdchoi@genoss.com
globe www.genoss.com
 
GENOSS has been manufacturing a variety of products in the biotechnology industry 
starting with Osteon in 2004. Based on our own development capabilities and accumulated 
know-how, we possess research and its own technology across the biotechnology industry, 
ranging from Osteon to Dermal Filler. Recently, we are focused on next-generation products 
through research and development in Aesthetic
 
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 nghiêng cứu và phát triển thẩm mỹ
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B102 
Country: HONG KONG
 
GLAM SKIN RESOURCES
 
Square-phone +85 2644 442 11 
Square-envelope abcc.eric@gmail.com
 
Our company has been operating wholesale business for many years, mainly providing 
the world’s most popular aesthetic beauty products and skin care products from Europe, 
America, Japan and South Korea. Welcome business or wholesale contact and cooperation 
from all walks of life.
 
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 
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Booth:  B183 
Country: KOREA
 
GLKBIO

Square-phone +82 10 2559 0044 
Square-envelope CEO@GLKBIO.COM
 
Aqua Aribell PN includes PN and high-quality Hyaluronic Acid. Aqua Aribell PN is a skincare 
so-lution product also called bio-revitalizant for rejuvenating damaged or stressed 
skin, restoration and enhancement of skin regeneration. Aqua Aribell’s PN is an effective  
substance in regenerating tis-sue made by cutting salmon DNA in a particular size. Aribell 
filler is a high-quality product qualified by quality assurance system with introduction of the 
latest test equipment. Product maximizes wrinkle improvement and volume recovery effect 
after procedure. Thread lifting is a great way to lift sagging skin and to rejuvenate your look! 
With our Premium Ar-ibell threads sagged skin and underlying tissue can be lifted. As a 
result, the natural shape of the face is restored, and the skin is smoothed.
 
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 chuyêngia 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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B185 
Country: CHINA
 
GUANGZHOU JUNJIE COSMETICS PACKAGING CO., LTD
 
Square-phone +86-20-8673225 
Square-envelope junjiebz@163.com
 
Guangzhou JUNJIE Cosmetics Packaging is an experienced company in the industry with 
capability to manufacture and deliver exceptionally high quality packaging products 
range from bottles & jars to closures & dispensers. As a responsible company, we will now 
be providing sustainable packaging solutions with introduction of products made of PCR 
plastics and we are also in an active testing process to find suitable and economically 
viable biodegradable materials that enable us to deliver a fully-biodegradable packaging 
solution.
 
Guangzhou JUNJIE Cosmetic Packaging là một công ty có kinh nghiệm trong ngành với khả 
năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm đóng gói đặc biệt chất lượng cao, từ chai & lọ đến 
đóng gói & phân phối. Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi hiện cung cấp các giải pháp 
đóng gói bền vững với việc giới thiệu các sản phẩm làm bằng nhựa PCR và chúng tôi cũng 
đang trong quá trình thử nghiệm tích cực để tìm ra các vật liệu phân hủy sinh học phù hợp 
và hiệu quả về mặt kinh tế cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp đóng gói có thể phân hủy 
hoàn toàn.
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Booth:  B106 
Country: KOREA
 
GWANGJU UNIVERSITY GTEP
 
Square-phone +82-062-670-2597 
Square-envelope wisdomlady@hanmail.net
 
We run the Global Trade Expert Training Program at Gwangju University. We export Korean 
goods and import foreign goods. If you have any interest, please feel free to contact us.
 
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, xin 
vui lòng liên hệ với chúng tôi.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B82 
Country: KOREA
 
HAHO MEDI
 
Square-phone +82-1020 2886 73 
Square-envelope careme.office@gmail.com
globe https://caremenco.com/
 
Since its inception in 2015, HAHO MEDI has come a long way and achieved many milestones. 
We developed home user care devices easy to take care of your skin and body comfortably. 
Our company released High frequency patch-type product called ‘CAREME’ for the face and 
RF plus EMS massage device called ‘CAREME Dual’ for the body. We will provide safer and 
high quality Home beauty and health products.
 
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.
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Exhibitor Profile

Booth:  B146 
Country: KOREA
 
HANSCOS CO., LTD.
 
Square-phone +82 3271 921 80 
Square-envelope tax@hanscos.com
globe www.hanscos.com
 
Pink Yeast, instead of purified water helps to sooth and moisturize irritated skin. 
 
Men hồng sẽ thay vì nước tinh khiết giúp làm dịu và kích thích làn da.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B143 
Country: KOREA
 
HERBEARTH
 
Square-phone +82-10-6589-0999 
Square-envelope herbearth@daum.net
globe www.herbearth.com
 
HerbEarth is a company which manufactures herbal hair products. Our product can be used 
from elderly to child and even a pregnant women and who have sensitive scalp as it is a 
qualified made in Korea product. In Korea, there is a saying like this, ‘we need a cool head 
warm feet for sleep well and be healthy’. This is related to blood circulation and also what 
HerbEarth interested. Keep your head cool, but warm it up during treatment to strengthen 
your conditioning and return to your usual cool management for blood circulation, complete 
with the HerbEarth product line. 
 
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.
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Booth:  B12 
Country: CHINA
 
HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD
 
Square-phone +86-0750-8977221 
Square-envelope sales3@hsyecheng.com
globe www.hsyecheng.com
 
Heshan Yecheng Plastic Products Co.,Ltd. was established in 2001, P&G’s supplier. Covers an 
area of 30,000 with more than 300 staff.
After 17 years of unremitting efforts, we now become the leading manufacturer of PET 
Preform in China. Products are mainly used for cosmetics, mineral water & beverage, 
pesticide, oil bottles, cream jars. etc.
 
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, lọ kem, vân vân.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B15 
Country: JAPAN
 
HIGHSIDE CO.LTD
 
Square-phone +81 3576 894 66 
Square-envelope reina.kusano@hsco.co.jp
 
We, Highside Co., Ltd, are expanding our business globally with the development of cosmetics 
incorporating the latest beauty ingredients. WOVE style is Developed and supervised by a 
beauty clinic specializing to skin problems and aims at aging of cells which is the root cause 
of many skin problems. REVIVE ROSE is professional cosmetic brand focusing on fluctuations 
of female hormones. Hand treatment provided by professional estheticians, utilizing deep 
breathing and aromatic stimuli, calms minor discomfort caused by menstrual cycle and life  
hythm, and maintains the spirit and body in a positive and healthy note.
 
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 âu và các kích thích bằng 
hương thơm, làm dịu những khó chịu nhẹ do chu kỳ kinh guyệt và nhịp sống, đồng thời duy 
trì tinh thần và cơ thể luôn lạc quan và khỏe mạnh.

 

  



105
HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY
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Booth:  B48 
Country: INDIA
 
HITECH FORMULATIONS PVT LTD
 
Square-phone +91 9915 3003 48 
Square-envelope subin@ceuticoz.com 

Ceuticoz is an evolving face in the dermatology community that provides innovative 
products in the prescription cosmetic segment. We aim at compounding products that are 
backed by science and have a single focus on enhancing skin health.

Currently, our products are available in 10 categories - Moisturizers, Under Eye Cream, 
Sun Care, Skin Lightening/Brightening, Anti Acne, Hair Growth, Anti Dandruff, Hair 
Conditioning, Anti-Ageing, and Atopic Dermatitis. Going forward, we strive to add more 
categories that are gaining relevance in the marketplace and in turn provide a complete 
range for our business partners. The Core of our business is Franchise Operations. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B63 
Country: KOREA
 
HOIN CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-8617-0550 
Square-envelope hoin5225@hanmail.net
globe www.hoindnt.com
 
Starting with online sales in 2018, Hoin is distributing nail art and beauty products.  One of 
its flagship products, the Nail Parts Set, has been at the top of the list for more than two 
years on Coupang, Korea’s largest e-commerce platform.  Currently, we are also trying to 
establish an environment where we can easily access our products in Vietnam by entering 
Shopee and Lazada.  Nail art products designed by Hoin give your fingertips a special beauty 
that is differentiated from off-the-shelf products.
 
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.
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Booth:  B54 
Country: AUSTRALIA
 
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD

Square-phone +61 (02) 9648-2880 
Square-envelope designer3@homart.com.au
globe https://www.homart.com.au/
 
Homart Pharmaceuticals guarantees to produce the highest quality in health 
supplements, skincare and dairy products with confidence and efficiency. As an 
Australian company, we strongly believe that natural sources in Australia are valuable 
ingredients that should be shared, educated to improve our health and well-being.  
  
Homart also specializes in contract manufacturing of health supplements, skin care and 
dairy products for private labels from small to large companies across Australia and 
globally including public-listed enterprises. Our uniqueness is speed and efficiency in our 
manufacturing process, from product enquiry to manufacturing (cGMP compliant), all the 
way to the final destination.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B120 
Country: KOREA
 
HSC CO., LTD.
 
Square-phone +82 1086 1815 44 
Square-envelope hsc@jetvibe.co.kr
globe http://www.hsckor.co.kr/
 
We are one of leading manufacturers of aesthetic medical devices since 1998 with 
worldwide range of skincare and body sculpting devices such as HIFU, Injector, Cavitation, 
RF machine, Electroporation, Ultrasound, Skin scrubber, Scalp treatment, etc. We’re sincere 
to buyers and trying to make them satisfied all the time with high qualified machines and 
services, which is we could somehow exchange our expertise in this field. We can also 
provide OEM production and only part supply since we have our own factory to manufacture. 
We sincerely wish your business succeed with HSC Co.,Ltd.
 
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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Booth:  B44 
Country: KOREA
 
HUFS GTEP
 
Square-phone +82 10-8790-8971 
Square-envelope haeincho00@naver.com
 
HUFS GTEP is a project to train trade professionals to expand small company’s entry into 
global market in accordance with rapid changes in the trade environment. Through regional 
concentration such as China, Southeast Asia, Latin America, the Middle East, and Africa, 
students are equipped with trade knowledge.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B230 
Country: VIETNAM
 
HWASHIN COMPANY - HANGUK NEST COMPANY
 
Square-phone +84 862605254 
Square-envelope Thuvan2018@yahoo.com
globe http://hwashin.vn/
 
Our Hwashin company is now supplying products from Korea to Vietnamese companies that 
would like to distribute these products in Vietnam and manufacturing goods based on these 
companies’ needs and specifications (OEM) such as ginseng, milk, wine, cosmetics, food 
and so on. Besides, we also export different types of products to Korea according to Korean 
companies’ requirements such as wood for household use, agricultural products, food and 
so on. If you need further information, please contact Ms. Nguyen Thi Thu Van via this phone 
number: 0983745895 or this address: 117 A4 Street, Ward 12, Tan Binh District, Ho Chi Minh 
City
 
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
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Booth:  B81 
Country: KOREA
 
HWCOSCOCO CO., LTD.
 
