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1 100233

Sữa rửa mặt ốc sên 

vàng 24K Gold & 

Snail 170gr

Vàng 24K (chứa 8mg) và dịch nhầy từ ốc sên (5.000ppm) 

cùng 7 loại thực vật quý hiếm cân bằng độ ẩm cho da (rễ 

sâm, cam thảo, tía tô ...)

° Chống lão hóa, giảm sự sản xuất sắc tố Melanin tối 

màu - nguyên nhân gây nên tình trạng da nám, tàn 

nhang, sạm màu, nhăn nheo.

° Làm sạch sâu bụi bẩn dưới da, loại bỏ những tế bào 

chết.

° Làm chậm suy giảm Collagen, giúp cân bằng độ ẩm, 

làm sạch da, tẩy trang, làm trắng da, ngăn ngừa lão 

hóa, se khít lỗ chân lông.

J&G 

COSMETICS 

CO., LTD.

HQ PSC 170gr 380,000             

2 100147

Sữa rửa mặt tạo bọt 

Qyo Qyo Tangerine 

Bright+Moist 100ml

° Vỏ quýt đảo sạch Jeju làm sáng và trắng da.

° Chiết xuất rễ cây khoai dại (wild yam) và chiết xuất từ 

cây kalopanax (MULTIEX BSASM) giúp thanh lọc da.

° Chiết xuất thực vật tổng hợp (rau má, hoàng cầm, cốt 

khí củ, cam thảo, trà xanh, lá hương thảo và chiết xuất 

hoa cúc La Mã) giữ cho làn da tươi sáng và khỏe mạnh.

° KHÔNG CÓ dầu khoáng, dầu silicon, benzophenone, 

ethanol phenoxyethanol, paraben.

° Làm sạch sâu, cung cấp độ ẩm cho da.

° Loại bỏ sạch lớp trang điểm còn lại và các tạp chất 

trong lỗ chân lông

LaLa Co.,Ltd. HQ PSC 100ml 580,000             

3 100193

Sữa rửa mặt khoáng 

chất 3 trong 1 Glan 

Moor 100ml 

° Pozzolanic giúp cân bằng và kiểm soát dầu nhờn, hạn 

chế tình trạng bóng nhờn cho da; làm sạch sâu, loại bỏ 

độc tố cho da, nâng cao hàng rào bảo vệ chống viêm,..

° Chiết xuất lá trà xanh, bột than: tẩy da chết nhẹ nhàng, 

cung cấp độ ẩm và chống nắng tự nhiên cho da.

° Chiết xuất rau má: kháng khuẩn, kháng viêm, làm dịu 

da, tái tạo tế bào mới.

° Tinh dầu bạc hà: Giảm Stress, thu nhỏ lỗ chân lông, 

tăng tính đàn hồi cho da.

° Loại bỏ bụi bẩn, tế bào dư thừa trên da.

° Loại bỏ và điều tiết bã nhờn giúp da thông thoáng.

° Ngăn ngừa các tác nhân gây kích ứng và hình thành 

mụn.

L'more HQ PSC 100ml 710,000             

4
A21CO10

56

Sữa rửa mặt Mulgeo 

Cleansing Milk 195ml

° Dầu squalane là thành phần thân thiện với làn da từ 

thiên nhiên, dễ dàng bám trên da, không gây mụn và 

không gây bít lỗ chân lông.

° Vegan Ceramide, dầu yến mạch: chứa các thành phần 

lipid cần thiết cho hàng rào bảo vệ da, giúp da duy trì sự 

cân bằng dầu-nước

° Đây là hãng sp thuần chay, bảo vệ môi trường, không 

thử nghiệm trên động vật

° Sữa rửa mặt (tẩy trang dạng sữa) chiết xuất từ dầu 

hạt yến mạch, có công dụng làm sạch lớp makeup, 

kem chống nắng, dầu thừa, bã nhờn trên da.

