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About

Strengthen your business through a
great beauty expo in the heart of Saigon
Saigon Beauty Show - K Beauty Expo Vietnam 2019 provides the most intensive
platform for exhibitors and visitors to uplift the quality of beauty industry through a
variety of B2B matchmaking, professional seminar and new skills training
FREE to attend VARIOUS
exciting events

Nearly 5,000 QUALITY trade
visitors in beauty industry

Gather PREMIUM beauty brands
of more than 100 Exhibitors

Fact Sheet

Organized
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Co-located with

Supported by

Hosted by

Sponsors

Media Sponsors

Giới thiệu về

Đẩy mạnh kinh doanh thông qua triển lãm hàng đầu
về chuyên ngành làm đẹp ngay giữa lòng Sài Gòn
Saigon Beauty Show – K Beauty Expo Vietnam 2019 sẽ mang đến cho các doanh
nghiệp và khách tham quan triển lãm một diễn đàn chuyên sâu, giúp nâng cao
chất lượng của ngành làm đẹp với các chương trình B2B Kết nối doanh nghiệp, các
Hội thảo chuyên đề và những buổi đào tạo kỹ năng mới.
Tổ chức ngay tại TRUNG TÂM
THÀNH PHỐ nhộn nhịp nhất

Gần 5,000 khách
tham quan CHẤT LƯỢNG

Quy tụ hơn 100 doanh nghiệp
HÀNG ĐẦU về chuyên ngành làm đẹp

Số liệu thống kê
100

doanh nghiệp
trưng bày
Ban tổ chức

Đồng tổ chức với

5,000

khách tham quan
thương mại

Đơn vị hỗ trợ

Đơn vị chủ trì

2,200

m2

diện tích trưng bày

Đơn vị tài trợ

Đối tác truyền thông
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PRE-ARRANGE YOUR MEETING

at Saigon Beauty Show and get SPECIAL GIFTS!
B2B matching is an effective bridge to connect Importers, Distributors,
Retailers, Spa & Beauty, Hair salons owners with premium Suppliers of:

Beauty products and Cosmetics
Hair & Nails products
Asthetics & Spa
Herbal & Health product
Beauty equipment
OEM/ODM, Packaging &
Contract Manufacturing

3 SIMPLE STEPS

to register for
B2B matching

Step

Step

Step

01

02

03

www.saigonbeautyshow.com

Visit www.saigonbeautyshow.com,
fill up the form at Buyer registration
and submit
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Our team will contact you to
confirm your appointment

Visit Saigon Beauty Show and
meet your selected exhibitors

LÊN LỊCH HẸN TRƯỚC

tại Saigon Beauty Show và nhận QUÀ HẤP DẪN!
Kết nối B2B là một cầu nối hữu ích giữa các Nhà nhập khẩu, Nhà phân phối,
Nhà bán lẻ, Spa & Salon tóc, làm đẹp với các Nhà cung cấp uy tín:

Sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm
Sản phẩm chăm sóc tóc, móng
Thẩm mỹ, Spa
Thảo dược & sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Thiết bị làm đẹp
OEM/ODM,
Đóng gói & Sản xuất theo hợp đồng

3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

để đăng ký
Kết nối B2B

Bước

Bước

Bước

01

02

03

www.saigonbeautyshow.com

Truy cập website
www.saigonbeautyshow.com,
điền form tại mục
Đăng ký Nhà thu mua

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi sẽ
liên hệ để xác nhận cuộc hẹn

Đến tham quan Saigon
Beauty Show và gặp gỡ các
đơn vị triển lãm theo lịch hẹn
và nhận quà từ Ban tổ chức
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Exhibitor
list

Company Name

Country

Aconcept Korea

Korea

Booth No
S03

Alpha Optron Co., Ltd

Korea

S26

April 31 Plastic Surgery

Korea

S84

Arocosmetic

Korea

S52

Avajar Co., Ltd

Korea

S82

Banobagi Co., Ltd.

Korea

S100

Beaulab Korea

Korea

S49

Bellon De Lab

Korea

S80

Browholic

Korea

S53

Casa Beauty

Korea

S90

Celefit

Korea

S27

Cmc Cosmedco.,Ltd

Korea

S45

Cornerstone Marketing Group Co.,Ltd.

Korea

S74

Cospharm Co.,Ltd.

Korea

S42

Costem Co.,Ltd

Korea

S28

Cureslab

Korea

S86

Dermasnatural

Korea

S34

Dr Cho Ibs Lab

Korea

S20

Elimtek

Korea

S63

Elluks Korea

Korea

S83

Elysien

Korea

S66

Enable International Co., Ltd.

Korea

S56

Erlin

Korea

S81

Femizon

Korea

S98

Fngi Corp.

Korea

S99

Foshan Asma Electronic Technology Co., Ltd

China

S106

Gaia International

Korea

S68

Gibest Corp

Korea

S88

Global Find Co., Ltd

Japan

S102

Han Eoul

Korea

S64

Hanbit Korea Co., Ltd

Korea

S75

Happy L&b Co., Ltd

Korea

S08

Hs Chemical

Korea

S93

Hyalpharm

Korea

S50

Hyojin Machinery Co.,Ltd

Korea

S39

Jh Bio Korea

Korea

S92

Js Sponge Co.

Korea

S85

Kocoslab Co., Ltd

Korea

S78

Lime

Korea

S36

Lk Cosmetics

Korea

S69

MHD Pharm/zenith Company

Korea

S96

MIDM Inc

Korea

S57

Mizcosmetic

Korea

S47

My Korea Trade Co.,Ltd

Korea

S97

Natural Korea

Korea

S94

Nature’s Friend

Korea

S64
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Exhibitor
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Company Name

Country

Nexgen Biotechnologies, Lnc.

Korea

Booth No

Nph Global

Korea

S29

One Star International Co., Ltd

Korea

S10

Ottie

Korea

S46

Ovaco Lab

Korea

S71

Park Lab

Korea

S54

Pongdang

Korea

S87

Rmg Co., Ltd

Korea

S58

Saenggreen Co.,Ltd

Korea

S76

Sana Nf Co., Ltd

Korea

S18

Saturday09 Co., Ltd

Korea

S113

Sbmed Inc

Korea

S12

Selfcoding

Korea

S25

Sg International

Korea

S32

Skinidea.,Co.ltd

Korea

S66

Smcos

Korea

S38

Stargo Inc.

Korea

S07

Sunglim Bnc

Korea

S35

The Bm International Co., Ltd.

Korea

S33

The Maubeaute Cosmetic

Korea

S61

The Skin Master

Korea

S11

The Zegna Cosmetics Co.,Ltd.

Korea

S59

Tieut

Korea

Tiger Vietnam Co., Ltd

Vietnam

Tothedifferent

Korea

S23

Tov

Korea

S60

Univera Co.,Ltd

Korea

S30

Valika Cosmetics Ltd

Korea

S62

Vip Plastic Surgery Korea

Korea

S31

Vita Nature Co., Ltd

Korea

S51

Woosin Cosmetics Co.,Ltd.

Korea

S95

Yestotom. Co.ltd

Korea

S70

Yoonji Corporation

Korea

S48

Elsol Company

Korea

S09

Noah Beauty

Korea

S33

21 Century Medical

Korea

S109

Dy Plus

Korea

S14

Foula Store by Kate of Tokyo

Japan

S103

Universal Pharmaceuticals

Australia

S105

Beijing Superlaser Technology Co.,Ltd

China

S104

S04

S44
S108
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Product
features

ACONCEPT KOREA • BOOTH NO.: S03
www.aconcept.kr
Soft touch with a light and fresh finish!
Clear and even application from any angle!
Luxurious, velvety and matte application

Bước kết thúc nhẹ và tươi!
Rõ ràng và dùng từ mọi góc độ!
Sang trọng, mượt mà và lì

[Color Information]
#111 Hignteen Pink
#112 Art Pink
#113 Pallete Rose
#211 Chery Red
#212 Red Carpet
#311 Pastel Coral
#312 Neon Orange

[Thông tin màu]
# 111 Màu hồng Higteen
# 112 Màu hồng nghệ thuật
# 113 Màu Hoa hồng Pallete
# 211 Màu Chery Đỏ
# 212 Màu Thảm đỏ
# 311 Màu San hô Pastel
# 312 Màu cam neon

ALPHA OPTRON CO., LTD • BOOTH NO.: S26
www.alphaoptron.com
Alpha Optron Co., LTD. is a domestic company that produces a Nail
Shiner and Foot File product made of glass.
Công ty TNHH Alpha Optron là một công ty sản xuất sản phẩm dũa
đánh bóng móng tay và dụng cụ chà chân gót chân làm bằng
thủy tinh.

APRIL 31 PLASTIC SURGERY • BOOTH NO.: S84
www.april31.co.kr
At April 31 Plastic Surgery Clinic, we are proud to introduce our great medical team including Dr.
Jae Hoon Kim who has written a new history of Asian Rhinoplasty, Dr. Won Seok Oh, an eye
surgeon and Dr. Sung Won Park, a face contour specialist. At April 31 Plastic Surgery Clinic, honesty
is the motto; therefore rather than offering numerous operations and procedures, we focus on
enhancing the patient’s natural beauty following the latest beauty standards. It is not only safe
but patients are also very satisfied with the results. Our medical team is equipped with
university-level medical devices and was able to perform numerous operations and procedures
without any accidents for 20 years. The April 31 Plastic Surgery Clinic grew as many successful
results became widely known by many others. Many people from America, China, Middle Eastern
countries and etc. are making a visit to our clinic to experience our world leading medical
technique and medical service.
Tại phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ April 31, chúng tôi tự hào giới thiệu đội ngũ y tế tuyệt vời
của chúng tôi bao gồm bác sĩ Jae Hoon Kim, người đã viết nên một lịch sử mới về phẫu thuật
nâng mũi châu Á, bác sĩ Won Seok Oh, bác sĩ phẫu thuật mắt và bác sĩ Sung Won Park, một
chuyên gia về tạo khối khuôn mặt. Tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ April 31, sự trung thực là
phương châm; do đó thay vì cung cấp nhiều hoạt động và quy trình, chúng tôi tập trung vào
việc nâng cao vẻ đẹp tự nhiên của bệnh nhân theo các tiêu chuẩn sắc đẹp mới nhất. Nó không
chỉ an toàn mà bệnh nhân cũng rất hài lòng với kết quả. Đội ngũ y tế của chúng tôi được trang
bị các thiết bị y tế hiện đại và có thể thực hiện nhiều hoạt động và thủ tục mà không có bất kỳ
sai sót nào trong 20 năm. Phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ April 31 ngày càng phát triển với
nhiều kết quả thành công được nhiều người khác biết đến. Nhiều người từ Mỹ, Trung Quốc, các
nước Trung Đông,v.v.v.v đang đến thăm phòng khám của chúng tôi để trải nghiệm kỹ thuật y tế
và dịch vụ y tế hàng đầu thế giới của chúng tôi.
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AROCOSMETIC • BOOTH NO.: S52
www.arocosmetic.co.kr
Since Arocosmetic Co., Ltd was founded in 1991, as keeping advancing towards the best oriental
medicine powder company. Arocosmetic Co., Ltd is now 1st esthetic business in domestic market
that includes not only aesthetic market but also skin salons, and has been advancing into
overseas market, such as Hong Kong, Japan, Austraila, India ect. Recently we’re creating the new
beauty in aesthetic by launching Stem Cell Lines. we have risen to the position of the aesthetic
enterprise that received customers’ love abundantly so far. In addition, it is exactly our customers
who made today’s Arocosmetic Co., Ltd We’re committed to become the enterprise to realize
the dream of creating beauty in aesthetic field and help customers achieve the perfection of
beauty they dream of in the future. We wish to create a beautiful and harmonious society
together with customers, where everyone loves and cares their skin, pursues beauty, and loves
nature. Thank you.
Kể từ khi công ty TNHH Arocosatures được thành lập vào năm 1991, tiếp tục tiến tới công ty bột
thuốc đông y tốt nhất. Công ty TNHH Arocosatures hiện là doanh nghiệp thẩm mỹ số 1 tại thị
trường nội địa, không chỉ bao gồm thị trường thẩm mỹ mà còn cả thẩm mỹ viện, và đã tiến vào
thị trường nước ngoài, như Hồng Kông, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ. Gần đây, chúng tôi đã tạo ra vẻ đẹp
mới trong thẩm mỹ bằng cách tung ra Tế bào gốc. Cho đến nay, chúng tôi đã vươn lên vị trí của
một doanh nghiệp thẩm mỹ nhận được nhiều tình yêu từ khách hàng. Ngoài ra, chính khách
hàng của chúng tôi đã tạo nên Công ty TNHH Arocosatures ngày hôm nay, chúng tôi cam kết trở
thành doanh nghiệp để thực hiện ước mơ tạo ra vẻ đẹp trong lĩnh vực thẩm mỹ và giúp khách
hàng đạt được sự hoàn hảo của vẻ đẹp mà họ mơ ước trong tương lai. Chúng tôi mong muốn
tạo ra một xã hội đẹp và hài hòa cùng với khách hàng, nơi mọi người yêu thích và quan tâm đến
làn da của họ, theo đuổi cái đẹp và yêu thiên nhiên. Cảm ơn bạn.