Square-phone +82 2-401-5113 
Square-envelope coscoco-lsh@naver.com
globe https://www.coscoco.co.kr/

HWCOSCOCO is a company that only cares about the skin of customers in every cosmetics 
with the belief that good ingredients make good cosmetics. HWCOSCOCO manufactures 
innovative functional products based on natural ingredients. OEM/ODM, Multi-item & 
Small, Natural and Medical, Bio & Stem Clean Cosmetics, Aesthetic Home Care, Anti-Aging, 
Whitening, Moisturizing, Skin Protection, Functional Cosmetics.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B226 
Country: THAILAND
 
I PLUS Q COMPANY LIMITED
 
Square-phone +66 02 969 7745 
Square-envelope pahan@iphlusg.com 
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Booth:  B109 
Country: KOREA
 
IDO HEALTHCARE CO., LTD.
 
Square-phone +82 2 561 1104 
Square-envelope idohc@idogroup.co.kr
globe www.idohealthcare.co.kr
 
IDO Healthcare Co., Ltd. is a trading and distributor company that specializes in beauty 
healthcare products including medical devices and cosmetics. Our main products are HA 
Dermal Fillers (SARDENYA and YOUTHFILL), Skin Booster, and other Cosmetic products. 
In the near future, we are planning to expand the line of our Fillers, aesthetic medical 
devices, and cosmetic products.
 
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  à 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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B91 
Country: KOREA
 
INHA UNIVERSITY GTEP
 
Square-phone +82 032-860-9208 
Square-envelope sk0106@inha.ac.kr
globe https://gtep.kr/
 
It is a group of college students who are completing the Korean trade expert course. It 
introduces and sells popular and famous products in Korea. The globalization of small and 
medium-sized companies promotes the creation of new export engines and sustainable 
growth of the Korean economy, and we pursue this.
 
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. 
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Booth:  B64 
Country: KOREA
 
INNOFLUX
 
Square-phone +82 10-3304-9191 
Square-envelope innoflux0120@gmail.com
 
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  
eaweed 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.
 
Công ty innoFLUX Co., Ltd. là công ty con của Maesaengi Chongak, một công ty địa phương 
của Wando, hòn đảo sức khỏe. Sau khi nhìn thấy một lượng lớn phụ phẩm từ quá trình trồng 
rong biển bị ném xuống đại dương, chúng tôi bắt đầu nghĩ ra cách giải quyết. Dựa trên sự 
quan tâm đến môi trường, chúng tôi đã sản xuất các nguyên liệu thô chăm sóc da bằng 
cách chiết xuất các thành phần hữu hiệu của tảo biển trong ngành công nghiệp sinh học 
biển.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B144 
Country: KOREA
 
JEJU INDI CO., LTD.
 
Square-phone +82 10-2212-2601 
Square-envelope indi0701@daum.net
globe https://jejuindi.com/ 

Jeju Indi is a cosmetic brand that strives to connect people with the benefits of Jeju’s 
nature and spread beauty around the world.  At Jeju Indi, we cultivate all the plants used as 
ingredients for our cosmetic products. Our farm is located in eastern Jeju within Ilchul Land, 
one of the most significant ecological parks in Jeju.
 
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.
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Booth:  B36 
Country: KOREA
 
JEONBUK NATIONAL UIVERSITY JBNU GTEP
 
Square-phone +82-63-270-4169 
Square-envelope dotori0315@jbnu.a.ckr
globe www.jbnugtep.com 
 
We train and supply trade professionals to college students, focusing on trade practice and 
field-oriented education.
 
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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B39 
Country: KOREA
 
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF INTERNATIONAL 
TRADE, BK21 B2G & GTEP
 
Square-phone +82-63-270-4169 
Square-envelope dotori0315@jbnu.a.ckr
globe www.jbnugtep.com
 
Born to Glocal (B2G) Brain Korea 21 (BK21) Research Group of Jeonbuk National University 
aims at nurturing glocal future trade talents. We focus on training the next generation 
of academics in the field of trade, creating a stable research environment by increasing 
the graduate school research scholarship and by building glocal research networks, and 
reinforcing the research competency to solve regional challenges of Jeollabuk-do.
 
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.
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Booth:  B203 
Country: KOREA
 
JLU CO.,LTD.

Square-phone +82-10-4038-8254 
Square-envelope jlukorea@naver.com
globe https://www.jlu.kr/
 
JLU is a manufacturing company that considers the nature of the skin. Established in 2013 as 
a professional beauty and medical equipment manufacturing company, JLU is growing into 
a global manufacturing company by making contracts with many domestic and overseas 
partners through the steady R&D and equipment production. The products based mainly 
on ultrasound and high-frequency technologies that allow to stimulate the collagen 
production and improve the condition of the skin in non-invasive way.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B119 
Country: KOREA
 
JOY LIFE CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-5116-8850 
Square-envelope jingai0311@jlife1.com
globe http://jnn2.co.kr/

Joylife is one of the companies which produce high quality of Cosmetic Products line & 
Various skin care in South Korea. Our motto New Face, New Life and the management 
philosophy of Customer Satisfaction, Trust Management, and Nature. 
1) Majorities 
- Skin care 
- Sunblock & Base 
- Cleansing & Body care 
- Mask pack & Peel-off pack 
- Wet tissue 
- Healthy food 
2) OEM & ODM 
Joylife has it is own factory & research institute which are specialized in manufacturing 
healthy food. We provide the productions by exclusive contracts with the major domestic 
and overseas distribution networks.
 
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.
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Booth:  B87 
Country: KOREA
 
KAILANI INTERNATIONAL
 
Square-phone +82-010-9004-8633 
Square-envelope jake@kailani-int.com
globe https://www.always-be-pure.com/ 

We have own brand Always be Pure. It’s skin care brand. Skin care line has Forest therapy 
ultra calming cream 50ml and toner 150ml, ampoule 50ml. It was made with raw materials 
from the forest. And Marine serum 50ml, essence 120ml was made with raw materials from 
the sea. Our goods already register in Malaysia, Indonesia is in the process of registration.  
It’s safety ingredients. And goods have mini size. So customer can easy to skin test and try.
Currently, we are starting the Vietnam market, and we are marketing for sale (Especially  
Marine serum).
 
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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B58 
Country: KOREA
 
KMU GTEP
 
Square-phone +82 53-580-5940 
Square-envelope dbwls4123@kmu.ac.kr
 
GTEP (GLOCAL Trade Expert Incubating Program) aims to expand the overseas market of 
local domestic and export companies.
 
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.
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Exhibitor Profile

Booth:  B201 
Country: KOREA
 
KOREA OCEAN BIO CLUSTER
 
Square-phone +82 51-405-1228 
Square-envelope biocluster@naver.com
globe http://www.biocluster.co.kr/
 
We are the company that specializes in R&F of microorganisms and marine-derived lives. 
We’re producing cosmetics, functional foods, feeds and deodorizers.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B155 
Country: KOREA
 
KOREA TRADE
 
Square-phone +82-10-9920-6111 
Square-envelope kortrade365@gmail.com
globe www.kortrade.biz
 
WE ARE YOUR NEW KBEAUTY PARTNER & SUPPLIER BASED IN SEOUL. 
 
- Premium Hydrogel & natural cosmetics supplier Beauugreen 
- One Stop K-Beauty Hub with 1,000+ SKUs of K-beauty 
- Lowest MoQ & FOB Prices | Fast & Safe Shipping worldwide 
- Export professional - accredited by Korean government trade office 
- Create Your Own Product with Us - ODM Service 
- Easy, reliable communication and coordination 
 
VISIT US: www.kortrade.biz 
EMAIL: kortrade365@gmail.com 
FOLLOW: @koreatradenow 
WHATSAPP: +82-10-9920-6111 

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 
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Booth:  B33 
Country: KOREA
 
KU-GTEP (MONDEREVE, JRJ.INC)
 
Square-phone +82 10-9870-9551 
Square-envelope kutrade16@gmail.com
 
A passport for a trip to beautiful skin, knock on Mondereve’s door. Mondereve is a dream 
means in French, and Butterfly, a symbol, means that we can visit like butterflies wherever 
people want beautiful skin. Mondereve pursues mineral balance, and if you use Mondereve 
cosmetics contain good ingredients, your skin starts to change after using chemical 
cosmetics for a long time. Usually, cosmetics cover the skin with oil ingredients to prevent 
moisture from evaporating, but oil makes the skin dry and surfactants dull the skin. However 
Mondereve is a organic cosmetic product that does not use any oil and surfactants.
 
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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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B42, B45 
Country: KOREA
 
KYUNGHEE UNIVERSITY
 
Square-phone +82-2-961-0167 
Square-envelope gtep@khu.ac.kr
 
KHU GTEP stands for ‘KyungHee University Global Trade Expert incubating Program’. Our 
ultimate goal of this program is to provide our students an opportunity to learn pratical trade 
skills and experience by cooperating with local small-medium- sized Korean companies. 
Here is the following companies below: 
1)The nicess is Vegan skincare using only plant-based ingredients (UK vegan certification) 
2)MurmurKorea specializes in producing various baby bath and skin products which have 
been developed after several years of R&D.
3)HairPlus is the Korean enterprise which specializes in a hair care product. 
 
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.
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Booth:  B131 
Country: KOREA
 
LABGENOMICS CO., LTD.
 