° Sữa rửa mặt không gây kích ứng chứa lượng lớn 

thành phần dưỡng ẩm

Mulgeo Co.,Ltd. HQ PSC 195ml 2,050,000          

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BÁN LẺ
(Đối với sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe chính hãng từ Hàn Quốc)

Áp dụng từ ngày 08/10/2022 đến khi có Quyết định khác thay thế

Sữa rửa mặt



5 100425

Nước cân bằng da 

Botanic Twenty Mild 

Toner 210ml

° Thành phần được công bố bởi Bộ An toàn Thực phẩm 

và Dược phẩm: Adenosine (cải thiện nếp nhăn), 

Niacinamide (làm trắng)

° Chứa chiết xuất hỗn hợp được cấp bằng bằng sáng chế: 

SKIN DERMA REJUVEN, BSASM, Lora Anti-S và 

thay thế nước tinh khiết, thành phần chiếm tỷ lệ lớn nhất 

trong mỹ phẩm, bằng nước biển sâu.

° Không chứa hương liệu nhân tạo, chỉ sử dụng hương 

liệu tự nhiên.

° Làm trắng, cải thiện nếp nhăn.

° Cấp ẩm: cân bằng dầu và nước, lấp đầy nước vào sâu 

trong da và tạo kết cấu da trong suốt và tươi sáng.

Botanic Twenty HQ PSC 210ml 560,000             

6 100143

Nước cân bằng da 

Qyo Qyo Tangerine 

Bright+Moist 120ml

° Thành phần vỏ cam quýt Jeju làm da tươi sáng và rạng 

rỡ.

° Chiết xuất từ 7 loại hoa (hoa hồng, hoa cosmos, hoa 

bách hợp, hoa nhài, hoa iris, hoa sen, Mugunghwa) cung 

cấp dinh dưỡng và độ ẩm phong phú cho da để tăng 

cường lớp bảo vệ da.

° Hiệu quả giữ ẩm cao của trehalose, một thành phần 

dưỡng ẩm tự nhiên có khả năng hấp thụ vượt trội.

° Toner + lotion + essence trong 1 sản phẩm giúp chăm 

sóc độ ẩm, bổ sung dinh dưỡng, tăng độ đàn hồi cho 

da.

° Có tác dụng làm sáng da & tăng cường lớp bảo vệ da.

° Có thể sử dụng cho cả nam và nữ.

LaLa Co.,Ltd. HQ PSC 120ml 750,000             

7 100229

Nước cân bằng da ốc 

sên vàng 24K Gold & 

Snail 130ml

Vàng 24K (chứa 8mg) và dịch nhầy từ ốc sên (5.000ppm) 

cùng 7 loại thực vật quý hiếm giúp cân bằng độ ẩm cho 

da (rễ sâm, cam thảo, tía tô ...)

° Chống lão hóa, giảm sự sản xuất sắc tố Melanin tối 

màu - nguyên nhân gây nên tình trạng da nám, tàn 

nhang, sạm màu, nhăn nheo.

° Thúc đẩy lưu thông máu từ đó tăng cường sự trao đổi 

chất của các tế bào da, giúp bài tiết chất thải để da 

thông thoáng, sạch sẽ hơn, kích thích sự sản sinh các tế 

bào da mới.

J&G 

COSMETICS 

CO., LTD.

HQ PSC 130ml 800,000             

8 100227

Nước cân bằng da 

W.Skin Laboratory 

Stop-Aging Peptide 

250ml

° 7 protein peptide tuyệt vời và Volufiline tạo ra độ đàn 

hồi cho da.

° Chiết xuất rau má củng cố hàng rào bảo vệ da.

° Giúp dưỡng ẩm và hình thành lớp màng bảo vệ trên 

da.

° Thành phần chức năng kép hoàn chỉnh cho bạn một 

làn da khỏe mạnh và trong suốt.

J&J Company HQ PSC 250ml 920,000             

Nước cân bằng da

2



9

Tinh chất dưỡng da 

Botanic Twenty Mild 

Essence  210ml

° Thành phần được công bố bởi Bộ An toàn Thực phẩm 

và Dược phẩm: Adenosine (cải thiện nếp nhăn), 

Niacinamide (làm trắng)

° Sự kết hợp 4 loại tinh dầu thiên nhiên.

° Không chứa hương liệu nhân tạo, chỉ sử dụng hương 

liệu tự nhiên.

° Làm trắng, cải thiện nếp nhăn.

° Làm dịu da, cấp ẩm cho da.
HQ PSC 210ml 560,000             

10 100231

Tinh chất dưỡng da ốc 

sên vàng 24K Gold & 

Snail 45ml

Vàng 24K (chứa 8mg) và dịch nhầy từ ốc sên (5.000ppm) 

cùng 7 loại thực vật quý hiếm giúp cân bằng độ ẩm cho 

da (rễ sâm, cam thảo, tía tô …

° Se khít các lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm nám, 

mang lại làn da khỏe khoắn, đầy sức sống.