AVAJAR • BOOTH NO.: S82
www.avajar.co.kr
Avajar is professional daily self-care cosmetics brand which offers the best solution to enhance
skin condition at a rational price. We use excellent ingredients and develop high-quality daily
self-care cosmetic products. By understanding the lifestyle of modern people that receive a lot
of bad influences such as stress, lack of sleep and bad eating habits, we are developing
products which help skin improvement and delay the sign of aging. By discovering excellent
raw materials for the skin, we develop high-quality beauty products for daily sued at home at
an affordable price.
Avajar là thương hiệu mỹ phẩm tự chăm sóc hàng ngày chuyên nghiệp cung cấp giải pháp
tốt nhất để tăng cường tình trạng da với giá cả hợp lý. Chúng tôi sử dụng các thành phần
tuyệt vời và phát triển các sản phẩm mỹ phẩm tự chăm sóc hàng ngày chất lượng cao. Bằng
cách hiểu lối sống của những người hiện đại nhận nhiều ảnh hưởng xấu như căng thẳng, thiếu
ngủ và thói quen ăn uống xấu, chúng tôi đang phát triển các sản phẩm giúp cải thiện làn da
và trì hoãn dấu hiệu lão hóa. Bằng cách khám phá các nguyên liệu tuyệt vời cho da, chúng
tôi phát triển các sản phẩm làm đẹp chất lượng cao cho hàng ngày dùng tại nhà với giá cả
phải chăng.

BANOBAGI CO., LTD • BOOTH NO.: S100
www.banobagicosmetic.com
Authentic dermo-cosmetic brand, developed by Banobagi skin specialist
Thương hiệu mỹ phẩm dermo đích thực, được phát triển bởi chuyên gia da Banobagi
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BEAULAB KOREA • BOOTH NO.: S49
www.beaulabkorea.co.kr
Manufacture and distribute cosmetics & Household goods, and export and
distribute exclusive brands
Sản xuất và phân phối mỹ phẩm & hàng gia dụng, xuất khẩu và phân phối các
thương hiệu độc quyền

BELLON DE LAB CO., LTD • BOOTH NO.: S80
www.ipiacosmetic.co.kr
Bellon de LAB owns R&D technology for excellent researchers. In recent years,
the company has established a network of production, marketing and
distribution by launching hit products. We operate many of our OEMs, ODMs and
OCMs. We are committed to high quality and low price, and will communicate
until the customer is satisfied.
Bellon de LAB sở hữu công nghệ R & D cho các nhà nghiên cứu xuất sắc. Trong
những năm gần đây, công ty đã thiết lập một mạng lưới sản xuất, tiếp thị và
phân phối bằng cách tung ra các sản phẩm đình đám. Chúng tôi vận hành
nhiều OEM, ODM và OCM của chúng tôi. Chúng tôi cam kết chất lượng cao và
giá thấp, và sẽ liên lạc cho đến khi khách hàng hài lòng.

BROWHOLIC • BOOTH NO.: S53
www.domax.co.kr
Domaxmedicare Co.,Ltd. We supply the semi-permanent & MTS machine, BB
glow, Anti-aging and whitening ampoule. We have Semi Permanent
education all over the world.
Công ty TNHH Domaxmedicare chúng tôi cung cấp máy trang điểm bán vĩnh
viễn & MTS, kem làm sáng da BB, ống chống lão hóa và làm trắng. Chúng tôi
có khóa học đào tạo trang điểm bán vĩnh viễn trên toàn thế giới.
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CASA BEAUTY • BOOTH NO.: S90
* Utilize FDA-approved natural pigments. It gives a natural look right
after procedures and lasts 2-3 years.
*It allows women to get back to daily life even right after procedures.
*Designed for professionals to use it more efficiently and comfortably
* 3D ergonomically designed needle for professionals – does not put
stress on the hand.
* Easy to have good command of demanding and various techniques
with 3P – front, back, and overall
* Using medical materials
* One time use disposable packaging for safety and hygiene
*Sử dụng các sắc tố tự nhiên được FDA chấp thuận, mang lại vẻ tự nhiên
ngay sau khi thực hiện và kéo dài 2-3 năm.
* Cho phép phụ nữ trở lại cuộc sống bình thường ngay sau khi thực hiện
* Được thiết kế cho các chuyên gia để sử dụng hiệu quả và thoải mái hơn
* Kim được thiết kế dựa trên công thái học 3D dành cho các chuyên gia
- không gây căng thẳng cho bàn tay.
* Dễ dàng đáp ứng nhiều nhu cầu và các kỹ thuật khác nhau với 3P trước, sau và tổng thể
* Sử dụng vật liệu y tế
* Bao bì dùng một lần cho an toàn và vệ sinh

CMC COSMEDCO CO., LTD • BOOTH NO.: S45
Cosmedoco is a cosmetic manufacturing companany. Our company is
specialized in exportation and O.E.M &O.D.M corporation. Our institute is
working towards building the best system of research and development. We
want to offer the best products and reasonable prices. We want to offer the
best products and reasonable prices. In addition, our researchers always strive
to make the best quality products with the best materials at reasonable prices.
Our goal is to become No.1 in the world.
Cosmedoco là một công ty sản xuất mỹ phẩm. Công ty chúng tôi chuyên xuất
khẩu và hợp tác O.E.M & O.D.M. Viện của chúng tôi đang làm việc để xây
dựng hệ thống nghiên cứu và phát triển tốt nhất. Chúng tôi muốn cung cấp
các sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý. Chúng tôi muốn cung cấp các sản
phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu của chúng tôi
luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất với chất liệu tốt nhất
với giá cả hợp lý. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành số 1 trên thế giới.

CORNERSTONE MARKETING GROUP CO.,LTD • BOOTH NO.: S74
www.kbeautygallery.vn
In cooperation with the Korean government, INNOROURP. LTRPO is colluding with 20 major
Vietnamese product lines. Kusitra is almost the first Korean cosmetics "Purt" and almost Chinese
cosmetics to be imported from South Africa. We have more than 200 shipments of cosmetics in
Korea with more than 20 injuries and are still being added. All exhibits are banned from them as
they are selected by the Korean government. Quality Based on the first travel criteria, the K-AV
Gallery will not let you down!
"My line." 1, TP.HCM Hotline: 090 715 53 88 Shopee: https://shopee.vn/search_user/?keyword=K-Beauty%20gallery Instagram: https://www.instagram.com/kbeautygallery.vn
Hợp tác với chính phủ Hàn Quốc, INNOROURP. LTRPO đang sở hữu 20 dòng sản phẩm chính
của Việt Nam. Kusitra gần như là mỹ phẩm đầu tiên của Hàn Quốc "Purt" và gần như mỹ phẩm
Trung Quốc được nhập khẩu từ Nam Phi. Chúng tôi có hơn 200 lô hàng mỹ phẩm tại Hàn Quốc
với hơn 20 sản phẩm tổn thất và vẫn đang được bổ sung. Tất cả các cuộc triển lãm về sản
phẩm trên đều bị cấm vì chúng được lựa chọn bởi chính phủ Hàn Quốc. Chất lượng Dựa trên
các tiêu chí du lịch đầu tiên, Viện trưng bày K-AV sẽ không làm bạn thất vọng!
Liên hệ." 1, Hotline TP.HCM: 090 715 53 88 Shopee: https://shopee.vn/search_user/?keyword=K-Beauty%20gallery Instagram: https://www.instagram.com/kbeautygallery.vn/
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COSPHARM CO.,LTD • BOOTH NO.:S42
www.7dayssugaring.co.kr
Ten-Years tooth care is a brand for beauty and healthy teeth and offers the best
confidence and happiness. Seven Days Sugaring Waxing was born for healthy beauty
and skin care of women and pursues health beauty based on natural organic agricultural materials.
Chăm sóc răng Ten-Years là một thương hiệu làm đẹp và chăm sóc răng khỏe mạnh và
mang lại sự tự tin và hạnh phúc tốt nhất. Seven Days Sugaring Waxing ra đời để làm đẹp
và chăm sóc da cho phụ nữ và theo đuổi vẻ đẹp sức khỏe dựa trên các vật liệu nông
nghiệp hữu cơ tự nhiên.