Square-phone +82 31 628 0702 
Square-envelope info@labgenomics.com
globe http://www.labgenomics.co.kr/eng/
 
LabGenomics is a global healthcare clinical laboratory center specializing in molecular 
diagnostics that has led the diagnostic service field for the last 15 years. As personalized 
markets grow in size, LabGenomics follows the trend of combining genetic testing products 
and conducting services in the form of Personal health customized services. We provide 
various information for personal health management through analysis of 69 items of genetic 
information. Design a health care program scientifically by analyzing genetic factors.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B189->B194 
Country: VIETNAM
 
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES TRADING CO., LTD

Square-phone +84 9750 981 59 
Square-envelope mark.nv88@gmail.com
 
Greetings!  
Our company is seeking for partners for distribution of our premium products.  
Product direction:  
- Face, body and hair care cosmetics directly from international brands FITOCOSMETIC, 
Soell BioProvince, LIBREDERM, RED LINE, GELTEK. Presented products are designated for 
men and women of different ages starting with economy to top luxury segment in home 
and professional salon use.  
- Oral care products brands R.O.C.S., SILCAMED.  
- Household chemicals EcoCAPS packed in concentrated capsules and reusable bottles.  
 
Contact person: Mr. Mark  
Mobile: +84 975 098 159 (Zalo, WhatsApp)  
E-mail: mark.nv88@gmail.com 
 
Kính chào quý khách! 
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
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Booth:  B187 
Country: VIETNAM
 
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES TRADING CO., LTD
 
Square-phone +84 9750 981 59 
Square-envelope mark.nv88@gmail.com

Klirvin® is a multipurpose plant-based skin care cream also referred to as Ayurvedic 
cosmetics that contains extracts of rare and unique herbs. It has an effective multifunctional 
property that is beneficial in solving skin imperfection in both face and body. Its natural 
antioxidants, vitamin E and micro components of herbs improve blood circulation, prevent 
the formation of dark circles under the eyes and helps maintain the elasticity of the skin 
that is very important for the stretch marks after pregnancy. So, the body looks smoother 
and more resilient.

For more information, you can find on www.klirvin.ru/vietnam 
Email:mark.nv88@gmail.com 
Whatsapp: +84975098159
 
Klirvin® là một loại kem chăm sóc da đa năng có nguồn gốc thực vật còn được gọi là mỹ 
phẩm Ayurvedic có chiết xuất từ các loại thảo mộc quý hiếm và độc đáo. Nó có một đặc tính 
đa chức năng hiệu quả có lợi trong việc giải quyết các khuyết điểm trên da ở cả mặt và cơ 
thể.
Chất chống oxy hóa tự nhiên, vitamin E và các thành phần vi lượng của thảo mộc giúp cải 
thiện lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành của quầng thâm dưới mắt và giúp duy trì độ 
đàn hồi của da rất quan trọng đối với các vết rạn da sau khi mang thai. Vì vậy, cơ thể trông 
mượt mà và đàn hồi hơn.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm trên www.klirvin.ru/vietnam
Email: mark.nv88@gmail.com
Whatsapp: +84975098159 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B161 
Country: KOREA
 
LIFETOGETHER CO LTD
 
Square-phone +82 0332 489 038 
Square-envelope kim_ns@lifetogether.co.kr
globe http://lifetogether.co.kr/ 
 
Established in 2000, Life Together focuses on researching and developing 
professional products for spa and high-functioning skin care products such as  
eep moisturizing, skin lightening, anti-aging, irritation and redness reducing … 
We have been providing high-quality skin care products to more than 6000 skin care 
clinics and beauty salons in Korea as well as exporting to more than 39 countries, including 
Vietnam, the United States, Russia.
 
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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Booth:  B52 
Country: KOREA
 
LISSEKOREA INC.
 
Square-phone +82 1644 4783 
Square-envelope lisse@lisse.co.kr
globe http://lisse.co.kr/
 
Lisse Korea Inc. is a leading cosmetic company which has produced a new concept of 
products including several cosmetics based on hydrogen ingredients and multi-purpose 
beauty device. All of the products are used as a premium management program for 
cosmetic surgery, skin care, and esthetic shop etc. Also, our products are available for B2C 
sales to general customers. Daylisse is a new home-esthetic brand from Lisse, a brand 
specializing in hospitals and esthetics. A home care cosmetics line with low-irritation and 
high-functionality ingredients for daily home use by busy modern people.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B18 
Country: EGYPT
 
LORD INTERNATIONAL CO
 
Square-phone +2 0120 785 1625  
Square-envelope abdelaty.darwish@razorslord.com
 
In 1981, Wilkinson Match – based in the United Kingdom, sold its share in Wilkinson Sword 
Middle East to Soliman’s Family currently LORD International, which was launched with 
Wilkinson Sword technology to more than 70 countries around the globe.  LORD is cordially 
upholding a wide flexible spectrum of wet shaving products for both sex, including DE 
Blades, Single, Twin, Triple blade disposables, 5 Blades & Systems under own brands (LORD, 
ASCO, Big BEN, SHARK, …etc) LORD also produce Private Label line of wet shaving products 
to a considerable number of Super Market Chains in Europe, North & South America.
 
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. 
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Booth:  B132
 
Country: KOREA
 
M CURE CO., LTD.
 
Square-phone +82-70-8260-5972 
Square-envelope peterjoo@mcure.co.kr
globe www.mcure.co.kr
 
Mcure Co., Ltd. was established in Aug. 2004, located in Wonju City, manufacturing and 
exporting Drug Injection Device, Skincare Device and Cosmetics. Mcure Co., Ltd. has license 
of Small Giant Company of Korea, Patent Star Co., Innobiz, Venture, Prosperous S&M Co., 
Export Prosperous S&M Co. and many others. Mcure Co., Ltd. will continuously developing 
new items and expanding domestic and overseas market share.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B66 
Country: KOREA
 
MARINE TECHNO INC.
 
Square-phone +82 1020 3105 37 
Square-envelope marinetechno417@naver.com
 
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.
 
Marine Techno chủ yếu sản xuất nguyên liệu thô collagen biển, sản phẩm chăm sóc da và 
thực phẩm chế biến. Tên thương hiệu MARINECOS là sự kết hợp giữa Marine + Cosmetics, 
thương hiệu sản xuất các sản phẩm làm đẹp thân thiện và xuất sắc dựa trên công nghệ sử 
dụng nguyên liệu sinh học ở vùng biển sạch. Giám đốc điều hành là Marine Collagen, tốt 
nghiệp thạc sĩ Nhật Bản và nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Podak và Chonnam ở Hoa 
Kỳ, có công nghệ, bí quyết sản xuất nguyên liệu và thành phẩm dựa trên 23 bằng sáng chế 
đã đăng ký.
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Booth:  B95 
Country: MALAYSIA
 
MAZUBIO HEALTHTECH SDN BHD
 
Square-phone +60 1139 3194 91 
Square-envelope sooho2u@gmail.com
globe www.mazubio.com
 
Mazubio Healthtech Sdn. Bhd. (Malaysia) a biotech company in healthcare marketing 
established since year 2014. We are always concentrate to acquire the finest anti-aging 
solutions throughout the outstanding laboratories or manufacturers from worldwide for our 
client’s need. That is including but not limited
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B232 
Country: KOREA
 
MICELLKOREA LAB CO., LTD
 
Square-phone +82328815101 
Square-envelope SHINJIMTM@NATE.COM
globe www.micellkorea.com
 
MICELLKOREALAB CO.,LTD., a professional acne & skin care maker using phytosilica 
(natural microneedle) for max effect
 
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
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Booth:  B145 
Country: KOREA
 
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-2587-3203 
Square-envelope mjcos2020@mjcos.co.kr
globe www.mjcare.co.kr
 
MIJIN COSMETICS provide various of products related to sheet mask. Most popular 
product is facial mask like MJCARE ESSENCE MASK and Skin Planet Daily fresh 
garden pack. MIJIN COSMETICS has variety of facial sheet masks had variety 
effect, those are organized from lower - cost line to high cost line. Various 
products make customer select the item according to own skin type and favor.  
Additionally, MJCARE has special pack for hands and foot or air. It helps people take care 
themselves with ease at home.  
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B2 
Country: MALAYSIA
 
MONARCH AESTHETIC SDN BHD
 
Square-phone +60 167165144 
Square-envelope leng1212monarch@gmail.com
globe https://www.facebook.com/monarchaestheticdu/

Malaysia first company that integrates medicine, pharmacy, aesthetic beauty, medical- 
esthetic equipment and skin academy. Our business has established to the entire Southeast  
sia and Central Asia and Uzbekistan.
 
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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Booth:  B1 
Country: MALAYSIA
 
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD
 
Square-phone +60 16-7165144 
Square-envelope minngroup126@gmail.com
globe https://www.monarchinnovationgroup.com/
 
We are founded in 2003 and headquartered in Malaysia, Monarch was built with the 
goal of establishing itself as the foremost distributor of Beauty and Medical Aesthetics 
technologies, Skin Academy, Compounding Pharmacy in Malaysia and Asia and provided 
all win E-Commerce Platform in market. Here, we pay homage to our commitment to our 
many partners around the world to be a trusted ally on their journey into Asia, opening doors 
to local markets as they enter the gateway into the the World’s largest continent.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B67 
Country: KOREA
 
MYEONG-PUM CO., LTD.
 
Square-phone +82 10 3021 4703 
Square-envelope wjdrlghd1@naver.com
globe www.soonwith.co.kr
 
It is a basic skincare brand made from natural ingredients. It is characterized by being mild 
so that anyone can use it.
 
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 
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Booth:  B62 
Country: KOREA
 
NAC
 
Square-phone +82 1045 4530 52 
Square-envelope soobiny517@daum.net
globe www.noahcosmetic.com
 
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. 
Especially, we are improving the brand awareness with our design patented jade meridian 
therapy, which provides a convenient use that prevents the wrist joint damage and stabilized 
and effective whole body massage including face, scalp, hand, and foot.
 
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%,  inh chất nhau thai, dầu 
Cellulite Gromwell có chứa dầu Gromwell tự nhiên, và kem giảm  éo 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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B116 
Country: KOREA
 
NATURAL KOREA (BNCO INTL)
 
Square-phone +82 31 953 2841 
Square-envelope dvd1970@naver.com
globe www.natral-korea.com
 
OEM/ODM Professional Manufacturer established in 2001. Focus on R&D and production of 
plant-based functional cosmetics. Owns its own brands such as Oblige, Natural DNC, and 
BNCO
 
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
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Booth:  B149 
Country: KOREA
 
NATURE BOTANICS CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-2989-8817 
Square-envelope nbotanics@naver.com
 
Nature Botanics which gives beauty through the encounter of nature and plants
 
Nature Botanics mang đến vẻ đẹp thông qua sự kết hợp giữa thiên nhiên và thực vật
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B200 
Country: KOREA
 
ONE M GLOBAL CO., LTD.
 