° Có khả năng chống lão hóa cao, ngăn ngừa sự xuất 

hiện của các nếp nhăn, ngăn cản quá trình lão hóa của 

làn da và giúp tăng sức đề kháng cho da, thúc đẩy làn 

da tự sản sinh ra collagen, tái tạo làn da trắng sáng, 

mịn màng.

J&G 

COSMETICS 

CO., LTD.

HQ PSC 45ml 820,000             

11

Tinh chất dưỡng da 

W.Skin Laboratory 

Stop-Aging Peptide 

100ml

° 7 loại peptide được liên kết với nhau.

° Nonapeptide-1 làm sáng da, loại bỏ xỉn màu và hỗ trợ 

làm mờ vết thâm / nám.

° Axit hyaluronic có khả năng ngậm nước giúp da căng 

bóng hơn.

° Niacinamide, giúp làm sáng da và loại bỏ các đốm tăng 

sắc tố bằng cách ngăn chặn sản xuất melanin và 

adenosine, làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn

° Giúp dưỡng ẩm và hình thành lớp màng bảo vệ trên 

da.

° Làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn, tăng độ đàn 

hồi trên da.

° Làm sáng da, loại bỏ xỉn màu và hỗ trợ làm mờ vết 

thâm nám, giúp da căng bóng hơn

J&J Company HQ PSC 100ml 900,000             

12
A21CO10

28

Tinh chất dưỡng da 

toàn diện CQMONG 

Ampoule Serum 50ml

° 72 thành phần cung cấp Ampoul chuyên sâu

° HA giúp cấp ẩm

° Niacinamide giúp làm trắng da

° Adenosine giúp cải thiện nếp nhăn

° Kết cấu dạng ampoule giúp thấm nhanh vào da và đạt 

hiệu quả nhanh

° Chống nhăn, làm trắng, sáng da

° Dinh dưỡng, tái tạo da, giữ ẩm, cải thiện tông màu da

° Làm dịu da, quản lý tàn nhang & vết thâm, v.v.

MK Global HQ PSC 50ml 1,420,000          

13
A22CO00

7

Tinh chất dưỡng da 

mille de fleur étoile 

moist calming sérum 

100ml

° Chất có nguồn gốc thiên nhiên được chứng nhận thuần 

chay được hấp thụ nhẹ nhàng ngay cả đối với làn da nhạy 

cảm mà không gây kích ứng

° Hương hoa Moringa và hạnh nhân tự nhiên.