COSTEM CO., LTD • BOOTH NO.: S28
www.esfolio.com
On basis of “honorable and proud” enterprise spirit, we devote ourselves to manufacture and sell
safe and trusted cosmetic products.As a result, recipes of products are extracted from nature,
manufacturing products that my family and I, myself could use. Now, we are exporting to 18
countries and could become loved global beauty company. Costem Co.,Ltd promises natural
beauty and health of customers by keeping excellent standard of products’ qualities on basis of
sincerity, communication with customers, passion for customers. It is our main strength that we are
having our own factory and R&D and design team that puts all their hard work to develop new
products in efficient and speedy manner to reach customer satisfaction.
Trên cơ sở tinh thần doanh nghiệp "tôn vinh và tự hào", chúng tôi cống hiến để sản xuất và bán
các sản phẩm mỹ phẩm an toàn và đáng tin cậy. Kết quả là, các công thức sản phẩm được chiết
xuất từ thiên nhiên, sản xuất các sản phẩm mà gia đình tôi và tôi, chính bản thân tôi có thể sử
dụng. Bây giờ, chúng tôi đang xuất khẩu sang 18 quốc gia và có thể trở thành công ty làm đẹp
toàn cầu được yêu thích. Công ty TNHH Costem hứa hẹn vẻ đẹp tự nhiên và sức khỏe của khách
hàng bằng cách giữ tiêu chuẩn xuất sắc của chất lượng sản phẩm dựa trên sự chân thành, giao
tiếp với khách hàng, niềm đam mê của khách hàng. Đó là thế mạnh chính của chúng tôi khi
chúng tôi có nhà máy riêng và đội ngũ R & D và thiết kế, nỗ lực hết mình để phát triển sản phẩm
mới một cách hiệu quả và nhanh chóng để đạt được sự hài lòng của khách hàng.

COSWELKOREA • BOOTH NO.: S25
selfcoding.com
SelfCoding is to create their own charm with their originality depart from the standard
beauty. Targeting 16 to 26 year olds, our Brand Identity is YOUNG & TRENDY. For who want
to change themselves whenver they want, easily find what they are looking for..
SelfCoding was born with the reasonable price and proper volume to use so that
people can track and adapt the trend quickly and wisely.
SelfCoding là để tạo ra sự quyến rũ của riêng họ với sự độc đáo của họ khởi hành từ vẻ
đẹp tiêu chuẩn. Nhắm mục tiêu khách hàng từ 16 đến 26 tuổi, Bộ nhận diện thương
hiệu của chúng tôi là TRẺ TRUNG & NẮM BẮT XU HƯỚNG. Đối với những người muốn thay
đổi bản thân khi họ muốn, dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. SelfCoding
được sinh ra với giá cả hợp lý và khối lượng phù hợp để mọi người có thể theo dõi và
điều chỉnh xu hướng một cách nhanh chóng và khôn ngoan.
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CURESLAB • BOOTH NO.: S86
www.cureslab.com
Hello, we are a functional cosmetics manufacturer and distributor. We manufacture
and distribute pro
Xin chào, chúng tôi là một nhà sản xuất và phân phối mỹ phẩm chức năng. Chúng
tôi sản xuất và phân phối chuyên nghiệp

DERMASNATURAL • BOOTH NO.: S34
www.dermasnatural.com
Dermatology + Natural = Dermasnatural! Dermasnatural only looks at nature and promise
the beauty of nature. We develop and manufacture the natural cosmetics including
skincare, bodycare, haircare and functional cosmetics. As safety is our aim and priority, we
are doing our best to make healthy, excellent, effective and safe natural products which
could be edible, and all our products are based on the technology standard "ISO22716“.
Also, we offer our valuable technology and total solutions to clients and customers for better
partnership and satisfaction. We export high quality products to the world such as USA,
Japan, China, Singapore, Hongkong, etc
Da + Tự nhiên = Da đẹp tự nhiên! Dermasnatural chỉ nhìn vào thiên nhiên và hứa hẹn vẻ đẹp
của thiên nhiên. Chúng tôi phát triển và sản xuất các loại mỹ phẩm tự nhiên bao gồm
chăm sóc da, chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc và mỹ phẩm chức năng. Vì an toàn là mục
tiêu và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tạo ra các sản
phẩm tự nhiên tốt cho sức khỏe, tuyệt vời, hiệu quả và an toàn, có thể ăn được và tất cả
các sản phẩm của chúng tôi đều dựa trên tiêu chuẩn công nghệ "ISO22716". Ngoài ra,
chúng tôi cung cấp công nghệ giá trị và tổng số giải pháp cho khách hàng để tăng sự hợp
tác và hài lòng hơn. Chúng tôi xuất khẩu các sản phẩm chất lượng cao ra thế giới như Mỹ,
Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, v.v.

DR CHO IBS LAB • BOOTH NO.: S20
www.jmiin.com
Dr Cho IBS Lab -Johnhyelee Developed with Jayunmiin Plastic Surgery Center's extensive clinical
experience and research on Anti-aging, Johnhyelee is a cosmeceutical brand that goes beyond
the effectiveness of cosmetics. Johnhyelee has professional skin care lines and consumer
products. Dreampeel Pahaba Apeeling ampoule, with micro-complex acids that exfoliate dead
skin cells for a smoother skin and enhance penetration of active ingredients while simultaneously
stimulating skin layers to help normalize turnover cycles of skin cells. Placenta Regen Ampule
Alightweight ampoule rich in nutrient, with a select high-quality placenta that provides
nourishment to dry skin enhancing skin elasticity and improving skin texture to give a healthy
radiance to the skin. Gold Modeling Mask Aconvenient modeling mask that helps to enhance skin
elasticity and antioxidation effect by increasing absorption of active ingredients in Gold gel
through prevention of contact with air.
Phòng thí nghiệm của bác sĩ Cho IBS -Johnhyelee được phát triển với kinh nghiệm lâm sàng và
nghiên cứu sâu rộng của Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Jayunmiin, Johnhyelee là một thương
hiệu thẩm mỹ vượt xa hiệu quả của mỹ phẩm. Johnhyelee có các dòng sản phẩm chăm sóc da
và sản phẩm tiêu dùng chuyên nghiệp. Dreampeel Pahaba Apeeling ampoule, với các axit siêu
phức giúp tẩy tế bào da chết cho làn da mịn màng hơn và tăng cường sự thâm nhập của các
hoạt chất đồng thời kích thích các lớp da giúp bình thường hóa chu kỳ của tế bào da. Pl Nhaua
Regen Ampule Alight weight ampoule giàu chất dinh dưỡng, với một loại nhau thai chất lượng
cao chọn lọc cung cấp dưỡng chất cho da khô tăng cường độ đàn hồi cho da và cải thiện kết
cấu da để mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da. Mặt nạ mô hình vàng, Mặt nạ mô hình Aconvenient
giúp tăng cường độ đàn hồi và hiệu quả chống oxy hóa cho da bằng cách tăng hấp thu các
hoạt chất trong gel Vàng thông qua việc ngăn chặn tiếp xúc với không khí.
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ELIMTEK CO.,LTD • BOOTH NO.: S63
www.elimtek.co.kr
Elimtek has been through a lot of development and transition for not a long time. We will make
an effort to provide best products and service for customers not only in the field of disease
treatment but in the field of beauty care. Elitmtek has Radio Frequency (RF), Laser, HIFU, and
Plasma technologies, and develops and manufactures not only medical devices but also
beauty devices using this technology. HERACARE is a RF stimulator with RF Vacuum for skin lifting,
body shape management, RF Bar for feminine contraction effect and low frequency stimulator
for muscle vitality. ELFU is a HIFU machine that using highly focused ultrasound(HIFU) for skincare,
lifting. HERASHAPE is body slimming machine by using of laser diode.
Elimtek đã trải qua rất nhiều sự phát triển và chuyển đổi không lâu. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cung
cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng không chỉ trong lĩnh vực điều trị bệnh
mà còn trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Elitmtek có các công nghệ Tần số vô tuyến (RF), Laser,
HIFU và Plasma, đồng thời phát triển và sản xuất không chỉ các thiết bị y tế mà cả các thiết bị
làm đẹp sử dụng công nghệ này. HERACARE là một công cụ kích thích RF với RF Chân không để
nâng da, quản lý hình dạng cơ thể, RF Bar cho hiệu ứng co thắt nữ tính và kích thích tần số thấp
cho sức sống cơ bắp. ELFU là máy HIFU sử dụng siêu âm tập trung cao độ (HIFU) để chăm sóc
da, nâng cơ. HERASHAPE là máy giảm béo cơ thể bằng cách sử dụng diode laser.

ELLUKS KOREA • BOOTH NO.: S83
www.agafar.com
Agafar, founded in 2010, specializes in cosmeceutical and skin beauty equipment
co-developed by derm
Agafar, được thành lập vào năm 2010, chuyên về dược mỹ phẩm và thiết bị làm
đẹp da được đồng phát triển bởi các bác sĩ da liễu

ENABLE INTERNATIONAL CO., LTD • BOOTH NO.: S56
www.niu-korea.com
1. Exclusive exporting of quality Korean products - Food, cosmetics, pet products 2. Importing and
local distribution of 4th industry items - eScooters, eVehicles, AI and more 3. Operations of overseas
subsidiaries As the exclusive exporter of quality and popular Korean brands, one of the areas we
handle is cosmetics. We also have our own in-house brands which is also exported. As the exclusive
exporter of quality and popular Korean brands, one of the areas we handle is cosmetics. We also
have our own in-house brands which is also exported. Oriented towards natural ingredients, skin
science technology and trends, VT Cosmetics offers trendy K-Beauty products with innovative skin
science technology, attractive spectrum of colors and stylish designs. Brand Model : Global Artist
BTS CICA LINE : K-beauty NO.1 Skincare Line. BT21 : BT21 is a special makeup line created from the
collaboration with the global character brand Line Friends.
1. Xuất khẩu độc quyền các sản phẩm chất lượng của Hàn Quốc - Thực phẩm, mỹ phẩm, sản
phẩm vật nuôi 2. Nhập khẩu và phân phối nội địa các mặt hàng của cuộc cách mạng công
nghiệp thứ 4 - xe điện, AI và hơn thế nữa 3. Hoạt động của các công ty con ở nước ngoài như là
nhà xuất khẩu độc quyền của các thương hiệu Hàn Quốc chất lượng và phổ biến, một trong
những lĩnh vực chúng tôi xử lý là mỹ phẩm. Chúng tôi cũng có thương hiệu riêng của chúng tôi
cũng được xuất khẩu. Là nhà xuất khẩu độc quyền của các thương hiệu chất lượng và phổ biến
của Hàn Quốc, một trong những lĩnh vực chúng tôi xử lý là mỹ phẩm. Chúng tôi cũng có thương
hiệu riêng của chúng tôi cũng được xuất khẩu. Hướng đến các thành phần tự nhiên, công nghệ
và xu hướng khoa học da, VT Cosmetics cung cấp các sản phẩm K-Beauty thời thượng với công
nghệ khoa học da sáng tạo, phổ màu hấp dẫn và kiểu dáng thời trang. Mô hình thương hiệu:
Global Artist BTS CICA LINE: Dòng sản phẩm chăm sóc da số 1 Hàn Quốc. BT21: BT21 là dòng trang
điểm đặc biệt được tạo ra từ sự hợp tác với thương hiệu nhân vật toàn cầu Line Friends.
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ERLIN • BOOTH NO.: S81
www.erlin.co.kr
Erlin means “of sprout”, “of tender leaf”, and it is the new name of the
specialised cosmetics brand
Erlin có nghĩa là "mầm cây", "lá non", và đó là tên mới của thương hiệu mỹ
phẩm chuyên dụng

EYEONBEAUTY • BOOTH NO.: S27
www.celefit.co.kr
Cosmedoco is a cosmetic manufacturing companany. Our company is specialized in
exportation and O.E.M &O.D.M corporation. Our institute is working towards building the
best system of research and development. We want to offer the best products and
reasonable prices. We want to offer the best products and reasonable prices. In addition,
our researchers always strive to make the best quality products with the best materials at
reasonable prices. Our goal is to become No.1 in the world.
Cosmedoco là một công ty sản xuất mỹ phẩm. Công ty chúng tôi chuyên xuất khẩu và hợp
tác O.E.M & O.D.M. Viện của chúng tôi đang làm việc để xây dựng hệ thống nghiên cứu và
phát triển tốt nhất. Chúng tôi muốn cung cấp các sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý.
Chúng tôi muốn cung cấp các sản phẩm tốt nhất và giá cả hợp lý. Ngoài ra, các nhà
nghiên cứu của chúng tôi luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất với
chất liệu tốt nhất với giá cả hợp lý. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành số 1 trên thế giới.