Square-phone +82 10-3092-1709 
Square-envelope BRLABKOREA@NAVER.COM
globe https://1mglobal.com/
 
From planning, researching and development of cosmetics to various types of body cares 
such as hair, body or even just your lip, 1mglobal ‘s becoming the believable partner of 
many cosmetics brand all over the world such as China, Hongkong, Japan and Vietnam. 
With the great experiences from many experts in cosmetics industry, we believe to bring 
high-quality Korean cosmetics products to customer all over the world. Reasonable price, 
accurate researching, trendy design, and fast production are the reason you can believe and 
choose our factory for your cosmetics business. 
 
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.
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Booth:  B110 
Country: KOREA
 
OU INTERNATIONAL
 
Square-phone +82-2-6952-4481 
Square-envelope ouexport@oukorea.com
globe www.oukorea.com
 
OU International Co., Ltd. was established in 2015 and launched a skincare brand named 
‘One-day’s you.’ Under the slogan Glow with color, Key the ingredient, Be skinlish, we deliver 
the message that the freshness of colors originating from nature leads to Skinlish, signifying 
flawless and charming skin. By visualizing skin concerns with color, we wanted to make it 
easy for customers to find products that fit their skin and to provide the freshest daily skin 
in everyday life. Please enjoy our brand concept by the line of soothing green, brightening 
yellow, pore brown, and transformation blue, collagen pink.

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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B5 
Country: POLAND
 
PAESE EUPHORA
 
Square-phone +48576233111 
Square-envelope k.twardosz@paese.pl
globe WWW.PAESE.COM

PAESE is a professional colour cosmetics brand, founded in 2008 in Poland. PAESE creates 
exceptional make-up products, enriched with active skin care ingredients. The brand runs 
both, its own lab and production facility, therefore it controls every step of the cosmetics’ 
creation and guarantees their highest quality. PAESE product range includes numerous 
vegan and gluten-free products. The brand does not test on animals and focuses a lot on 
keeping harmony with nature.
 
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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Booth:  B13 
Country: THAILAND
 
PMC MEDICAL CAMPUS
 
Square-phone (+66 02-617-2444 
Square-envelope onestop@phyathai.com
globe https://phyathai2international.com/en/home 

Phyathai 2 International Hospital is home to over 20 specialized service centers covering 
treatment, rehabilitation, and multiple other subspecialties. We are dedicated to providing 
personalized medical care to each of our patients and have designed extensive annual 
health check-up packages that give patients full control of their own well-being. Our world-
class healthcare service, warm Thai hospitality, and convenient location just minutes from 
Sanam Pao BTS make Phyathai 2 Hospital the preeminent international hospital in Bangkok. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B135 
Country: JAPAN
 
PRO LABO HOLDINGS CO., LTD
 
Square-phone +364369750 
Square-envelope Y.MIYAZAKI@PROLABO.CO.JP 
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Booth:  B236 
Country: MALAYSIA
 
PROLIFE PREMIUM SDN BHD
 
Square-phone +84 93 8625 086 
Square-envelope acyt76@gmail.com
globe https://prolife2u.com/vi/
 
A place that provides health care and beauty products with quality to enhance life. We 
provide solutions for business partners through manufacturing, information, consulting, 
and service processes. PROLIFE PREMIUM was established in 2019 and is the exclusive 
representative in Vietnam for the products of Bio Life Neutraceuticals Factory Sdn Bhd 
Malaysia.
 
‘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
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B197 
Country: INDIA
 
RAKESH SANDAL INDUSTRIES
 
Square-phone +91 5122 563 936 
Square-envelope INFO@RAKESHIN.COM
 
We are Pioneer Manufacturer & Exporter of Natural Essential Oils, Spice Oils, Aromatherapy 
Oils, Carrier Oils, Indian Perfumes, Oleoresins & Herbal Extracts etc. Our Company is a 100% 
Export Oriented Industrial Unit (Winner of Excellent Export Award many times by the GOVT. 
and Star Export House recognized by Govt. of India) ESTABLISHED IN 1972 and serving a 
Large Network of satisfied customer through-out the Globe. All the Products are backed by 
highly equipped R&D Center including Machines like: TDS-GSMS,GC-MS,GLC,HPLC,TLC etc. 
Our Company is organic, FSSAI, HACCP, U.S.FDA, GMP, ISO 9001, KOSHER & Halal certified 
and also three times Export Award 
 
Chúng tôi là nhà sản xuất & xuất khẩu tinh dầu thiên nhiên tiên phong như Dầu gia 
vị, dầu thơm, dầu nền, nước hoa Ấn Độ, dầu nhờn & chiết xuất thảo mộc, v.v. Công ty 
chúng tôi là đơn vị công nghiệp định hướng xuất khẩu 100% (Đạt giải thưởng xuất khẩu 
xuất sắc nhiều lần do GOVT và Star Export House do Chính phủ Ấn Độ công nhận). ĐƯỢC 
THÀNH LẬP VÀO NĂM 1972 và đã đạt được sự hài lòng của Mạng lưới lớn khách hàng 
trên toàn cầu. Tất cả các Sản phẩm được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển, 
trang bị kỹ thuật cao bao gồm các máy như: TDS-GSMS, GC-MS, GLC, HPLC, TLC, v.v. 
Công ty chúng tôi được chứng nhận hữu cơ, FSSAI, HACCP, U.S.FDA, GMP, ISO 9001, KOSHER 
& Halal và cũng đã ba lần nhận giải thưởng Xuất khẩu 
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Booth:  B153 
Country: KOREA
 
REVIRESCO
 
Square-phone +82 64 7279 148 
Square-envelope TRADE@SKINMDKOREA.COM
globe https://www.skinmdlab.com/
 
Reviresco Co. was established in June 2015 and is headquartered in Jeju Island, South Korea. 
We has been running a variety of businesses from cosmetics made of natural ingredients 
to health functional foods. Our company is designated as a Promising Small and Medium 
Enterprise in Export since 2017. SKINMD LABORATORIES, one of our brands, is a dermo-
cosmetics brand specialized for clinics and hospitals. We have been developing products 
to make improvements to skin stains and leukoplakia through joint research of our research 
institute and a dermatology research team of a university hospital.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B139 
Country: KOREA
 
REZIENA INC.
 
Square-phone +82 26 2075 598 
Square-envelope taniatruong@reziena.com
globe reziena.com 

Reziena is a beauty tech startup that brings home medical technology into hand-sized 
beauty devices with customized skincare solution and skin diagnosis using AI. It provides 
a home skin clinic where you can receive treatment without visiting expensive and time-
consuming dermatology, analyzing skin types in 32 way types, and recommending 
appropriate skincare methods based on collected data.

Reziena là một công ty khởi nghiệp về công nghệ làm đẹp mang công nghệ y tế gia đình vào 
các thiết bị làm đẹp có kích thước bằng bàn tay với giải pháp chăm sóc da tùy chỉnh và chẩn 
đoán da bằng AI. Chúng tôi cung cấp một phòng khám da tại nhà, nơi bạn có thể được điều 
trị mà không cần thăm khám da liễu tốn kém và mất thời gian, phân tích các loại da theo 
32 kiểu và đề xuất các phương pháp chăm sóc da phù hợp dựa trên dữ liệu thu thập được.
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Booth:  B123 
Country: KOREA
 
SAEANG CO LTD

Square-phone +82 031-1644-7135 
Square-envelope saeangmeori@naver.com
globe https://www.saeang.com/
 
Saeangmeori  is the traditional herb-oriented hair cosmetics brand pursuing the healthy 
hair and scalp professionally. Saeangmeori products are specialized hair products made 
from various oriental herb extracts that help in moisturizing your hair, including shampoo, 
treatment, essence, hair color and styling products. 
 
Saeangmeori là thương hiệu mỹ phẩm thảo mộc truyền thống dành cho tóc, theo đuổi mái 
tóc và da đầu khỏe mạnh một cách chuyên nghiệp. Các sản phẩm của Saeangmeori là các 
sản phẩm chuyên dụng dành cho tóc làm từ nhiều loại chiết xuất thảo mộc phương Đông 
khác nhau giúp giữ ẩm cho tóc của bạn, bao gồm dầu gội, trị liệu, tinh chất, màu tóc và các 
sản phẩm tạo kiểu tóc.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B57 
Country: THAILAND
 
SB INTERLAB CO LTD
 
Square-phone +66 9980 894 85 
Square-envelope export@carebeau-enjoy.com
 
Three decades of manufacturing business experiences, we exported our products to 
distributors and resellers in many countries through offline and online channels. It’s 
no wonder that our distributors and resellers strongly trust in our long terms business 
relationship. We design long-term plan and strategy for them since we become partners as 
we knew that we will succeed in this business when our teams succeed first . We generated 
over $6.03 million for export sales while $23.06 million for domestic sales in 2020. Our 
annual sales were continuously rising more than 28 percent annually in the past 5 years 
 
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.
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Booth:  B204 
Country: KOREA
 
SCENTPRO. CO., LTD.
 
Square-phone +82-10-2663-1620 
Square-envelope ceo@scentpro.co.kr
globe www.scentpro.co.kr
 
Rember uses the uniqueness of scent to make the object recognized as a special being. It 
is different from others and will make you special through your own scent. Rember reminds 
you of the emotion, mood and space of the moment.
 