° Làm đầy làn da nhạy cảm mất nước, mang lại làn da 

mềm mại và mịn màng

° Chống oxy hóa và dưỡng trắng mạnh mẽ, phục hồi 

sức sống cho làn da 

° Không gây kích ứng

mille de fleur 

co., Ltd. 
HQ PSC 100ml 2,050,000          

Tinh chất dưỡng da

3



14
A21CO10

52

Tinh chất dưỡng da 

Mulgeo Concentrate 

emulsion 1.0 50ml

° Thành phần chiết xuất từ gạo

° Chứa Ferulic acid, tri-lipids, Vitamin B3, Vitamin B5, 

Panthenol, Niacinamide

° Không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật

° Dưỡng trắng và cải thiện nếp nhăn

° Giúp cấp ẩm

° Thu nhỏ lỗ chân lông

° Không gây kích ứng da

Mulgeo Co.,Ltd. HQ PSC 50ml 3,050,000          

15
A21CO10

53

Tinh chất dưỡng da 

Mulgeo Concentrate 

emulsion 2.0 50ml

° Chiết xuất từ bakuchiol một loại nguyên liệu thuốc có 

tác dụng kháng viêm, chống oxi hóa mạnh mẽ, được coi 

là retinol tự nhiên

° Chứa Vitamin B5, Panthenol, Niacinamide

° Không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật

° Chống lão hóa

° Cải thiện độ đàn hồi

° Điều chỉnh sắc tone da

° Không gây kích ứng da

Mulgeo Co.,Ltd. HQ PSC 50ml 3,050,000          

16
A21CO10

54

Tinh chất dưỡng da 

Mulgeo Concentrate 

emulsion 3.0 50ml

° Thành phần chủ yếu Avenanthramide có trong bột yến 

mạch

° Chứa Vitamin B5, Panthenol, niacinamide

° Không chứa thành phần có nguồn gốc từ động vật

° Giúp cấp ẩm vượt trội

° Làm dịu, phục hồi lớp màng bảo vệ da

° Làm sáng da

° Không gây kích ứng da

Mulgeo Co.,Ltd. HQ PSC 50ml 3,050,000          

17 100144

Sữa dưỡng da Qyo 

Qyo Tangerine 

Bright+Moist Lotion 

120ml

° Thành phần da quýt làm sáng và trắng da

° 7 loại chiết xuất hoa (hoa hồng, hoa cosmos, hoa bách 

hợp, hoa nhài, hoa iris, hoa sen, hoa Mugunghwa) cung 

cấp dinh dưỡng và độ ẩm làn da.

° Dầu hạt Macadamia tăng hiệu quả thẩm thấu vào làn da.

° Hyaluronic, acid và trehalose giúp tăng cường lớp màng 

giữ ẩm vượt trội.

° Làm sáng da.

° Hiệu quả dưỡng ẩm cao.
LaLa Co.,Ltd. HQ PSC 120ml 750,000             

18 100230

Sữa dưỡng da ốc sên 

vàng 24K Gold & 

Snail 130ml

Vàng 24K (chứa 8mg) và dịch nhầy từ ốc sên (5.000ppm) 

cùng 7 loại thực vật quý hiếm giúp cân bằng độ ẩm cho 

da (rễ sâm, cam thảo, tía tô …

° Ngăn ngừa quá trình lão hóa da

° Cung cấp độ ẩm, tái tạo làn da

° Ngăn ngừa nám, tàn nhang

° Chống oxy hóa, giảm các nếp nhă

J&G 

COSMETICS 

CO., LTD.

HQ PSC 130ml 1,020,000          

Sữa dưỡng da

4



19

Kem dưỡng trắng da 

và làm đều màu da 

Glan.Moor Elec 

Tourmaline Shining 

Glow 50ml

Water, Propanediol, Glycerin, Butyrospermum Parkii 

Butter, 1,2 Hexanediol, Carbomer, Tromethamine, 

Ammonium Acryloydimethyltaurate, VP Copolymer, 

Hydroxyethylcellulose, Polyglyceryl – 10 Laurate, 

Polyglyceryl – …

° Tinh thể Tourmaline có khả năng kích thích mạch 

máu nhỏ dưới da, giúp tuần hoàn máu tốt.

° Nâng tone, dưỡng trắng, giúp da sáng hồn tự nhiên.

° Làm mờ nám hiệu quả.

° Cung cấp dưỡng chất, độ ẩm làm da căng bóng, mịn 

màng.

° Cải thiện tình trạng da xỉn màu, da không đều màu.

° Tạo độ đàn hồi, chống lão hóa, tạo lớp màng bảo vệ 

da toàn diện.

L'more HQ PSC 50ml 450,000             

20 100232

Kem dưỡng da ốc sên 

vàng 24K Gold & 

Snail 60ml

° Dịch nhầy từ loại ốc sên lên men: phục hồi da tổn 

thương do ánh nắng mặt trời tác động một cách nhanh 

chóng.

° Thành phần cao cấp vàng 24k nguyên chất: giúp tái cấu 

trúc, đào thải độc tố giúp làn da sáng hồng rạng rỡ.

° Chiết xuất tế bào gốc từ nhân sâm giúp thúc đẩy tế bào 

da sản sinh, làm lành những mô bị tổn thương một cách 

nhanh chóng và an toàn

° Ngăn ngừa quá trình lão hóa da.

° Cung cấp độ ẩm, tái tạo làn da.

° Ngăn ngừa nám, tàn nhang.

° Chống oxy hóa, giảm các nếp nhăn.

J&G 

COSMETICS 

CO., LTD.

HQ PSC 60ml 1,020,000          

21 100228

Kem dưỡng da 

W.Skin Laboratory 

Stop-Aging Peptide 

50ml

° Chứa 7 loại peptide, có tác dụng chống oxy hóa mạnh 

mẽ, không chỉ ngăn chặn nguyên nhân gây lão hóa da mà 

còn tăng cường hàng rào bảo vệ da để cải thiện kết cấu và 

độ đàn hồi của da.