FEMIZON • BOOTH NO.: S98
www.femizon.co.kr
FEMIZON, which is based on research and development technology, produces healthcare
products and cosmetics for male and female. Under Ajou University Medical professor and
Pharmacy professor's products test, the company puts effort to create and deliver safe,
clean, and effective items to our valuable customers. FEMIZON and Ajou University Graduate
School of Global Pharmaceutical Industry and Clinical Pharmacy are cooperating in order to
produce developed items in markets. FEMIZON will always put ourselves into customers; shoes
first and will consider customers' benefits.
FEMIZON, dựa trên công nghệ nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm chăm sóc
sức khỏe và mỹ phẩm cho nam và nữ. Theo thử nghiệm sản phẩm của giáo sư y khoa và giáo
sư đại học Ajou, công ty nỗ lực tạo ra và cung cấp các mặt hàng an toàn, sạch sẽ và hiệu
quả cho các khách hàng có giá trị của chúng tôi. FEMIZON và Đại học Ajou Đại học Công
nghiệp Dược phẩm Toàn cầu và Dược lâm sàng đang hợp tác để sản xuất các mặt hàng
phát triển trên thị trường. FEMIZON sẽ luôn đặt mình vào khách hàng; thử nghiệm trước và sẽ
xem xét lợi ích của khách hàng.
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FNGI CORP • BOOTH NO.: S99
www.fngi.co.kr
F&GI, a company specializing in procurement, distribution and trade, posted sales of nearly 10 billion
won last year and is steadily increasing sales this year.,Main sales are made through procurement,
and it is a company that develops and imports beauty, kitchen, electronic products, and miscellaneous goods, and mainly distributes and exports the goods online and offline.IAN, the world's first
developed ear massage, restores the brain nerves and the mode organs of our body by massaging
(mass) 91 ear reflexes recognized by the World Health Organization (WHO).,It has the best effect on
everyone who does not sleep well, who does not seem to rest, who needs a proper rest, who feels
that their memory is getting worse, who has a tinnitus, who needs to improve their children's learning
efficiency, and who wants to manage the V-line and swelling of their faces.
F & GI, một công ty chuyên về mua sắm, phân phối và thương mại, đã đạt doanh số gần 10 tỷ won
vào năm ngoái và đang tăng doanh số bán hàng trong năm nay. Bán hàng chính được thực hiện
thông qua mua sắm, và đó là một công ty phát triển và nhập khẩu sản phẩm làm đẹp, nhà bếp,
Các sản phẩm điện tử, và hàng hóa linh tinh, và chủ yếu phân phối và xuất khẩu hàng hóa trực
tuyến và ngoại tuyến. IAN, sản phẩm massage tai phát triển đầu tiên trên thế giới, phục hồi các dây
thần kinh não và các cơ quan chế độ của cơ thể chúng ta bằng cách xoa bóp 91 phản xạ tai được
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Nó có tác dụng tốt nhất đối với tất cả những người không
ngủ ngon, những người dường như không nghỉ ngơi, những người cần nghỉ ngơi hợp lý, những người
cảm thấy rằng trí nhớ của họ ngày càng tồi tệ, những người bị ù tai, những người cần phải nâng cao
hiệu quả học tập của con cái họ, và những người cần điều chỉnh khuôn mặt V-line.

FOSHAN ASMA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD
BOOTH NO.: S106
hwg1031@21cn.com
Foshan Asma Electronic Technology Co., Ltd. (formerly known as Huangfei Beauty Salon Technology
Equipment Factory) was founded in 2009. Located in the Pearl River Delta region of Guangdong,
China, it is the most developed manufacturing base in China and the world. It has developed
capital and convenient transportation. The company provides independent services such as
design, development, manufacturing and sales of electronic and electrical products. Among
them, the "magnetic energy perm machine" invented by the company has obtained the world
patent PCT. Products cover professional hair salons, beauty salons, body care, health care and
other equipment supplies. Products have been exported to Europe, America, Africa and Asia as
well as Hong Kong, Macao and Taiwan. Looking forward to the future, Foshan Asma Electronic
Technology Co., Ltd. adheres to the business philosophy of “technology is the wing, innovation is the
soul” and the industry continues to work together to create a better life.
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Asma Phật Sơn(trước đây gọi là Nhà máy Thiết bị Công nghệ
Thẩm mỹ viện Huangfei) được thành lập vào năm 2009. Nằm ở khu vực Châu thổ sông Châu của
Quảng Đông, Trung Quốc, đây là cơ sở sản xuất phát triển nhất ở Trung Quốc và thế giới, có nguồn
vốn và giao thông thuận tiện.Công ty cung cấp các dịch vụ độc lập như thiết kế, phát triển, sản
xuất và bán các sản phẩm điện và điện tử. Trong số đó,"Máy uốn năng lượng từ tính" do công ty
phát minh đã thu được bằng sáng chế thế giới PCT. Sản phẩm dùng trong các tiệm làm tóc
chuyên nghiệp, thẩm mỹ viện, chăm sóc cơ thể, chăm sóc sức khỏe và các thiết bị khác. Sản
phẩm đã được xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Á cũng như Hồng Kông,
Macao và Đài Loan. Hướng tới tương lai, Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Phật Sơn Asma tuân thủ
triết lý kinh doanh "Công nghệ là đôi cánh, đổi mới là linh hồn" và tiếp tục hợp tác cho một cuộc
sống tốt hơn.

GAIA INTERNATIONAL • BOOTH NO.: S68
www.gaiaintl.co.kr
Feel the Difference Beautiful Change Love yourself
Cảm nhận sự khác biệt. Đẹp, Thay đổi và Yêu bản thân.
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GIBEST CORP • BOOTH NO.: S88
www.9tails.co.kr
Skin Care Cosmetic Feel instantly and long term effect remove the Wrinkle and
Lifting , Whitening
Mỹ phẩm chăm sóc da được cảm nhận tức thì và hiệu quả lâu dài trong loại bỏ
nếp nhăn và nâng cơ, làm trắng

GLOBAL FIND CO., LTD • BOOTH NO.: S102
www.globalfindjp.net
We are a company that deals in cosmetics and miscellaneous goods in Japan. And, we
mainly purchase products from manufacturers and wholesalers. So, we have a large
number of products that have been approved as primary agents.
Chúng tôi là một công ty kinh doanh mỹ phẩm và hàng tiêu dùng tại Nhật Bản. Chúng tôi
chủ yếu mua sản phẩm từ các nhà sản xuất và bán buôn. Vì vậy, chúng tôi được duyệt là
đại lý chính của một số lượng lớn các sản phẩm.

HANBIT KOREA CO., LTD • BOOTH NO.: S75
www.hanbitkorea.co.kr
The Beautiful skin starts from face washing. We, HANBIT KOREA, have been successful for the last
16 years based upon the solid trust of our customers and this led develop the best skincare
products with the highest quality Biodynamic, Organic and Natural ingredients. We have a
strong belief that soap is the foundation of skin care that made us to develop the bamboo-salt
soap for the first time in the world. Since the early 1980s, we have facilitated the emergence of
a functional beauty art soap market to prevent skin problems. Our products include red ginseng,
brown rice, bamboo and salt body scrub with the light acid cleansing foam (pH 5.5~6.0) all of
which created by the inventive minds of our skin care specialists. Our products Over 400 different
kinds distributed domestically were soon exported abroad.
Làn da đẹp bắt đầu từ việc rửa mặt. Chúng tôi, HANBIT KOREA, đã thành công trong 16 năm
qua dựa trên sự tin tưởng vững chắc của khách hàng và điều này dẫn đến việc phát triển các
sản phẩm chăm sóc da tốt nhất với các thành phần Biodynamic, Hữu cơ và Tự nhiên chất
lượng cao nhất. Chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng xà phòng là nền tảng của việc chăm sóc
da đã khiến chúng tôi phát triển xà phòng muối tre lần đầu tiên trên thế giới. Từ đầu những năm
1980, chúng tôi đã tạo nên sự xuất hiện của thị trường xà phòng nghệ thuật làm đẹp để ngăn
ngừa các vấn đề về da. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm hồng sâm, gạo nâu, tre và
muối tẩy tế bào chết với bọt làm sạch axit nhẹ (pH 5,5 ~ 6,0) tất cả được tạo ra bởi những bộ
óc sáng tạo của các chuyên gia chăm sóc da của chúng tôi. Sản phẩm của chúng tôi có hơn
400 loại khác nhau được phân phối trong nước và đã sớm được xuất khẩu ra nước ngoài.
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HANEOUL • BOOTH NO.: S64
gowoncosmetic.com
Gowon draws on the experience with the sincerity of creating the most natural and optimal natural
products for your skin All GOWON natural products are suitable for all skin types, especially to assist in
the restoration of acne skin, easily irritating due to cosmetic or contamination of the environment.
1.Minimize packaging and focus on product quality 2.Gowon is transparent in all product
components, strict in choosing safe and beneficial ingredients for skin. Product : 1. Gowon tigre
soothing gel : 80% Centella Asiatica Extract, 20% natural ingredients, soothe irritation, reduce
inflammation and acne, promote skin regeneration, Moisturizing, 2. Gowon Fermentation Docile
Essence : 80% Galactomyces Ferment Filtrate, 10% Bifida Ferment Filtrate, Regenerating acne skin,
controlling acne, toning effect, Brightening and Whitening , Anti- aging 3. Gowon tigre skin toner : 80%
Centella Asiatica Extract, Regenerating acne skin, Soothe irritation, Hydrating, reduce inflammation
and acne.
Gowon với kinh nghiệm và sự chân thành trong việc tạo ra các sản phẩm tối ưu và tự nhiên nhất cho
làn da của bạn. Tất cả các sản phẩm tự nhiên của GOWON phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là hỗ
trợ phục hồi da mụn, dễ bị kích ứng do mỹ phẩm hoặc nhiễm bẩn môi trường. 1. Tối đa hóa bao bì và
tập trung vào chất lượng sản phẩm 2.Gowon trong suốt trong tất cả các thành phần của sản phẩm,
nghiêm ngặt trong việc lựa chọn các thành phần an toàn và có lợi cho da. Sản phẩm: 1. Gel làm dịu
Gowon tigre: 80% chiết xuất Centella Asiatica, 20% thành phần tự nhiên, làm dịu kích ứng, giảm viêm
và mụn trứng cá, thúc đẩy tái tạo da, dưỡng ẩm, 2. Tinh chất lên men Gowon: 80% Galactomyces
Ferment Filterrate, 10% Ferment Filterrate, Tái tạo da mụn, kiểm soát mụn trứng cá, hiệu quả săn chắc,
Làm sáng và Làm trắng da, Chống lão hóa 3. Kem dưỡng da Gowon tigre: Chiết xuất 80% Centella
Asiatica, Tái tạo da mụn, Làm dịu kích ứng, cấp ẩm, giảm viêm và mụn trứng cá.