Rember sử dụng tính độc đáo của mùi hương để làm tăng sự đặc biệt cho người sử dụng. 
Giúp tạo nên sự khác biệt so với đám đông và sẽ khiến bạn trở nên đặc biệt thông qua mùi 
hương của chính mình. Rember tạo cho bạn cảm xúc, tâm trạng và không gian của thời điểm 
đó.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B111 
Country: KOREA
 
SCORIA INDUSTRY CO LTD
 
Square-phone +82 647962422 
Square-envelope scoria2@naver.com
globe betterskincos.com
 
We, BETTERSKIN is in Jeju Island. We use Jeju premium volcanic ash ingredients to make 
cosmetics. Key ingredient - Premium 100% natural origin Volcanic Ash Key Formula - 
Premium Volcanic Ash, Botanical Fermentation HIGH - PERFORMANCE & BENEFIT - Ultimate 
Skin Detoxing & Anti Oxidant Jeju numerous high mineral and active ingredients provide 
great immediate and long-term results. Each allegation has been scientifically proven on 
ingredients and clinically on finished products 
 
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.
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Booth:  B85 
Country: KOREA
 
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO LTD
 
Square-phone +82 10 6418 2327 
Square-envelope tkwk888@naver.com
 
Your skin consultant SHOOPARTS delivers vitality to your skin. Not just focusing on the outer 
skin care, we also apply our aesthetic principle for the harmonized mind and body, providing 
the deep care from something hidden within. Feel this special harmonized aesthetic effect 
that can only be delivered by SHOOPARTS
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B112 
Country: KOREA
 
SHINAN COSMETIC
 
Square-phone +82 10 8300 1616 
Square-envelope my1000love@naver.com
globe https://www.shionle.com/

‘Fashion + Leader’, Create your own makeup style with ShionLe

ShionLe is a brand which makes cosmetic products going along with diverse styles with 
the concept that makeup is also a fashion. We present you exploring own personality 
continuously with teen’s sensitivity with a makeup look which is convenient to wear but 
looks new every day. 
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Booth:  B221 
Country: VIETNAM
 
SINAC JAPAN - SCRUM INC
 
Square-phone +84 24 3556 1845 
Square-envelope ngocpta@scrumvina.com
globe https://scrumjapan.co.jp/
 
HIGH-TECH and Luxury Cosmetics Brand Owning and OEM company only focusing for ALL 
MADE IN JAPAN 
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B229 
Country: KOREA
 
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD.
 
Square-phone +82-10-4121-3239 
Square-envelope kgy2757@daum.net
globe www.gskin.co.kr
 
Our company was founded in 1994 and has been specializing in Cosmetics’ manufacture 
& sale and OEM/ODM since its foundation. The cosmetics of modern people have 
become as an essentional part of overall fashion over the purpose of beauty treatment. 
Our company has developed eco-friendly cosmetics have had no side effects on skin and 
a wild for skin based on many experiences from generation to generation for hundreds of 
years and and has launched many products focusing on quality rather than brand name. 
We are doing everything within our power to remain eternal partners of beauty with our loyal 
customers.
 
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. 
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Booth:  B215 
Country: JAPAN
 
STELLA KANPO.,LTD
 
Square-phone +81 8066 311 00 
Square-envelope info@stella-s.com
 
Towasiro is a new cosmetic brand researched and developed by Stella Kanpo.,Ltd, Japan. In 
Japanese Towa means Eternal and Siro means White and Pure. Towasiro was born towards 
women of all generations to honor pure and eternal beauty.
 
Towasiro là thương hiệu mỹ phẩm mới được nghiên cứu và phát triển bởi Stella Kanpo., Ltd, 
Nhật Bản. Trong tiếng Nhật Towa có nghĩa là Vĩnh cửu và Siro có nghĩa là Trắng và Tinh khiết. 
Towasiro được sinh ra để hướng tới phụ nữ ở mọi thế hệ nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết 
và vĩnh cửu.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B71 
Country: KOREA
 
SUNG KYUN KWAN COSMETIC
 
Square-phone +82-70-4209-3795 
Square-envelope isabal@skkcos.com
 
It is a natural skin care brand with natural ingredients that makes clean and mild basic 
products that can be used by everyone with healthy natural raw materials and ingredients 
through research and development by domestic and overseas cooperative researchers.  
It is a natural skin care brand with natural ingredients that makes clean and mild basic 
products that can be used by everyone with healthy natural raw materials and ingredients 
through research and development by domestic and overseas cooperative researchers. 

Đây là một thương hiệu chăm sóc da tự nhiên với các thành phần thiên nhiên tạo ra các 
sản phẩm làm sạch cơ bản và dịu nhẹ có thể được sử dụng cho tất cả mọi người với nguồn 
nguyên liệu và thành phần tự nhiên lành tính thông qua nghiên cứu và phát triển của các 
nhà nghiên cứu hợp tác trong và ngoài nước.
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Booth:  B84 
Country: KOREA
 
SZCO COSMETIC
 
Square-phone +82 10 5281 2548 
Square-envelope rkcm123@szco.co.kr
globe https://www.storyofnature.co.kr/
 
VISION
very women is beautiful just way you are
Constant challenge and research for true beauty and we seek harmonious beauty of nature 
BRAND STORY 
Skin healthy to find from natural. We find the best ingredients in the world and make 
cosmetics with our technology skill & know-how to share our product with customer who 
wants mild and gentle cosmetics form natural. Good ingredients found in nature and finds 
best skin condition with it. Strengtheris skin own and it finds healthy skin for you. You can feel 
better skin than before. We develop and study about benefits of Histoire Naturelle
 
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
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B90 
Country: KOREA
 
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
 
Square-phone +82-1041274850 
Square-envelope zmsnk@naver.com
globe https://www.tukorea.ac.kr/tukorea/index.do
 
Tech university of Korea GTEP is a project that incubaters student of trade experts. In 
cooperation with export companies that have products from promising domestic companies, 
college students directly practice exporting. Our product is Nail, Foot, Diet, Filler and Skin 
care.

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.
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Booth:  B114 
Country: KOREA
 
TFIT CLASS INC.
 
Square-phone +82-1073 1552 00 
Square-envelope jinlee@tfi t.co.kr
globe www.tfit.co.kr

We are contemporary cosmetic brand and suggest ‘all-right beauty’ to find a healthy 
foundation. Our products are composed of a skin care line that helps skin essential care and 
awakens the skin’s self- healing power to create healthy and vitality skin, and a makeup line 
that anyone can complete perfect makeup with excellent adhesion and delicacy.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B224 
Country: VIETNAM
 
THA VON JOINT STOCK COMPANY
 
Square-phone +84 263 3827 879 
Square-envelope thavon2000@yahoo.com
globe https://myphamthavon.com/
 
Trading, producing perfumes and cosmetics:
Perfume, environmental products, Cream, Serum, Lipstick, lipgloss, Soap, hygiene products 
- antibacterial, hair care, eye care, skin care, essential oils, spa products. The cosmetic 
factory has been granted the certificate of Cosmetic Good Manufacturing Practice CGMP-
ASEAN 2017/2021.
 
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.
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Booth:  B86 
Country: KOREA
 
THE LK CO., LTD.
 
Square-phone +82-42-933-8717 
Square-envelope jgyunsun@gmail.com
globe www.heeyeon.kr
 
The LK Co., Ltd. is cosmetic research and & rough communication with clients and continues 
to grow in the rapidly changing beauty market. The LK Co., Ltd. aims to spread the beauty 
of Korea around the world in the sense of The Leader of Korean Beauty. Considering the 
global trend of natural cosmetics, we are making various efforts to enter the domestic & 
foreign markets by extracting active ingredients from various natural products & developing 
cosmetics & products containing natural extracts.
 
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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B206 
Country: KOREA
 
TOAS
 
Square-phone +82-10-6861-4328 
Square-envelope Beautymaster.contyjin@gmail.com
globe http://www.beautymaster-junhyejin.vn/
 
Toas is a cosmetics brand that distributes cosmetics to dermatologists and hospitals.
 
Toas là thương hiệu mỹ phẩm chuyên phân phối mỹ phẩm cho các bác sĩ da liễu và bệnh 
viện.
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Booth:  B205 
Country: KOREA
 
U&B
 
Square-phone +82-10-5053-5056 
Square-envelope style@unbb.kr
globe https://unbb.kr/en/index.html
 
Korean beauty manufacturer specialized in dermis regeneration & bio technology. Through 
R&D, We have developed cosmeceutical skin care products, scalp care products, beauty 
device, health food for 20 years. Whole products are based on premium protein, G9 Growth 
factors that has intensive regeneration & anti-aging effect. We are actively exporting(OEM) 
to various countries such as USA, Malaysia, China, Hongkong etc. and distributing to medical 
& aesthetic fields.

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.
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B216 
Country: JAPAN
 
UNIMAT RIKEN COPORATION
 
Square-phone +81 3340 814 61 
Square-envelope S.NAKAJIMA@RIKEN-HEALTH.CO.JP
 
Since its founding in 1969, UNIMAT RIKEN has been developing safe and reliable health 
foods and cosmetics under our philosophy of delivering relaxation and peace of mind. In 
particular, we are strengthening the development of supplements for children containing 
vitamins, calcium, and DHA. In addition, we can also provide OEM services.
 
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.
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Booth:  B47 
Country: MALAYSIA
 
VEE-MAN HOLDINGS SDN BHD
 
Square-phone +60 12-2078375 
Square-envelope VEEMAN1U@HOTMAIL.COM
globe https://saveebeauty.com/
 
About Us
Established and certified as a GMP manufacturer in 2007, Sávee earned its reputation as a 
dynamically growing brand with its quality consistency and constant service improvement, 
and today, Sávee has steered to be the key OEM player in beauty and cosmetic solution in 
the region.

About the Brand
From Natural, Believe In Natural. We strongly believe to work together with natural, the 
natural will back work for us. Every little effort count in protected our loved one, our Earth.
 
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. 
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B137 
Country: KOREA
 
VIEWTIS
 
Square-phone +82 10 7240 5521 
Square-envelope rachel@sayinus.com
globe www.sayinus.com
 
VIEWTIS aims to provide greater value and create a much more beautiful life span for the 
people. With the world’s best grade of quality controlled products, we are leading the Korean 
beauty cosmetic & RF system market, steadily expanding globally in Japan and Europe. Our 
primary focus is to support our global partners with the best quality care and the solution. 
We do our best to supply innovative products for our customers with reliable proven quality. 
 
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.
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Booth: B157 
Country: KOREA
 
VK FRONTIER
 
Square-phone +82 (0)10-3894-9832 
Square-envelope ceo@vkfrontier.com
globe https://anpol.co.kr/
 
Scope: Research on high-performance cosmetic ingredients and products and functional 
foods. 
 