° Chiết xuất rau má củng cố hàng rào bảo vệ da.

° Cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng và bảo vệ da, cải 

thiện nếp nhăn.

° Ngăn ngừa lão hoá vượt trội và loại bỏ các nhược 

điểm của da cùng lúc

J&J Company HQ PSC 50ml 1,210,000          

22 100260

Mặt nạ giấy Dearboo 

Sunflower & Aloe 

27ml*10ea

Dầu hạt hướng dương, làm dịu và tái tạo làn da bị tổn 

thương bởi tia UV

Chiết xuất lô hội, rất tốt cho tác dụng làm mát da, làm dịu 

da bị nóng

° Cấp ẩm và làm dịu da

° Tái tạo làn da bị tổn thương bởi tia UV

From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

23 100261

Mặt nạ giấy Dearboo 

Snail & Cherry 

Blossom 27ml*10ea

° Dịch lọc chất nhầy của ốc sên cung cấp năng lượng vào 

làn da thiếu sức sống.

° Chiết xuất hoa anh đào, có tác dụng tuyệt vời trong việc 

cấp ẩm và giữ ẩm, làm cho làn da thô ráp trở nên mướt 

ẩm và sáng bóng.

° Cấp ẩm và làm sáng da

° Dưỡng da mềm mịn

From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

Kem dưỡng da

Mặt nạ dưỡng da

5



24 100262

Mặt nạ giấy Dearboo 

Collagen & Canola 

Flower 27ml*10ea

° Chứa Collagen thủy phân giúp xây dựng các mô liên 

kết, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và khô sạm 

ở làn da.

° Chiết xuất từ hoa cải chứa đầy chất dinh dưỡng cho làn 

da khô ráp do chế độ sinh hoạt thất thường.

° Chiết xuất từ bột gỗ chứa đầy tinh chất giúp duy trì làn 

da mềm mại và đủ độ ẩm

° Cấp ẩm và dưỡng chất cho da
From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

25 100263

Mặt nạ giấy Dearboo 

Rose & Green Tea 

27ml*10ea

° Chiết xuất hoa hồng làm trẻ hóa làn da mệt mỏi do căng 

thẳng

° Thành phần vitamin C của chiết xuất trà xanh, giúp 

cung cấp dinh dưỡng và độ đàn hồi, phục hồi và mang lại 

sức sống cho làn da.

° Cấp ẩm và tái tạo, nuôi dưỡng da chuyên sâu
From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

26 100264
Mặt nạ giấy Lily & 

Charcoal 27ml*10ea

° Chiết xuất từ than: chăm sóc lỗ chân lông, giữ cho lỗ 

chân lông nhỏ và mịn màng.

° Chiết xuất hoa huệ, làm giảm sự kích ứng của da nhạy 

cảm, làm dịu da.

° Cấp ẩm và làm dịu da

° Se khít lỗ chân lông

From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

27 100265
Mặt nạ giấy Lavender 

& Cactus 27ml*10ea

° Cung cấp độ ẩm bằng khả năng dưỡng ẩm sâu và phong 

phú của chiết xuất từ cây xương rồng cho làn da khô, mệt 

mỏi.

° Chiết xuất hoa oải hương giúp ngăn ngừa các thành 

phần có hại của da kích hoạt trên da, tăng cường hàng rào 

bảo vệ da.

° Cấp ẩm và dưỡng da mềm mịn

° Dành cho da khô ráp

From B LAB 

Co., Ltd.
HQ PSC 270ml 290,000             

28
Mặt nạ giấy 

Glan.Moor 25ml*5ea

° Tinh than tre với kích thước siêu mịn dễ dàng len vào 

sâu các lỗ chân lông trên da, hút sạch bụi bẩn, bã nhờn 

giúp ngăn chặn các vấn đề về mụn và kích ứng; chứa 

nhiều khoáng chất giúp thải độc, khử khuẩn, thanh lọc da 

giúp bạn có được làn da khỏe mạnh, sáng mịn.

° Tinh chất tràm trà tinh khiết chứa các thành phần chống 

oxy hóa cùng khả năng khử trùng tự nhiên giúp kháng 

khuẩn, loại bỏ nấm đồng thời giảm kích ứng da, giúp cân 

bằng độ ẩm tự nhiên trên da.

° Da mặt được thư giãn.

° Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da.