HAPPY L&B • BOOTH NO.: S08
www.happylnb.com
What Happy L&B seeks is healthy beauty, which starts with clean skin. Happy L&B cosmetics is
doing our best to develop products that will restore and improve the original skin with elasticity,
based on excellent researchers, natural natural raw materials and large-scale advanced
production facilities.
Điều mà Happy L & B tìm kiếm là vẻ đẹp khỏe mạnh, bắt đầu từ làn da sạch. Mỹ phẩm Happy
L & B đang nỗ lực hết mình để phát triển các sản phẩm nhằm phục hồi và cải thiện làn da ban
đầu với độ đàn hồi, dựa trên các nhà nghiên cứu xuất sắc, nguyên liệu tự nhiên tự nhiên và các
cơ sở sản xuất tiên tiến quy mô lớn.

HS CHEMICAL • BOOTH NO.: S93
www.hschemical.kr
HS CHEMICAL is professional supplier of premium maks packs and make up products.
HS CHEMICAL là nhà cung cấp chuyên nghiệp của gói mặt nạ cao cấp và các
sản phẩm trang điểm.
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HYOJIN MACHINERY CO.,LTD • BOOTH NO.: S39
www.hyo-jin.com
We Hyojin Machinery Co., Ltd. a manufacturer specialized in physical and chemical appliances,
are working on all relevant processes including machine design, manufacturing, installation and
A/S based on our 24-year experience of various kinds of facilities in cosmetic, pharmaceutical
and food industries. We provide new companies with consulting service on all their factory line
and support the manufacturers on technology. In addition, we have been participating in world
trade shows including 2001 Packaging Week(it is our first exhibition in korea), 2005 Mexico Korean
Products Exhibition Fair(it is our first exhibition in the world and now every year we join exhibition
about 3 or 4 times) and etc, and have been recognized on our power of good technology used
for our machineries by a number of companies in such trade shows. Please regard us as your
engineering department and give us many advices and encouragements in the future too. We
will do our best to repay for your love.
Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên về các thiết bị vật lý và hóa học, đang làm việc trên tất cả
các quy trình liên quan bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp đặt và A / S dựa trên kinh nghiệm 24 năm
của chúng tôi về các loại cơ sở trong mỹ phẩm, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp cho các công ty mới dịch vụ tư vấn trên tất cả các dây chuyền nhà máy
của họ và hỗ trợ các nhà sản xuất về công nghệ. Ngoài ra, chúng tôi đã tham gia các triển lãm
thương mại thế giới bao gồm Tuần lễ Bao bì 2001 (đây là triển lãm đầu tiên của chúng tôi tại
Hàn Quốc), Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Hàn Quốc Mexico 2005 (đây là triển lãm đầu tiên của
chúng tôi trên thế giới và bây giờ mỗi năm chúng tôi tham gia triển lãm khoảng 3 hoặc 4 lần),
.... đã được công nhận về sức mạnh của công nghệ tốt sử dụng cho máy móc của chúng tôi
bởi một số công ty trong các triển lãm thương mại. Hãy coi chúng tôi là bộ phận kỹ thuật của
bạn và cùng chúng tôi phát triển trong tương lai. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để xứng đáng
với sự tin yêu của bạn.

JHBIO • BOOTH NO.: S92
www.jhbio.com
JH BIO is #1 BIO Medical Group in Korea. JH BIO committed to continuous development of
Innovative products and excellent service delivery in the healthcare industry REVITE is first
Monophasic HA Filler in KOREA, it is safe, last long and easy to use. We export REVITE filler to
19 countries. Lineshaper is Deoxycholic Acid for Fat destroyer. Lineshaper is the only
non-surgical injectable treatment for double chin, belly, arm, thigh, and all area of body
JH BIO là Tập đoàn Y tế số 1 tại Hàn Quốc. JH BIO cam kết phát triển liên tục các sản phẩm
đột phá và cung cấp dịch vụ xuất sắc trong ngành chăm sóc sức khỏe REVITE là sản phẩm
HA Filler Monophasic đầu tiên tại HÀN QUỐC, nó an toàn, lâu dài và dễ sử dụng. Chúng tôi
xuất khẩu chất filler REVITE đến 19 quốc gia. Lineshaper là Deoxycholic Acid để làm tan
biến mỡ thừa. Lineshaper là phương pháp điều trị tiêm không phẫu thuật duy nhất cho cằm
đôi, bụng, cánh tay, đùi và tất cả các vùng trên cơ thể

JS SPONGE CO • BOOTH NO.: S85
www.cnbproducts.co.kr
N.B.R. Sponge/S.B.R. Sponge For Twin Cake, Skin Cover & Foundation by durable and oil resistant
character Anti-UV, Anti Copper and Anti-Bacteria Treatment for Sanitary Make-up PU Flocked
Foam Puff For Loose Powder Make-up Both sides or one side flocked form Puff with Satin, Synthetic
Leather or Suede Back Side Available is Customer Logo on the ribbon or back side Cotton
Velour/Micro Fibre/Acrilic Powder Puff For Loose Powder Make-up Available is Customer Logo on
the ribbon or back side High quality Fabric materials carefully screened Rubycell Cushion Puff
High Quality Sponge for Twin Cake, Skin Cover & Foundation
N.B.R. Bọt biển / S.B.R. Miếng bọt biển cho Twin Cake, Phấn phủ & Kem nền bởi đặc tính bền,
kiềm dầu và chống tia cực tím, chống đồng và chống vi khuẩn cho lớp trang điểm vệ sinh PU
Flocked Bọt Puff cho dạng bột trang điểm Cả hai mặt hoặc một bên dạng phồng Satin, Da tổng
hợp hoặc Da lộn Mặt sau có sẵn là Logo khách hàng trên ruy băng hoặc mặt sau Cotton Velour
/ Micro Fiber / Acrilic Powder Puff for Loose Powder Make-up Có sẵn là Logo khách hàng trên ruy
băng hoặc mặt sau Chất liệu vải cao cấp được sàng lọc cẩn thận Rubycell Đệm Puff Puff Chất
lượng cao cho Bánh Twin, Bao da & Kem nền
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KOCOSLAB CO., LTD • BOOTH NO.: S78
www.kocoslab.com
May Island is a professional cosmetic brand that reaches forward to Naturalism.May Island
pursues a true beauty from nature as a value, provides healthy beauty cosmetics that are
harmonized with natural ingredients and use of special recipe from original research to
present nature’s honest and infinite life to the skin. May Island is constantly trying to find
natural ingredients that contain a wealth of vitality and energy of nature by searching clean
natural islands around the world. Honest naturalism cosmetic maker, May Island, produces
products with honest recipes from nature with the faith of ‘True beauty is from nature’.
May Island is a professional cosmetic brand that reaches forward to Naturalism. May Island
pursues a true beauty from nature as a value, provides healthy beauty cosmetics that are
harmonized with natural ingredients and use of special recipe from original research to
present nature’s honest and infinite life to the skin. May Island is constantly trying to find
natural ingredients that contain a wealth of vitality and energy of nature by searching clean
natural islands around the world. Honest naturalism cosmetic maker, May Island, produces
products with honest recipes from nature with the faith of ‘True beauty is from nature’.

LK COSMETICS CO., LTD • BOOTH NO.: S69
www.lkcos.com / www.hongikskin.com
Cosmetics & Skin care company in Korea that helps consumers to make healthy choice for
beautiful skin. LK COSMETICS promise to use best ingredients, make high quality products and
affordable price to provide perfect service. We are expanding our company into a global market
in fast speed growing with customers worldwide.
Công ty mỹ phẩm & chăm sóc da tại Hàn Quốc giúp người tiêu dùng đưa ra lựa chọn tuyệt vời
cho làn da đẹp. LK COSMETICS hứa sẽ sử dụng các thành phần tốt nhất, tạo ra các sản phẩm
chất lượng cao và giá cả phải chăng để cung cấp dịch vụ hoàn hảo. Chúng tôi đang mở rộng
công ty của mình thành một thị trường toàn cầu với tốc độ tăng trưởng nhanh với khách hàng
trên toàn thế giới.

MHD PHARM/ZENITH COMPANY • BOOTH NO.: S96
www.acecosmetic.co.kr
MHDPHARM is a cosmetics company with excellent technical skills and is recognized not
only in Korea but also in other countries as a global company. Our flagship product, Dr.
Kim Whitening Peptide Cream, is sold in more than 20 countries with whitening cream.
MHDPHARM là một công ty mỹ phẩm có kỹ thuật xuất sắc và được công nhận không chỉ
ở Hàn Quốc mà còn ở các quốc gia khác, là một công ty toàn cầu. Sản phẩm chủ lực
của chúng tôi, Dr. Kim Whitening Peptide Cream, được bán tại hơn 20 quốc gia với kem
làm trắng da.
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MIDM • BOOTH NO.: S57
www.midm.kr
Beauty that permeates your life. beauty device development and manufacturing.
Vẻ đẹp lan tỏa cuộc sống của bạn. phát triển và sản xuất thiết bị làm đẹp.

MIZCOSMETIC • BOOTH NO.: S47
www.shopmiz.com
Miz cosmetic & meditech products that have been tested and sufficient clinical are
providing our customers a wide range through skin care, dermatology, plastic surgery,
Differentiated goods from existing products and advanced materials coming from the
beautiful fragrance we will deliver to the precious skin. we will do our best for deliver
beautiful impression to your valuable skin.
Các sản phẩm mỹ phẩm & meditech của Miz đã được thử nghiệm và lâm sàng đầy đủ
đang cung cấp cho rất nhiều khách hàng của chúng tôi thông qua chăm sóc da, da liễu,
phẫu thuật thẩm mỹ, hàng hóa khác biệt từ các sản phẩm hiện có và các vật liệu tiên tiến
đến từ nước hoa đẹp mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn làn da quý giá. Chúng tôi sẽ làm
hết sức mình để mang lại ấn tượng đẹp cho làn da của bạn.