Patent owned: 
- Filtrate extract fermented extract of Lingzhi mushroom and green apricot for cosmetics 
for skin whitening effect (Patent No. 10-2017078) 
- Rose petal extract for use in cosmetics (Patent No. 10- 2020-0121435)
 
Lĩnh Vực : Nghiên cứu nguyên liệu và sản phẩm mỹ phẩm tính năng cao và thực phẩm
chức năng. 
 
Bằng sáng chế sở hữu: 
- Dịch lọc chiết xuất lên men nấm phục Linh và quả mơ xanh cho mỹ phẩm tác dụng làm 
trắng da ( Bằng sáng chế số 10-2017078) 
- Chiết xuất cánh Hoa Hồng sử dụng trong mỹ phẩm
( Bằng sáng chế số 10- 2020-0121435)
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B152 
Country: KOREA
 
WOOSIN COSMETICS CO.,LTD
 
Square-phone +82 10 2328 5950 
Square-envelope sales@woosincos.co.kr
globe www.woosincos.co.kr
 
Woosin Cosmetic Co., Ltd has been in the cosmetic field for 40years as one of the leading 
cosmetic manufacturers, introducing countless popular products of high quality with ISO 
9001, ISO 14001, ISO22716 with CGMP improving the reliability of our products internationally 
and making it easy for us to supply superior products worldwide. We own instruments for 
accurate analysis for rigorous quality control, and many professional technicians with 
years of experience are concentrating on developing new materials and products of high 
functionality based on life sciences. We will continue endeavoring in scientific and full-
fledged research-based on next-generation applied technology. 
 
Woosin Cosmetic Co., Ltd đã hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm được 40 năm với tư cách là 
một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu, ra mắt vô số sản phẩm phổ biến có chất 
lượng cao với ISO 9001, ISO 14001, ISO22716 với CGMP nâng cao độ tin cậy của sản phẩm và 
tạo điều kiện để chúng tôi cung cấp các sản phẩm hàng đầu trên toàn thế giới. Chúng tôi 
sở hữu các thiết bị phân tích chính xác kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và nhiều kỹ thuật 
viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm dày dặn đang tập trung phát triển nhiều nguyên liệu và 
sản phẩm mới có chức năng cao dựa trên khoa học đời sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực 
trong nghiên cứu khoa học và chính thức dựa trên công nghệ ứng dụng thế hệ mới.
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Booth:  B126 
Country: KOREA
 
WOOWON CO., LTD.
 
Square-phone +820314343400 
Square-envelope wow@woowon.co.kr 

Based on the best vacuum emulsifier and mixing technology. To domestic and foreign 
cosmetic, pharmaceutical, food, and chemical corporate customers (B2B). Design, 
fabrication, and installation of manufacturing facilities and infrastructure. A small but 
continuously growing. It is a global small but strong company!

Dựa trên công nghệ trộn và nhũ hóa chân không tốt nhất. Hướng đến các khách hàng doanh 
nghiệp mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và hóa chất trong và ngoài nước (B2B). Thiết kế, 
chế tạo và lắp đặt các cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi tuy nhỏ nhưng liên tục phát 
triển. Nó là một công ty nhỏ nhưng mạnh toàn cầu!
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HỒ SƠ KHÁCH TRƯNG BÀY

Booth:  B16 
Country: CHINA
 
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO., LTD
 
Square-phone +86-574-62468805 
Square-envelope sales23@blooming-packaging.com
globe www.bloopak.com
 
Yuyao Blooming Commodity Co.,Ltd established in 2009, we are specialized in the production 
of nail pump, lotion pump, trigger sprayer, lipgloss tube, cosmetic box and many other 
cosmetic packagings. We habe the capacity of independent developing and designing, 
excellent quality and customer service philosophy.

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.
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COMPANY NAME COUNTRY BOOTH NO.

A & M BEAUTY WELLNESS SDN BHD MALAYSIA B59
A JU COSMETIC CO., LTD. KOREA B69
ADWIN KOREA KOREA B148
ALPHA LABORATORIES  NEW ZEALAND  B208
AMTIXBIO KOREA B150
ANNECY KOREA B113
AP GLOBAL KOREA B56
ARGEVILLE FRANCE B195
ARTFACE CO., LTD. KOREA B130
BAKGABUN KOREA B151
BARUN GM KOREA B105
BEAUTY RELAY PRIVATE LIMITED INDIA B46
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. VIETNAM B101
BIO-JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP VIETNAM B186
BNC KOREA INC KOREA B77
BR PHARM KOREA B138
BRCOSSEM CO., LTD. KOREA B32
BS PHARM KOREA KOREA B142
BTF KOREA KOREA B156
BW KOREA KOREA B65
CANA YOUNG CO.,LTD VIETNAM B223
CBNU GTEP KOREA B34
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP KOREA B35
CHOICEBIO KOREA B107
COANMY CO., LTD (WELCOB) KOREA B162
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HARAVAN
(HARAVAN TECHNOLOGY CORP) VIETNAM B222
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG VIETNAM B235
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA VIETNAM B165
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC VIETNAM B170
CÔNG TY TNHH ALAHA VIỆT NAM VIETNAM B211
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM VIETNAM B28
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM VIETNAM B22
CÔNG TY TNHH HANEY VIETNAM B207
CÔNG TY TNHH IONIAGA VIETNAM B11
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL VIETNAM B29
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON VIETNAM B166
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT VIETNAM B214
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM NGÔ
THANH PHÚ VIETNAM B225
CÔNG TY TNHH SONG THẢO VIETNAM B233
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL VIETNAM B219
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COMPANY NAME COUNTRY BOOTH NO.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ANH DƯƠNG VIETNAM B234
CÔNG TY TNHH TIGER MARKETING VIỆT NAM  VIETNAM B169
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM VIETNAM B196
COSMAX.INC KOREA B154
COSMO BEAUTY VIETNAM B217
C-STORE KOREA B115
DABORD KOREA B199
DAEGU HANNY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC
COOPERATION FOUNDATION KOREA B76
DIAMI (SHINEWITH) KOREA B160
DKU GTEP KOREA B38
DONGGUAN FULLBRIGHT INDUSTRY CO.,LTD. CHINA B231
DR.HEDISON KOREA B228
ECOMINE CO., LTD.  KOREA B202
EMPOWERING INNOVATIONS CO. LTD THAILAND B7
EXPORT MAGAZINE ITALY B94
FARM SKIN  KOREA B163
FINE JAPAN (FINE VIET NAM CO.,LTD) VIETNAM B213
FOURMCREW KOREA B158
GACHI PLUS CO., LTD. KOREA B80
GARAM OF NATURE KOREA B147
GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD MALAYSIA B53
GENOSS CO., LTD KOREA B78
GLAM SKIN RESOURCES HONG KONG B102
GLKBIO KOREA B183
GUANGZHOU JUNJIE COSMETICS PACKAGING CO., LTD CHINA B185
GWANGJU UNIVERSITY GTEP KOREA B106
HAHO MEDI KOREA B82
HANSCOS CO., LTD. KOREA B146
HERBEARTH KOREA B143
HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD CHINA B12
HIGHSIDE CO.LTD JAPAN B15
HITECH FORMULATIONS PVT LTD INDIA B48
HOIN CO., LTD. KOREA B63
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD AUSTRALIA B54
HSC CO., LTD. KOREA B120
HUFS GTEP KOREA B44
HWASHIN COMPANY - HANGUK NEST COMPANY VIETNAM B230
HWCOSCOCO CO., LTD. KOREA B81
I PLUS Q COMPANY LIMITED THAILAND B226
IDO HEALTHCARE CO., LTD. KOREA B109
INHA UNIVERSITY GTEP KOREA B91
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COMPANY NAME COUNTRY BOOTH NO.

INNOFLUX KOREA B64
JEJU INDI CO., LTD. KOREA B144
JEONBUK NATIONAL UIVERSITY JBNU GTEP KOREA B36
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF
INTERNATIONAL TRADE, BK21 B2G & GTEP KOREA B39
JLU CO.,LTD. KOREA B203
JOY LIFE CO., LTD. KOREA B119
KAILANI INTERNATIONAL KOREA B87
KMU GTEP KOREA B58
KOECO CO., LTD. KOREA B100
KOREA OCEAN BIO CLUSTER KOREA B201
KOREA TRADE KOREA B155
KU-GTEP (MONDEREVE, JRJ.INC) KOREA B33
KYUN GHEE UNIVERSITY KOREA B42, B45
LABGENOMICS CO., LTD. KOREA B131
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES
TRADING CO., LTD  VIETNAM B189>B194
LE GIA IMPORT EXPORT TRANSPORT SERVICES
TRADING CO., LTD  VIETNAM B187
LIFETOGETHER CO LTD KOREA B161
LISSEKOREA INC. KOREA B52
LORD INTERNATIONAL CO EGYPT B18
M CURE CO., LTD. KOREA B132
MARINE TECHNO INC. KOREA B66
MAZUBIO HEALTHTECH SDN BHD MALAYSIA B95
MICELLKOREA LAB CO., LTD KOREA B232
MIJIN COSMETICS CO., LTD. KOREA B145
MONARCH AESTHETIC SDN BHD MALAYSIA B2
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD MALAYSIA B1
MYEONG-PUM CO., LTD. KOREA B67
NAC KOREA B62
NATURAL KOREA (BNCO INTL) KOREA B116
NATURE BOTANICS CO., LTD. KOREA B149
ONE M GLOBAL CO., LTD. KOREA B200 
OU INTERNATIONAL KOREA B110
PAESE EUPHORA  POLAND B5
PMC MEDICAL CAMPUS THAILAND B13
PRO LABO HOLDINGS CO., LTD JAPAN B135
PROLIFE PREMIUM SDN BHD MALAYSIA B236
RAKESH SANDAL INDUSTRIES INDIA B197 
REVIRESCO KOREA B153 



181Exhibitor Index

COMPANY NAME COUNTRY BOOTH NO.