° Đào thải độc tố ẩn mình sâu trong da

L'more HQ PSC 125ml 360,000             
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29

Mặt nạ giấy dưỡng 

trắng Glan Moor 

25ml*5ea

° Sở hữu ion âm phát ra các bức xạ điện xa hoạt động như 

những chuyên viên massage các tế bào giúp da thư giãn 

từ tận sâu các lớp biểu bì bên trong..

° Tourmaline tạo ra những ion âm trung hòa, hút lấy ion 

dương gây hại cho da. Loại bỏ khói bụi, vi khuẩn, làm 

sạch da từ tận sâu các lớp biểu bì.

° Tinh dầu Bạch Đàn chứa thành phần chống oxy hóa, 

làm chậm các dấu hiệu lão hóa, kích thích sản xuất 

collagen để làn da luôn mịn màng tươi trẻ, giúp xoa dịu 

làn da kích ứng, tổn thương đồng thời ngăn chặn các 

nguyên nhân hình thành mụn trên da.

° Mặt nạ chứa tourrmaline, beta-glucan, natri hyaluronate 

và betaine cho da mướt ẩm và toả sáng

° Giảm tác động của các ion dương do sóng điện từ tạo 

ra.

° Giúp thanh lọc độc tố tận sâu bên trong da.

° Cân bằng da giúp ngăn ngừa các tác nhân gây mụn.

L'more HQ PSC 125ml 660,000             

30
Mặt nạ từ bùn khoáng 

Glan.Moor 125gr

° Bột tinh than tre có kích thước siêu nhỏ dễ dàng thẩm 

thấu vào từng lỗ chân lông, hút sạch bụi bẩn, bã nhờn, 

hạn chế mụn và nhờn.

° Hàm lượng khoáng chất cao như: Kali, Sắt, Carbon, 

Calcium,… có khả năng thải độc, kích thích mạch máu, 

thanh lọc da.

° Tinh dầu tràm trà giúp kháng khuẩn, sát trùng, hỗ trợ 

điều trị mụn viêm và mụn trứng cá, đồng thời phục hồi 

những tổn thương trên da, làm dịu da, điều chỉnh lượng 

bã nhờn và cân bằng độ ẩm trên da.

° Loại bỏ các tế bào da chết bằng cách hút dính da chết 

trong quá trình bùn khô.

° Giữ ẩm và cung cấp dinh dưỡng cho da thông qua 

các khoáng chất và dưỡng chất tự nhiên.

° Hỗ trợ gom cồi mụn nhanh chóng.

L'more HQ PSC 125gr 840,000             

31 100482

Mặt nạ tinh chất kim 

cương CQMONG 

30gr*10ea

° Thành phần da quýt làm sáng và trắng da

° 7 loại chiết xuất hoa (hoa hồng, hoa cosmos, hoa bách 

hợp, hoa nhài, hoa iris, hoa sen, hoa Mugunghwa) cung 

cấp dinh dưỡng và độ ẩm làn da.

° Dầu hạt Macadamia tăng hiệu quả thẩm thấu vào làn da.

° Hyaluronic, acid và trehalose giúp tăng cường lớp màng 

giữ ẩm vượt trội.

° Làm sáng da.

° Hiệu quả dưỡng ẩm cao.
MK Global HQ PSC 300gr 700,000             

32 100195

Nước tẩy trang sạch 

sâu và kiểm soát dầu 

nhờn Glan.Moor 

Detok Zeolite Trumble 

300ml

° Zeolite và beta-glucan có tính năng thải độc lỗ chân 

lông.

° Bentonite có tính năng hút chất bẩn, giải phóng ion âm 

hồng ngoại

° Kaolin có tính năng hấp thụ bã nhờn, đào thải độc tố và 

chất bẩn

° Các thành phần thiên nhiên khác gồm: Lá trà xanh, 

chiết xuất lá bạch đàn xanh, chiết xuất hoàng cầm, chiết 

xuất rau sam, chiết xuất hoa hồi...

° Nhẹ nhàng loại bỏ lớp trang điểm chuyên dụng.

° Hút sạch bã nhờn dư thừa và bụi mịn ẩn mình trong 

da.

° Ngăn chặn các tác nhân gây kích ứng da và hình 

thành mụn.