MY KOREA TRADE CO.,LTD • BOOTH NO.: S97
www.femizon.co.kr
MY KOREA TRADE is a Korean company that sells medical devices and cosmetics.
MY KOREA TRADING là một công ty Hàn Quốc chuyên bán các thiết bị y tế và mỹ phẩm.
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NATURAL KOREA • BOOTH NO.: S94
www.natural-korea.com
Cosmetics OEM / ODM specialized company based on natural and
environmental research and development for more than 15 years
Mỹ phẩm OEM / ODM là công ty chuyên ngành dựa trên nghiên cứu và
phát triển tự nhiên và môi trường trong hơn 15 năm

NATURE’S FRIEND • BOOTH NO.: S64
www.eco.pe.kr
Nature's Friend established in 1994 and we specialize in developing and distributing natural
cosmetics for 24 years in Republic of Korea. We using natural ingredients for the skin and health,
we are producing good products for the nature and the human-being that can be used safely
for the delicate and sensitive skin. And our cosmetics are made from almost natural ingredients
obtained from natural sources. So it is environment-friendly, and skin-friendly characteristics
excluding artificial elements such as antiseptics, colorings, fragrances, and surfactants, they
make skin more healthy and beautiful. We have a wide range of natural cosmetics including
women's skincare, point make up, base make up, sun block, for men's, baby care, hair and body
care products.
Nature's Friend được thành lập vào năm 1994 và chúng tôi chuyên phát triển và phân phối mỹ
phẩm thiên nhiên trong 24 năm tại Hàn Quốc. Chúng tôi sử dụng các thành phần tự nhiên cho
da và sức khỏe, chúng tôi đang sản xuất các sản phẩm tốt cho thiên nhiên và con người có thể
được sử dụng an toàn cho làn da mỏng manh và nhạy cảm. Và mỹ phẩm của chúng tôi được
làm từ các thành phần gần như tự nhiên thu được từ các nguồn tự nhiên. Vì vậy, nó là đặc điểm
thân thiện với môi trường và thân thiện với da, ngoại trừ các yếu tố nhân tạo như thuốc sát trùng,
chất tạo màu, nước hoa và chất hoạt động bề mặt, chúng làm cho làn da khỏe mạnh và đẹp
hơn. Chúng tôi có một loạt các mỹ phẩm tự nhiên bao gồm chăm sóc da của phụ nữ, trang
điểm, trang điểm nền, kem chống nắng, cho nam giới, chăm sóc em bé, sản phẩm chăm sóc
tóc và cơ thể.

NEXGEN BIOTECHNOLOGIES, LNC • BOOTH NO.: S04
www.nexgenbiotech.com
NEXGEN Biotechnologies, Inc. produces over 100 kinds of specialty proteins. Hybrid
proteins(peptides) are changing the paradigm of Anti-Aging skincare industry.
Công nghệ sinh học NEXGEN, Inc. sản xuất hơn 100 loại protein đặc biệt. Các
protein lai (peptide) đang thay đổi mô hình của ngành công nghiệp chăm sóc da
chống lão hóa.
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NPH GLOBAL • BOOTH NO.: S29
www.nphglobal.com
NPH Global is a leader in Beauty Equipment. Specialized in Body Slimming & Face
lifting devices.
NPH Global là công ty hàng đầu về Thiết bị làm đẹp. Chuyên giảm béo cơ thể &
thiết bị nâng cơ mặt.

ONE STAR INTERNATIONAL CO., LTD • BOOTH NO.: S10
www.one-star.co.kr
One Star International Co., Ltd is a manufacturer & distributor of 360 degree manual and sonic
tooth-brushing. Our mission is to inspire the world with our innovative toothbrush technologies,
helping to people live with joyful and healthy life. We have been developing various type of
toothbrushes and our SKU reaches over 200 now Our line ups cover not only Baby & kids but
also adults & kidult and even pets Our sales channel covers over 12 countries and we keep
expanding markets quickly to be one of world best oral care specialty companies. Our
effects, creativity and innovation will be shared value with our partners and our customers
Sonic vibration toothbrush
One Star International Co., Ltd là nhà sản xuất và phân phối bài chải đánh răng 360 độ.
Nhiệm vụ của chúng tôi là truyền cảm hứng cho thế giới với các công nghệ bàn chải đánh
răng sáng tạo của chúng tôi, giúp mọi người sống với cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh. Chúng
tôi đã phát triển nhiều loại bàn chải đánh răng khác nhau và SKU của chúng tôi đã đạt hơn
200 sản phẩm hiện tại không chỉ dành cho Trẻ em mà cả người lớn và thậm chí cả thú cưng.
Kênh bán hàng của chúng tôi bao phủ khắp 12 quốc gia và chúng tôi tiếp tục mở rộng thị
trường để trở thành một trong những thế giới công ty chuyên khoa chăm sóc răng miệng tốt
nhất. Hiệu ứng, sáng tạo và đổi mới của chúng tôi sẽ được chia sẻ giá trị với các đối tác và
khách hàng của chúng tôi Bàn chải đánh răng Sonic.

OTTIE INTERNATIONAL • BOOTH NO.: S46
www.ottie.co.kr
Korean cosmetic brand, Ottie Ottie respects the way you are.
Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc, Ottie Ottie tôn trọng giá trị của bạn
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OVACO LAB • BOOTH NO.:S71
www.ovaco.net
Sonimedi Company : Ovaco, Lenclose, Savia Brad, Natural Botanical Organic Product.
Công ty Sonimedi: Ovaco, Lenclose, Savia Brad, Sản phẩm từ thực vật hữu cơ tự nhiên

PARKLAB • BOOTH NO.:S54
www.parklabchoice.com www.starbaaby.co.kr
since 1986, cosmetics research and development company Park Lab has released its own
brand "StarBaaby" and is currently exporting it to Vietnam. It has entered Empty Group's Vin
Mart shopping mall, department store, etc. and is looking for dealerships
Từ năm 1986, công ty nghiên cứu và phát triển mỹ phẩm Park Lab đã phát hành thương
hiệu riêng "StarBaaby" và hiện đang xuất khẩu sang Việt Nam. Sản phẩm đã được bày bán
ở chuỗi siêu thị Vin Mart, trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa,... và đang tìm kiếm các
đại lý.

PEOPLE`S CO., LTD • BOOTH NO.:S87
pongdangshop.com
After we founded People`s in 2012, we launched cosmetic brand 'PongDang' in 2013. We have been
supplying our cosmetic brand, PongDang, to our domestic market and various market abroad,
enjoying a good reputation for the past 6 years. Our aim is, and always was, to produce something
better for the market. In spite of the superior quality of our products, we have been able to keep our
prices low. We have over 50 kinds of Cosmetic items included Skin-Care, Body-Care, Make-up and
Mask Sheet. We are trying to provide unique moisturizing products using "Water" and "Purity" at a
reasonable price, we will satisfy our customers and become the world best moisturizing care group.
We try to make a product contain a very small quantity of chemical ingredients for growing natural
ability of the skin. For that purpose, we only put EWG Green Grade ingredients to PongDang products.
All products are got the 'zero-added test for 20 toxic ingredients' and 'skin irritation safety test'.
Sau khi chúng tôi thành lập People's vào năm 2012, chúng tôi đã ra mắt thương hiệu mỹ phẩm
'PongDang' vào năm 2013. Chúng tôi đã cung cấp nhãn hiệu mỹ phẩm của chúng tôi, PongDang,
cho thị trường trong nước và thị trường quốc tế, tận hưởng danh tiếng tốt trong 6 năm qua. Mục tiêu
của chúng tôi là, và luôn luôn là, sản xuất một cái gì đó tốt hơn cho thị trường. Mặc dù các sản phẩm
chất lượng cao nhưng chúng tôi cố gắng giữ giá thấp. Chúng tôi có hơn 50 loại mặt hàng mỹ phẩm
bao gồm Chăm sóc da, Chăm sóc cơ thể, Trang điểm và Mặt nạ. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp
các sản phẩm dưỡng ẩm độc đáo bằng cách sử dụng "Nước" và "Độ tinh khiết" với giá cả hợp lý,
chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng và trở thành nhà chăm sóc dưỡng ẩm tốt nhất thế giới. Chúng
tôi cố gắng tạo ra một sản phẩm chứa một lượng rất nhỏ các thành phần hóa học để phát triển khả
năng tự nhiên của da. Với mục đích đó, chúng tôi chỉ đưa các thành phần EWG Green Class vào các
sản phẩm của PongDang. Tất cả các sản phẩm đều có 'thử nghiệm không bổ sung cho 20 thành
phần độc hại' và 'thử nghiệm an toàn kích ứng da'.
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RAPARAY • BOOTH NO.: S66
www.elysien.kr
Our products are brought to you by way of professinal knowledge and know-how. company's
pride and reputation is founded on the basis that our specialized products anre trusted enough to
be used by doctors in aestheitc hospitals and beauty clinics. Our company continues to research
ways to improve ease of usage and first time results. You can see the immediate effect with one
use. Only professional aesthetic products. The main product is multi ex lifting mask. For people of
all ages especially for whitening and wrinkle reduction. Young Face Within 20Minutes!! Elysien
product quality is resistant to wrinkles.
Sản phẩm của chúng tôi được tạo ra bằng kiến thức chuyên môn và bí quyết riêng. Niềm tự hào
và danh tiếng của công ty được tạo nên trên cơ sở các sản phẩm chuyên dụng của chúng tôi
đủ tin cậy để được các bác sĩ sử dụng trong các bệnh viện và phòng khám thẩm mỹ. Công ty
chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các cách để cải thiện nhằm dễ sử dụng và kết quả lần đầu tiên.
Bạn có thể thấy hiệu quả ngay lập tức với một lần sử dụng. Sản phẩm thẩm mỹ chuyên nghiệp.
Sản phẩm chính là mặt nạ dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi đặc biệt là làm trắng và giảm nếp
nhăn. Gương mặt sẽ trở nên trẻ hơn trong vòng 20 phút !! Chất lượng sản phẩm Elysien có khả
năng chống nếp nhăn.

RMG CO.,LTD • BOOTH NO.: S102
www.secutech.co.kr , www.swebs.co.kr , www.sealticker.co.kr
RMG Corporation protects the brand and copyright of the enterprise from forgery and alteration. It
takes a lot of time, money, and effort to create a brand and to improve the overall customer
perception. However, it is a matter of time before a precious brand collapses due to counterfeit
products. RMG aims to prevent your valuable brand and copyright from being distorted with various
and differentiated security solutions in response to the growing fake and forged market. SWEBS is the
Abbreviation of Security WEB Authentication System and it suggests a total solution for authentication
service and customer management for company's trademark protection. This system helps you
check whether products are original and genuine, as well as makes it possible to track distribution
and marketing management by automatic tracking right after removing the scratch off the
hologram stickers and then running the QR code only once.
Tập đoàn RMG bảo vệ thương hiệu và bản quyền của doanh nghiệp khỏi sự giả mạo. Phải mất rất
nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để tạo ra một thương hiệu và cải thiện nhận thức chung của
khách hàng. Tuy nhiên, đó là vấn đề thời gian trước khi một thương hiệu quý giá sụp đổ do sản phẩm
giả. RMG nhằm mục đích ngăn thương hiệu và bản quyền có giá trị của bạn khỏi bị bóp méo với
các giải pháp bảo mật khác nhau và khác biệt nhằm đáp ứng thị trường giả mạo và giả mạo đang
phát triển. SWEBS là tên viết tắt của Hệ thống xác thực WEB bảo mật và nó gợi ý một giải pháp tổng
thể cho dịch vụ xác thực và quản lý khách hàng để bảo vệ thương hiệu của công ty. Hệ thống này
giúp bạn kiểm tra xem các sản phẩm có phải là bản gốc và chính hãng hay không, cũng như có
thể theo dõi quản lý phân phối và tiếp thị bằng cách tự động theo dõi ngay sau khi xóa vết xước
khỏi hình dán ba chiều và sau đó chỉ chạy mã QR một lần.