REZIENA INC. KOREA B139
SAEANG CO LTD KOREA B123
SB INTERLAB CO LTD THAILAND B57
SCENTPRO. CO., LTD. KOREA B204 
SCORIA INDUSTRY CO LTD KOREA B111
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD KOREA B85
SHINAN COSMETIC KOREA B112
SINAC JAPAN - SCRUM INC VIETNAM B221
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. KOREA B229 
STELLA KANPO.,LTD JAPAN B215 
SUNG KYUN KWAN COSMETIC KOREA B71
SZCO COSMETIC KOREA B84
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP KOREA B90
TFIT CLASS INC. KOREA B114
THA VON JOINT STOCK COMPANY VIETNAM B224
THE LK CO., LTD. KOREA B86
TOAS KOREA B206 
U&B KOREA B205
UNIMAT RIKEN COPORATION JAPAN B218
VEE-MAN HOLDINGS SDN BHD MALAYSIA B47
VIEWTIS KOREA B137
VK FRONTIER KOREA B157
WOOSIN COSMETICS CO.,LTD KOREA B152
WOOWON CO., LTD. KOREA B126
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO., LTD CHINA B16
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DANH BẠ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TRƯNG BÀY
Exhibitors Profile and Service

AESTHETIC EQUIPMENT
BS PHARM KOREA 
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
HIGHSIDE CO.LTD
JLU CO.,LTD.
KBITA
REZIENA
VIEWTIS
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
GENOSS CO., LTD. 
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD
BNC KOREA, INC.
HWCOSCOCO CO., LTD.
GACHI PLUS CO.,LTD.
HSC CO.,LTD
MCURE CO., LTD.
IDO HEALTHCARE CO., LTD.
CBNU GTEP
MONARCH AESTHETIC SDN BHD
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
LISSEKOREA INC.
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF 
INTERNATIONAL TRADE, BK21 B2G & GTEP
MARINE TECHNO INC.
NAC
BW KOREA.,LTD
SAEANG CO., LTD.

ARTIFICIAL NAILS
DIAMI
HOIN CO., LTD.

BABYCARE PRODUCTS
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
FARMSKIN
KOREA TRADE
PA ENTERPRISE, INC

BATH CARE
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
INHA UNIVERSITY GTEP
SARL PHARMATICA
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 

BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION

BEAUTY EQUIPMENT, ACCESSORIES & TOOL
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
HIGHSIDE CO.LTD
JLU CO.,LTD.
KOREA TRADE
LORD INTERNATIONAL CO
REZIENA

BEAUTY MACHINE
BTF KOREA
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
HIGHSIDE CO.LTD
JLU CO.,LTD.
VIEWTIS

BEAUTY SALON EQUIPMENT
ALAHA VIỆT NAM
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
HIGHSIDE CO.LTD
JLU CO.,LTD.
LORD INTERNATIONAL CO
NAC

BEAUTY SERVICES
ALAHA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
REZIENA
TOAS
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BODY CARE
ADWIN KOREA CORPORATION
AMTIXBIO. CO., LTD
BAKGABUN
BR:LAB
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DR.HEDISON
FARMSKIN
HANSCOS CO., LTD. 
HIGHSIDE CO.LTD
JEJU INDI 
KOREA TRADE
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LORD INTERNATIONAL CO
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. 
VIEWTIS
WOOSIN COSMETICS
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
AJU COSMETIC CO., LTD
GACHI PLUS CO.,LTD.
LABGENOMICS CO., LTD.
HAHO MEDI
SZCO COSMETIC
THE LK CO., LTD.
BARUN GM
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY JBNU GTEP
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP
INHA UNIVERSITY GTEP
KMU GTEP
PHARMATICA (SARL PHARMATICA)
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
TFIT CLASS INC. 
BRCOSSEM CO., LTD. 
NAC

BODY ENHANCEMENT & FITNESS
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP
PHARMATICA (SARL PHARMATICA)
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION

CARRIER OILS
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

CM & PRIVATE LABEL
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

CONTRACT MANUFACTURING
ALPHA LABORATORIES 
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
COSMAX.INC
LIFE TOGETHER  CO.LTD
REZIENA
VIEWTIS

COSMETICS
ADWIN KOREA CORPORATION
ALAHA VIỆT NAM
ALPHA LABORATORIES 
AMTIXBIO. CO., LTD
BAKGABUN
BR PHARM CO., LTD. 
BR:LAB
BS PHARM KOREA 
BTF KOREA
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DR.HEDISON
ECOMINE CO., LTD. 
FARMSKIN
FOURMCREW
GARAM OF NATURE 
GLKBIO
HANSCOS CO., LTD. 
HIGHSIDE CO.LTD
JEJU INDI 
KBITA
KOREA OCEAN BIO CLUSTER
KOREA TRADE
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LORD INTERNATIONAL CO
MICELLKOREA LAB CO., LTD
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
NATURE BOTANICS CO., LTD.
PA ENTERPRISE, INC
RAKESH SANDAL INDUSTRIES 
REVIRESCO
REZIENA
SCENTPRO. CO., LTD.
TOAS
UNIMAT RIKEN COPORATION
VIEWTIS
WOOSIN COSMETICS

COSMETICS ACCESSORIES
ALAHA VIỆT NAM
BAKGABUN
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
 
KOREA TRADE
LORD INTERNATIONAL CO
BR PHARM CO., LTD. 

ESSENTIAL OILS
GWANGJU UNI. GTEP

EYEBROW
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

EYECARE
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
SZCO COSMETIC
CBNU GTEP
SARL PHARMATICA

YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
TFIT CLASS INC. 
NAC
SHINAN COSMETIC CO.,LTD

EYELASH EXTENSION
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

EYELASHES
ADWIN KOREA CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
KOREA TRADE
PAESE COSMETICS
CBNU GTEP

FACE MASK
ADWIN KOREA CORPORATION
ALAHA VIỆT NAM
BR:LAB
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DR.HEDISON
FARMSKIN
GLKBIO
HANSCOS CO., LTD. 
JEJU INDI 
KOREA TRADE
LIFE TOGETHER  CO.LTD
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
REVIRESCO
REZIENA
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FACIAL CARES
ADWIN KOREA CORPORATION
ALAHA VIỆT NAM
BAKGABUN
BR:LAB
BS PHARM KOREA 
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DABORD
DR.HEDISON
FARMSKIN
FOURMCREW
GLKBIO
HANSCOS CO., LTD. 
HIGHSIDE CO.LTD
JEJU INDI 
KOREA TRADE
LIFE TOGETHER  CO.LTD
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
PA ENTERPRISE, INC
REVIRESCO
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. 
TOAS
VIEWTIS

FOAM CLEANING
AMTIXBIO. CO., LTD
BR:LAB
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 

CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DR.HEDISON
FARMSKIN
FOURMCREW
HANSCOS CO., LTD. 
HIGHSIDE CO.LTD
JEJU INDI 
KOREA TRADE
MICELLKOREA LAB CO., LTD
PA ENTERPRISE, INC
TOAS

FOOTCARE
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
TFIT CLASS INC. 

FRANCHISE MASSAGE & SPA
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
MICELLKOREA LAB CO., LTD

GEL NAILS PRODUCTS
DIAMI

GEL NAILS EQUIPMENT
DIAMI
HOIN CO., LTD.
HAIR, BEAUTY, MAKE UP & NAIL ACADEMY
MICELLKOREA LAB CO., LTD
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
MARINE TECHNO INC.
HOIN CO., LTD.
SAEANG CO., LTD.

HAIR CARE
ADWIN KOREA CORPORATION
AJU COSMETIC CO., LTD
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
BLESSED CORP
BR:LAB
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BRCOSSEM CO., LTD. 
BW KOREA.,LTD
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
DR.HEDISON
ECOMINE CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
FARMSKIN
JEJU INDI 
KBITA
KMU GTEP
KOREA TRADE
KYUNG HEE UNIVERSITY GTEP
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LORD INTERNATIONAL CO
MICELLKOREA LAB CO., LTD
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
OU INTERNATIONAL
PHARMATICA (SARL PHARMATICA)
SAEANG CO., LTD.
SB INTERLAB CO,.LTD.
SCORIA INDUSTRY CO., LTD.
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD
TFIT CLASS INC. 
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
WOOSIN COSMETICS
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 

HAIR COLOUR
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
 
HAIR DYEING
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
ECOMINE CO., LTD. 

HAIR GROWTH
BLESSED CORP
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMO BEAUTY
ECOMINE CO., LTD. 
MICELLKOREA LAB CO., LTD

HAIR REMOVAL
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
COSMO BEAUTY
LORD INTERNATIONAL CO
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD

HAIR ACCESSORIES
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
 
HAIR SALON EQUIPMENT
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
LORD INTERNATIONAL CO
MICELLKOREA LAB CO., LTD
KYUNG HEE UNIVERSITY GTEP

HAIR EXTENSIONS

HALAL PRODUCTS
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
SB INTERLAB CO,.LTD.

 HEALTH CARE
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMO BEAUTY
FOURMCREW
LORD INTERNATIONAL CO
TOAS
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
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LABGENOMICS CO., LTD.
HAHO MEDI
JOY LIFE CO., LTD
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
C-STORE
BW KOREA.,LTD
NATURAL KOREA (BNCO INTL)
HEALTH FOOD SUPPLEMENT
BTF KOREA
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
HIGHSIDE CO.LTD
KOREA TRADE
UNIMAT RIKEN COPORATION
GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.

 MAKE-UP
ADWIN KOREA CORPORATION
SAEANG CO., LTD.
AMTIXBIO. CO., LTD
BR:LAB
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
DR.HEDISON
KOREA TRADE
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
PAESE COSMETICS
AJU COSMETIC CO., LTD
THE LK CO., LTD.
ARTFACE CO., LTD.
MONDE REVE (KU-GTEP)
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
DKU GTEP

YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
C-STORE
TFIT CLASS INC. 
BRCOSSEM CO., LTD. 
HOIN CO., LTD.

MASSAGE OIL
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
GWANGJU UNI. GTEP
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
NAC
SAEANG CO., LTD.

MEDICAL AESTHETIC LASER & COSMETICS
AMTIXBIO. CO., LTD
BR PHARM CO., LTD. 
BS PHARM KOREA 
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
GLKBIO
TOAS
BR PHARM CO., LTD. 