° Cung cấp độ ẩm và làm dịu da, dưỡng da mềm mịn

L'more HQ PSC 300ml 710,000             

Nước tẩy trang
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33 100557

Kem nền trang điểm 

Dal Inner Fit BB 

Cream 40gr

° Chỉ số chống nắng SPF37/PA++

° PHA với cấu trúc phân tử lớn, từ từ hấp thụ tinh chất 

vào da mặt và không gây dị ứng

° Chứa các thành phần nổi bật như: Titanium Dioxide, 

Niacinamide, Zinc Oxide…

° Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất cho da, giúp da sáng 

và đều màu

° Cải thiện nếp nhăn trên da.

° Bảo vệ da khỏi tia UV.

° Độ che phủ tốt

E&B HQ PSC 40gr 1,370,000          

34
A21CO10

55

Kem chống nắng 

Mulgeo Tinted 

Emusion 

SPF50+/PA++++ 

30ml

° Chỉ số chống nắng SPF50+/PA++++ 

° Thành phần hoạt tính tự nhiên Ectoin (thành phần được 

cấp bằng sáng chế) được tạo ra bởi vi sinh vật phát triển 

trong môi trường khắc nghiệt như sa mạc giúp bảo vệ da 

khỏi tác nhân môi trường bên ngoài và giúp cân bằng hệ 

vi sinh vật trên da.

° Panthenol làm dịu da bị kích ứng và giữ ẩm.

° Không chứa thành phần nguồn gốc động vật

° Chức năng dưỡng trắng, cải thiện nếp nhăn và chống 

tia cực tím

° Dưỡng ẩm và giúp da đều màu

° Kết cấu lotion có độ ẩm cao, mềm mại, không bết 

dính và chống trôi hoàn hảo

° Có thể sử dụng được tất cả các mùa

° Không gây kích ứng da

Mulgeo Co.,Ltd. HQ PSC 30ml 2,200,000          

35 100442

Nước hồng sâm 

Korean Red Ginseng 

Gin Nice 365 10gr*30 

gói

° Chiết xuất hồng sâm hàn quốc 6 năm tuổi (9%)

° Chiết xuất thảo dược cô đặc KNG 11% (tinh chất mạch 

nha Mỹ, rễ đương quy (trong nước), hoàng kỳ (trong 

nước), cam thảo, quế, bạch truật, rễ hoa mẫu đơn, củ và 

thân xuyên khung, địa hoàng khô, phục linh)

° Giúp bồi bổ cơ thể, bồi bổ sức khỏe và tăng cường 

thể lực ở những người mệt mỏi, lao động nặng hoặc 

mới ốm dậy.

° Giúp tăng cường được khả năng miễn dịch, giúp cơ 

thể phòng tránh được những loại bệnh tật nguy hiểm.

° Sử dụng sản phẩm đều đặn hàng ngày giúp tái tạo tế 

bào da và phòng chống lão hóa.

SAMHEUNG 

CO.,LTD
HQ PSC 300gr 3,020,000          

36 100444

TPBVSK Cao hồng 

sâm Korean Red 

Ginseng Extract Royal

° Chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi (100%) 

° Sản phẩm được sấy khô hoàn toàn tự nhiên (phơi nắng, 

sấy gió biển, phơi sương sớm và sương mùa đông, phơi 

đất vàng) trong khoảng 70 ngày từ tháng 12 đến tháng 2 

năm sau, cho hương và vị hồng sâm tuyệt vời 

° Tăng cường sức khỏe, giúp bạn tăng cường sức khỏe, 

đánh tan những căng thẳng, mệt mỏi, stress trong cuộc 

sống.

° Tăng cường trí nhớ

° Ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

° Phòng chống bệnh tiểu đường

° Tăng sức đề kháng: Nước Hồng Sâm giúp bồi bổ 

toàn diện, bổ máu, tăng sức đề kháng và hoàn lực cho 

cơ thể một cách nhanh chóng.

° Chống đột quỵ: Nước Hồng Sâm giúp điều hòa 

cholesterol, giúp phòng chống các bệnh về tim mạch, 

đột quỵ.

° Làm đẹp da: Nước Hồng Sâm giúp làn da da trở nên 

hồng hào, mịn màng và ngăn chặn sự lão hóa da, giúp 

kéo dài tuổi thọ.

SAMHEUNG 

CO.,LTD
HQ PSC 240gr 11,820,000        

Kem nền

Thực phẩm bổ sung
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