SAENGGREEN CO.,LTD • BOOTH NO.: S76
www.saenggreen.com
What is Saenggreen Herbal Cosmetics? Saenggreen herbal cosmetics start from the
fundamental concept to find human body in the nature. Therefore, as it excludes the artificial
as much as possible and sublimes our ancestors’ wisdom to modern skin science, it is the most
natural and traditional herbal cosmetics suitable for our skin. Herbal cosmetics produced and
sold at Saenggreen Co. do not only look at skin where cosmetics are used simply by ‘skin’ itself
based on Holistic view which is the basic idea of Oriental medicine. They consider the organic
relationship with human body’s other organ tissues such as five viscera and six entrails and
human body’s structure materials such as spirit, blood, and sap. It is the cosmetics made with
the best treatment by considering the effect that the whole body has on skin.
Mỹ phẩm thảo dược Saenggreen là gì? Mỹ phẩm thảo dược Saenggreen bắt đầu từ khái
niệm cơ bản về cơ thể con người trong tự nhiên. Do đó, vì nó loại trừ các tác nhân nhân tạo
càng nhiều càng tốt và làm thăng hoa trí tuệ của tổ tiên chúng ta đối với khoa học da hiện
đại, đây là mỹ phẩm thảo dược truyền thống và tự nhiên nhất phù hợp với làn da của chúng
ta. Mỹ phẩm thảo dược được sản xuất và bán tại Công ty Saenggreen, dựa trên quan điểm
toàn diện, đó là ý tưởng cơ bản của Đông y. Họ xem xét mối quan hệ hữu cơ với cơ thể con
người, các mô cơ quan khác như năm nội tạng và cấu trúc cơ thể con người như tinh thần,
máu. Đó là mỹ phẩm được sản xuất với phương pháp điều trị tốt nhất bằng cách xem xét hiệu
quả mà toàn bộ cơ thể có trên da.

27

SAIGON BEAUTY SHOW

Product
features

SANA NF CO., LTD • BOOTH NO.: S18
SANA NF is distributor of cosmetics in Korea.
We supply 5 kind of ampule that includes the specialty and
value of shining luxurious jewel.
This product is specialized in luxurious spa or massage shop and
is used a lot.
SANA NF là nhà phân phối mỹ phẩm tại Hàn Quốc.
Chúng tôi cung cấp ampule, miếng dán và mặt nạ để sử dụng
trong spa hoặc tiệm massage

SBMED INC • BOOTH NO.: S12
www.sbmed.kr
Our company will be in 2009, develops and manufactures skin and obesity-related
medical devices.
Công ty chúng tôi thành lập vào năm 2009, phát triển và sản xuất các thiết bị y tế liên
quan đến da và béo phì.

SG INTERNATIONAL • BOOTH NO.: S32
www.praisecosmetics.com
We believe beauty is at its best when you be yourself. PRAISE is a prestige beauty brand.
Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp là tốt nhất khi bạn là chính mình. PRAISE là một thương hiệu
làm đẹp uy tín.
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SHINSUNG • BOOTH NO.: S44
www.tieut.com
Tieut is a Feminine care products company that makes your life easier and more
sustainable.
Tieut là một công ty sản phẩm chăm sóc phụ nữ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng
và tốt đẹp hơn.

SKINIDEA.,CO.LTD • BOOTH NO.: S66
www.medipeel.co.kr
Derma cosmetics brand, which is a meeting of esteemed professionals and skin
science,is a high-quality,professional Derma skin care brand that combines cosmetics
and world-class technologies. Syricalm(TM) with German Technology Liposomepeptide
and SyriCalm(TM) with German technology deep in the skin,deep in depth fast and
precise to help develop healthy skin
Thương hiệu mỹ phẩm Derma, một sản phẩm của tập hợp các chuyên gia và nhà
khoa học khoa học về da, là một thương hiệu chăm sóc da Derma chuyên nghiệp,
chất lượng cao, kết hợp mỹ phẩm và công nghệ đẳng cấp thế giới. Syricm (TM) với
Công nghệ Đức Liposomepeptide và SyriCalm (TM) với công nghệ Đức sâu trong da,
sâu, nhanh và chính xác để giúp phát triển làn da khỏe mạnh.

SMCOS • BOOTH NO.: S38
www.smcos.pro
With humble attitudes and positive thoughts, I will open a new chapter in
the creative beauty market
Với thái độ khiêm tốn và suy nghĩ tích cực, tôi sẽ mở ra một chương mới trong
thị trường làm đẹp sáng tạo
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STARGO INC • BOOTH NO.: S07
www.stargo.co.kr
STARGO services the beautiful and healthy life for customer based on Bio and IT Fusion
Technology.
STARGO phục vụ cuộc sống tươi đẹp và lành mạnh cho khách hàng dựa trên Công
nghệ kết hợp Bio và IT.

SUNGLIM BNC • BOOTH NO.: S35
www.sunglimbnc.com
We are specializing in devices for skin treatment and Body line slimming using Radio frequecy.
Chúng tôi chuyên về các thiết bị điều trị da và giảm béo cho cơ thể bằng tần số Radio.

THE MAUBEAUTE COSMETIC • BOOTH NO.: S61
www.maubeauteshop.com
The name “The Maubeaute” comes from the French word which means “My beautiful”. Simple and
modern of Maboaute house was created to provide you a very detailed sparkling make-up with
the help of transparency material It gives you not just easy-use of its texture but also, a variety of
layering effect. Experience our products are pure, elegance , and detailed sparkling that you’ve
never experienced before. Professional skills that layering & mixture of each different color and
design that it looks like a flowing water were created as a new cosmetic line with its texture and
unique sense of color that you’ve never experienced before.
Cái tên " The Maubeaute" có nguồn gốc từ tiếng Pháp có nghĩa là "Vẻ đẹp của tôi". Maboaute
đơn giản và hiện đại được tạo ra để cung cấp cho bạn một lớp trang điểm lấp lánh rất chi tiết với
sự trợ giúp của vật liệu trong suốt. Nó không chỉ giúp bạn dễ dàng sử dụng mà còn có hiệu ứng
layering đa dạng. Trải nghiệm sản phẩm tinh khiết của chúng tôi, sang trọng và lấp lánh chi tiết mà
bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Các kỹ năng chuyên nghiệp phân lớp & pha trộn của từng
màu sắc và thiết kế khác nhau trông giống như một dòng nước chảy được tạo ra như một dòng
mỹ phẩm mới với kết cấu và cảm giác màu sắc độc đáo mà bạn đã từng trải nghiệm trước đây.
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THE SKIN MASTER • BOOTH NO.: S11
www.penegreen.com
PENEGREEN Penetrate the green, and Be true to your skin Natural derma-cosmetic brand
PENEGREEN is committed to making healthy skin through the use of effective ingredients
discovered based on a deep insight into what occurs in nature. #PENEGREEN #EWG
#Green #Hypoallergenic #Nature-friendly #Natural derma #Good cosmetics
PENEGREEN, thành thật với làn da của bạn. Thương hiệu mỹ phẩm tự nhiên PENEGREEN
cam kết làm cho làn da khỏe mạnh thông qua việc sử dụng các thành phần hiệu quả
được phát hiện dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về những gì xảy ra trong tự nhiên.
#PENEGREEN #EWG #Green #Hypoallergenic # Thân thiện với thiên nhiên #Natural derma
# Tốt mỹ phẩm

THE ZEGNA COSMETIC CO.,LTD • BOOTH NO.: S59
www.beaulabkorea.co.kr
HEELAA is an amalgam of women's beautiful and fashionable styles. It is a clean area where
pristine nature and healthy beauty happily coexist. HEELAA Long-lasting lip lacquer is a
highly saturated color, that can be applied lightly like air with one touch. The 16 colors
noticed by everybody consist of the trendiest colors to give a feeling of fashion and
elegance. The moisture melting texure can be maintained to express long-lasting, vivid
colors.Visual Touch Shadow Palette have Romatic color shade express natural eye. A palate
consisted of proper pink colors for point make-up Is possible to express variety looking.
HEELAA là sự pha trộn của phong cách thời trang đẹp và thời trang của phụ nữ. Đó là một
khu vực sạch sẽ, nơi thiên nhiên hoang sơ và vẻ đẹp khỏe mạnh cùng tồn tại hạnh phúc.
HEELAA Son môi lâu trôi là một màu rất bão hòa, có thể được áp dụng nhẹ như không khí
với một chạm. 16 màu sắc được mọi người chú ý bao gồm các màu thời thượng nhất mang
lại cảm giác thời trang và thanh lịch. Có thể duy trì độ ẩm tan chảy để thể hiện màu sắc
lâu dài, sống động. Bảng màu Touch Shadow có sắc thái màu Romatic thể hiện mắt tự
nhiên. Một vòm miệng bao gồm các màu hồng thích hợp để trang điểm có thể thể hiện sự
đa dạng.

TIGER VIETNAM CO., LTD • BOOTH NO.: S108
www.tiger-vn.com
TIGER VIETNAM CO., LTD. is a company with 100% Japanese investment capital
established in 2011, specialize in manufacturing the Japan top household electronics
such as stainless steel bottle, rice cooker, kettle, electric water heater, parts of the
appliance. With advanced technology have been summed up for more than 90
years in Japan, we expect to develop and expand the market through products
were assembled at Tiger factory in Vietnam with Japan quality and technical.
Công ty TNHH Tiger Việt Nam là công ty được thành lập năm 2011 với 100% vốn đầu
tư từ Nhật Bản, chuyên sản xuất đồ điện gia dụng có thương hiệu hàng đầu Nhật
Bản như bình giữ nhiệt, nồi cơm điện, ấm đun nước siêu tốc, bình thủy điện, và một
số linh kiện điện tử gia dụng khác. Với công nghệ tiên tiến được đúc kết hơn 90 năm
tại Nhật Bản, chúng tôi mong sẽ phát triển và mở rộng thị trường với những sản
phẩm được sản xuất tại nhà máy Tiger ở Việt Nam với kỹ thuật và chất lượng của
Nhật Bản.
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TOTHEDIFFERENT • BOOTH NO.: S23
www.medifferent.com
Medifferent is a global project of the world's leading cosmetics ingredient company and manufacturing company. The goal is to change and improve the nature of the skin so that it can be changed
to a new skin. I'm not going to be able to do that in the cosmetics industry. It presents a new and
differentiated paradigm. Stimulation caused by wrong eating habits, stress, and environmental
pollution We focused on cosmetics to improve the deteriorated skin. Medifferent sees skin health as
the number one goal, and it's the best place to care for your skin anytime, anywhere. We offer the
best cosmetics.
Medifferent là một dự án toàn cầu của công ty sản xuất và cung cấp nguyên liệu mỹ phẩm hàng
đầu thế giới. Mục tiêu là thay đổi và cải thiện bản chất của da để có thể thay đổi sang một làn da
mới. Tôi sẽ không thể làm điều đó trong ngành công nghiệp mỹ phẩm. Nó đại diện cho một mô hình
mới và khác biệt. Kích thích gây ra bởi thói quen ăn uống sai lầm, căng thẳng và ô nhiễm môi
trường. Chúng tôi tập trung vào mỹ phẩm để cải thiện làn đã bị da xấu đi. Medifferent coi sức khỏe
làn da là mục tiêu số một, và đó là nơi tốt nhất để chăm sóc làn da của bạn mọi lúc, mọi nơi. Chúng
tôi cung cấp các mỹ phẩm tốt nhất.