MEDICAL DEVICE
AMTIXBIO. CO., LTD
BR PHARM CO., LTD. 
BS PHARM KOREA 
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
GLKBIO
JLU CO.,LTD.
BR PHARM CO., LTD. 

MEDICAL EQUIPMENT, ACCESSORIES & TOOL
JLU CO.,LTD.
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
GENOSS CO., LTD. 
BNC KOREA, INC.
HWCOSCOCO CO., LTD.
LABGENOMICS CO., LTD.
HSC CO.,LTD
MCURE CO., LTD.



189
DANH BẠ SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TRƯNG BÀY
Exhibitors Profile and Service

IDO HEALTHCARE CO., LTD.
THE LK CO., LTD.
CHOICEBIO
BARUN GM
KYUNG HEE UNIVERSITY GTEP
MONARCH AESTHETIC SDN BHD
MONARCH INNOVATION GROUP SDN BHD
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
AP GLOBAL
GLAM SKIN RESOURCES
BW KOREA.,LTD
NATURAL KOREA (BNCO INTL)

NAIL TREATMENT
DIAMI
HOIN CO., LTD.

NAIL, CUTICLE CARE & TOOLS
DIAMI
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
GWANGJU UNI. GTEP
HOIN CO., LTD.

NATURAL HAIR CARE
BR:LAB
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMO BEAUTY

NATURAL HEALTH SUPPLEMENT
ALPHA LABORATORIES 
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA 
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
KOREA TRADE
NUTRI COSMETICS
ADWIN KOREA CORPORATION
ALPHA LABORATORIES 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM

OEM / ODM
ADWIN KOREA CORPORATION
REZIENA
MICELLKOREA LAB CO., LTD
ALPHA LABORATORIES 
AMTIXBIO. CO., LTD
WOOWON.CO.KR
DERMAPHILIA (SUNG KYUN KWAN COSMETIC)
BR PHARM CO., LTD. 
BR:LAB
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH FINE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
COSMAX.INC
PAESE COSMETICS
COSMO BEAUTY
DABORD
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
DR.HEDISON
ECOMINE CO., LTD. 
FOURMCREW
HANSCOS CO., LTD. 
VIEWTIS
JEJU INDI 
JLU CO.,LTD.
KBITA
KOREA TRADE
TOAS
WOOSIN COSMETICS
LABGENOMICS CO., LTD.
AJU COSMETIC CO., LTD
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. 
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LORD INTERNATIONAL CO
GEMINI BEAUTY RESOURCES (M) SDN BHD
MCURE CO., LTD.
HAHO MEDI
THE LK CO., LTD.
CHOICEBIO
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
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HESHAN YECHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
SCORIA INDUSTRY CO., LTD.
LISSEKOREA INC.
BRCOSSEM CO., LTD. 
MARINE TECHNO INC.
NAC
BW KOREA.,LTD
SAEANG CO., LTD.
NATURAL KOREA (BNCO INTL)
IZEZE
BR PHARM CO., LTD. 

ORGANIC AND NATURAL SKINCARE 
PRODUCTS
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
AJU COSMETIC CO., LTD
KAILANI INTERNATIONAL 
BNC KOREA, INC.
DERMAPHILIA (SUNG KYUN KWAN COSMETIC)
OU INTERNATIONAL
THE LK CO., LTD.
CHOICEBIO
MONDE REVE (KU GTEP)
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY JBNU GTEP
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP
CBNU GTEP
INHA UNIVERSITY GTEP
SARL PHARMATICA
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
MARINE TECHNO INC.
NATURAL KOREA (BNCO INTL)
IZEZE

PACKAGING
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
GUANGZHOU JUNJIE COSMETICS PACKAGING CO., 
LTD
HANSCOS CO., LTD. 
KBITA
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.

PERFUME
ARGEVILLE
BR:LAB
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
RAKESH SANDAL INDUSTRIES 
SCENTPRO. CO., LTD.
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY JBNU GTEP
PHARMATICA (SARL PHARMATICA)
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION

PERSONAL CARE PRODUCTS
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
KAILANI INTERNATIONAL 
LABGENOMICS CO., LTD.
MCURE CO., LTD.
OU INTERNATIONAL
HAHO MEDI
CHOICEBIO
BARUN GM
GWANGJU UNI. GTEP
SARL PHARMATICA
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
LISSEKOREA INC.
TFIT CLASS INC. 
SB INTERLAB CO,.LTD.
MYEONG-PUM CO., LTD
HOIN CO., LTD.
NAC

PUBLICATION
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
RAW MATERIALS / INGREDIENTS
AMTIXBIO. CO., LTD
ARGEVILLE
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
JEJU INDI 
REZIENA
MAZUBIO HEALTHTECH IN ANTI-AGING
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SALON PROFESSIONAL HAIR CARE
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
ECOMINE CO., LTD. 
LORD INTERNATIONAL CO
MICELLKOREA LAB CO., LTD
HSC CO.,LTD

SKINCARE
ADWIN KOREA CORPORATION
AJU COSMETIC CO., LTD
ALAHA VIỆT NAM
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
AMTIXBIO. CO., LTD
ARTFACE CO., LTD.
BARUN GM
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
BR:LAB
BRCOSSEM CO., LTD. 
BS PHARM KOREA 
CHEONGJU UNIVERSITY GTEP
CHOICEBIO
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẢI KIM LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM 
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH MTV BEAUTIZON
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH 
VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Q&A 
COSMAX.INC
COSMO BEAUTY
C-STORE
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
DERMAPHILIA (SUNG KYUN KWAN COSMETIC)
DKU GTEP
DR.HEDISON
ECOMINE CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
FARMSKIN
GACHI PLUS CO.,LTD.

GWANGJU UNI. GTEP
HAHO MEDI
HANSCOS CO., LTD. 
HIGHSIDE CO.LTD
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
HSC CO.,LTD
HUFS GTEP
HWCOSCOCO CO., LTD.
IDO HEALTHCARE CO., LTD.
INHA UNIVERSITY GTEP
INNOFLUX
JEJU INDI 
JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY, DEPARTMENT OF 
INTERNATIONAL TRADE, BK21 B2G & GTEP
JOY LIFE CO., LTD
KAILANI INTERNATIONAL 
KBITA
KMU GTEP
KOREA TRADE
KYUNG HEE UNIVERSITY GTEP
LABGENOMICS CO., LTD.
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LISSEKOREA INC.
LORD INTERNATIONAL CO
MARINE TECHNO INC.
MCURE CO., LTD.
MICELLKOREA LAB CO., LTD
MIJIN COSMETICS CO., LTD.
MONDE REVE (KU-GTEP)
NAC
NATURAL KOREA (BNCO INTL)
NATURE BOTANICS CO., LTD.
OU INTERNATIONAL
PA ENTERPRISE, INC
PAESE COSMETICS
PHARMATICA (SARL PHARMATICA)
REZIENA
SCORIA INDUSTRY CO., LTD.
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD
SHINAN COSMETIC CO.,LTD
SKIN HEALTH COSMETIC CO.,LTD. 
SZCO COSMETIC
TFIT CLASS INC. 
THE LK CO., LTD.
UNIMAT RIKEN COPORATION
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.
WOOSIN COSMETICS
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SLIMMING PRODUCTS
ALPHA LABORATORIES 
BS PHARM KOREA 
CÔNG TY CỔ PHẦN VITABELLA 
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH BUY2SELL VIETNAM  
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH PA VIỆT NAM ADVERTISMENT
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM 
NGÔ THANH PHÚ
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
HIGHSIDE CO.LTD
VIEWTIS
AJU COSMETIC CO., LTD
THE LK CO., LTD.
BARUN GM
TECH UNIVERSITY OF KOREA GTEP
HOMART PHARMACEUTICALS PTY LTD
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
NAC

SPA & AROMATHERAPY PRODUCTS
ALAHA VIỆT NAM
AMTIXBIO. CO., LTD
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
HIGHSIDE CO.LTD
HSC CO.,LTD
INHA UNIVERSITY GTEP
LIFE TOGETHER  CO.LTD
MICELLKOREA LAB CO., LTD
NAC
VEE-MAN HOLDINGS SDN. BHD.

SPA MANAGEMENT
BR:LAB
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
ECOMINE CO., LTD. 

SPA PRODUCTS & TOOLS
ALAHA VIỆT NAM
BIO INTERNATIONAL CO., LTD. 
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH MAT CHAN TUL
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT 
TRIỂN PPL 
DAEGU HAANY UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC 
COOPERATION FOUNDATION
DR.HEDISON
ECOMINE CO., LTD. 
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
HSC CO.,LTD
INHA UNIVERSITY GTEP
KMU GTEP
KYUNG HEE UNIVERSITY GTEP
LIFE TOGETHER  CO.LTD
LISSEKOREA INC.
LORD INTERNATIONAL CO
MICELLKOREA LAB CO., LTD
NAC
REZIENA
SB INTERLAB CO,.LTD.
SEOHYUN BEAUTY COSMETIC CO.,LTD
VIEWTIS
TESTING & LAB EQUIPMENT
CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

THERAPY PRODUCTS
ALAHA VIỆT NAM
AMTIXBIO. CO., LTD
BAKGABUN
BLESSED CORP
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THẪM MỸ THANH TRÚC
CÔNG TY TNHH CANA YOUNG 
CÔNG TY TNHH HANEY
CÔNG TY TNHH SCRUM VINA
CÔNG TY TNHH SONG THẢO
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
HIGHSIDE CO.LTD
LIFE TOGETHER  CO.LTD
MICELLKOREA LAB CO., LTD
VIEWTIS
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TOILETRIES
COANMY CO., LTD 
CÔNG TY CỔ PHẦN THA VON
COSMO BEAUTY
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
SAEANG CO., LTD.
YUYAO BLOOMING COMMODITY CO.LTD 
TRADE ASSOCIATIONS
CÔNG TY TNHH VINTZ GLOBAL VIETNAM
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD 
HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
KBITA
KOREA TRADE

OTHERS
AM ALL TECHNOLOGY SDN BHD
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU HWA SHIN 
CÔNG TY TNHH TIGER MARKETING VIETNAM
EMPOWERING INNOVATIONS CO., LTD. & GOOD HEALTH COMMUNITY CO., LTD.
JEJU INDI 
MYEONG-PUM CO., LTD
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