TOV • BOOTH NO.: S60
www.tovstyle.com
The essence of TOV is harmony of Beauty & Virtue. Beauty is originated from latin “"Bene”" which
means good and virtue. Therfore “"TOV”" is created in the strong belief that genuine beauty is
completed with external beauty and inner virtue only together. From the very beginning, TOV
was founded to present you with these two essential elements for your complete balanced
beauty. Cooling Foundation! Camellia Cooling CC! Sense of cooling like putting ice to skin keeps
skin fresh and drops skin heat to make your skin fresh with CC cream. Lightly adhering to face
curve like eye, nose and lips, water drop puff keeps your skin moist and glossy It has the principle
that cooling ingredient puts on irritated skin by heat, absorbs and evaporates heat and then
provides cooling
Bản chất của TOV là sự hài hòa của Beauty & Virtue. Vẻ đẹp có nguồn gốc từ Latin "Bene" có
nghĩa là tốt và đức hạnh. Vì vậy, "TOV" được tạo ra với niềm tin mãnh liệt rằng vẻ đẹp chân thật
được hoàn thành với vẻ đẹp bên ngoài và đức tính bên trong. Ngay từ đầu, TOV đã được
thành lập để giới thiệu cho bạn hai yếu tố cần thiết này cho vẻ đẹp cân bằng hoàn chỉnh của
bạn. Nền tảng làm mát! Camellia làm mát CC! Cảm giác mát lạnh như chườm đá lên da giữ
cho làn da tươi mới và giảm nhiệt cho làn da để làm cho làn da của bạn tươi mát với CC
cream. Nhẹ nhàng theo đường cong của khuôn mặt như mắt, mũi và môi, nước phồng giữ cho
làn da của bạn ẩm và bóng. Nguyên tắc là thành phần làm mát đưa vào da bị kích thích bởi
nhiệt, hấp thụ và bốc hơi nhiệt và sau đó làm mát

UNIVERA CO., LTD • BOOTH NO.: S30
www.univera.com
UNIVERA Co., Ltd. is a 43-year-old global No.1 Aloe company since its foundation in 1976.
UNIVERA Co., Ltd. là công ty lô hội số 1 toàn cầu 43 tuổi kể từ khi thành lập năm 1976.
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U-METAL • BOOTH NO.: S33
www.genealkorea.com
The BM International is a beauty corporation specializing in manufacturing and
distributing cosmetics, distributing beauty devices, operating a skincare center, and
hold a cosmetic brand named GENEAL.
BM International là một tập đoàn làm đẹp chuyên sản xuất và phân phối mỹ phẩm,
phân phối các thiết bị làm đẹp, vận hành một trung tâm chăm sóc da và nắm giữ
một thương hiệu mỹ phẩm có tên GENEAL.

VALIKA COSMETICS LTD • BOOTH NO.: S62
www.valika.co.kr
Valika is a professional gel nail manufacturing company, and supplies gel nail polish in a
way of OEM/ODM. Valika has their own R&D center where Valika keeps developed gel nail
so that every customer satisfies the products. Valika also has their own brands, that is,
Adorelle and Queenny gel. Those are good at color formulation and application on nails.
Valika là một công ty sản xuất móng gel chuyên nghiệp và cung cấp sơn móng gel theo
cách OEM / ODM. Valika có trung tâm R & D của riêng mình, nơi Valika tiếp tục phát triển
móng gel để mọi khách hàng đều hài lòng với sản phẩm. Valika cũng có nhãn hiệu riêng
của mình, đó là gel Adorelle và Queenny. Những sản phẩm tốt về công thức màu sắc và
ứng dụng trên móng tay.

VIP PLASTIC SURGERY KOREA • S31
www.vippskorea.com
VIP Plastic Surgery center is a complete plastic surgery and aestheticcenter, promising to
yield the finest quality of surgical result and an exceptional customer service. Our surgery
results are exceptionally natural looking. Safety is the utmost important factor in all surgeries
and we are proud to say that we maintained a ‘Zero Accident’ record.
Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ VIP là một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ và thẩm mỹ hoàn
chỉnh, hứa hẹn mang lại chất lượng tốt nhất của kết quả phẫu thuật và dịch vụ khách hàng
đặc biệt. Kết quả phẫu thuật của chúng tôi là đặc biệt tự nhiên. An toàn là yếu tố quan
trọng nhất trong tất cả các ca phẫu thuật và chúng tôi tự hào nói rằng chúng tôi đã duy trì
một kỷ lục ‘Không có tai nạn" xảy ra.
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VITA NATURE CO., LTD • BOOTH NO.: S51
www.vitanature.kr
This company has highly functional R&D technology based on valuable materials
obtained from nature.
Công ty chúng tôi có công nghệ R & D chức năng cao dựa trên các nguyên liệu có giá
trị thu được từ thiên nhiên.

WOOSINCOSMETICS.CO.,LTD • BOOTH NO.: S95
www.woosincos.co.kr
A KOREAN MANUFACTURER SPECIALIZING IN BEAUTY CARE PRODUCTS SUCH AS SKIN CARE, BODY
CARE AND HAIRCARE. Woosin Cosmetics Co., Ltd. was established on June 1983, and has been
one of leading developers and manufacturers on hair care products, introducing countless
popular products of high quality, while providing confidence to customers through righteous
management. Based on the technological knowhow accumulated over the past 30 years, the
launching of our new brand R&B in 1997 has upgraded the ready high quality products. Through
the new development of B.I., uniformity of design and differentiation of product containers
allowed the improvement in product value and customer convenience to achieve the
top-grade brand image, making R&B the major brand of Woosin Cosmetics Co., Ltd.
MỘT NHÀ SẢN XUẤT HÀN QUỐC ĐẶC BIỆT TRONG CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC SẮC Đ BEP NHƯ
CHĂM SÓC DA, CHĂM SÓC CƠ THỂ VÀ TÓC. Woosin Cosmetics Co., Ltd. được thành lập vào
tháng 6 năm 1983 và là một trong những nhà phát triển và sản xuất hàng đầu về các sản phẩm
chăm sóc tóc, giới thiệu vô số sản phẩm phổ biến có chất lượng cao, đồng thời mang lại niềm
tin cho khách hàng. Dựa trên bí quyết công nghệ được tích lũy trong 30 năm qua, việc ra mắt
thương hiệu R & B mới của chúng tôi vào năm 1997 đã nâng cấp các sản phẩm chất lượng
cao sẵn sàng. Thông qua sự phát triển mới của B.I., tính đồng nhất của thiết kế và sự khác biệt
của hộp đựng sản phẩm cho phép cải thiện giá trị sản phẩm và sự thuận tiện của khách hàng
để đạt được hình ảnh thương hiệu hàng đầu, biến R & B thành thương hiệu lớn của Woosin
Cosmetics Co., Ltd.

YESTOTOM. CO.LTD • BOOTH NO.: S70
www.1foundation.co.kr
Cosmetic Manufacturing, OEM / ODM
Sản xuất mỹ phẩm, OEM / ODM
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YOONJI CORPORATION • BOOTH NO.: S48
www.lovkin.co.kr
Established on May 1, 2018 as a subsidiary company of Yoonji corporation in Korea. Mainly cosmetic
manufacturing for over 35years experience and supplied to many big and famous company under
OEM and ODM contract. In order to do overseas business by our own brand name of "Lov'kin" and
started from Vietnam and followed by Thailand, Laos and Cambodia and will be center of
southeast asian countries for the coming of in the near future. And will be trying to be established
local factory for marketing for South East Asian countries including china to meet with demand of
local suppliers. Address : Phong 20 202 toa Nha Paragon, 3 Nguyen Luong bang P. Tan Phu, Quan 7,
HCM TEL : 02854165654 E-mail : Lovkin@yoonji.co.kr
Được thành lập vào ngày 1 tháng 5 năm 2018 với tư cách là một công ty con của tập đoàn Yoonji
tại Hàn Quốc. Chủ yếu sản xuất mỹ phẩm cho hơn 35 năm kinh nghiệm và cung cấp cho nhiều
công ty lớn và nổi tiếng theo hợp đồng OEM và ODM. Để kinh doanh ở nước ngoài với thương hiệu
"Lov'kin" của chúng tôi và bắt đầu từ Việt Nam, tiếp theo là Thái Lan, Lào và Campuchia và sẽ là
trung tâm của các quốc gia Đông Nam Á trong tương lai gần. Và sẽ cố gắng thành lập nhà máy
địa phương để tiếp thị cho các nước Đông Nam Á bao gồm cả Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu
của các nhà cung cấp địa phương. Địa chỉ: Phong 20 202 toa Nha Paragon, 3 Nguyễn Lương bang
P. Tân Phú, Quan 7, HCM ĐT: 02854165654 E-mail: Lovkin@yoonji.co.kr

SATURDAY09 CO., LTD • BOOTH NO.: S113
www.drseed.co.kr
Start your day with nature.
Your small act with Dr. SEED will bring you a big change in your life.
We are offering honest and reasonable products based on various natural seed ingredients.
Dr. SEED aims to be more environmental friendly product with honest ingredients and keep their
original functions as daily use product.
We have "Dr.SEED" which is natrual and organic hair and body care product brand and "de oklm"
which is natural and clean Jeju extract skin care brand for sensitive skin.
Our skin care line up as "deoklm" which has Jeju's clean and safe ingredients and Pollustop, it will
helps to make more lively and moisture skin and protect from external stimulates including fine
dust and harmful bacteria.
Bắt đầu ngày mới với thiên nhiên.
Một việc làm nhỏ của bạn với Dr. SEED sẽ mang lại một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn.
Chúng tôi đang cung cấp sản phẩm trung thực và hợp lý dựa trên các thành phần hạt giống tự
nhiên khác nhau. Tiến sĩ SEED đặt mục tiêu trở thành sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, với
thành phần thật và giữ công dụng gốc như là sản phẩm sử dụng hàng ngày. Chúng tôi có "Dr.SEED"
là nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc tóc và cơ thể tự nhiên và hữu cơ và "de oklm", một thương hiệu
chăm sóc da chiết xuất tự nhiên và sạch dành cho da nhạy cảm. Sản phẩm chăm sóc da của
chúng tôi có tên là "deoklm" có thành phần sạch và an toàn của Jeju và Pollustop, nó sẽ giúp da
có sức sống và ẩm hơn, bảo vệ khỏi các kích thích bên ngoài bao gồm bụi mịn và vi khuẩn có hại

ELSOL COMPANY • BOOTH NO.: S09
www.elsolcom.com
ELSOL company is a “Brand Publishing” company follow the newly developed concept of business
model which is based in e-commerce. We make Private Brand and sell the products
manufactured from OEM/ODM company
Công ty ELSOL là một công ty "sản xuất thương hiệu" theo mô hình kinh doanh mới phát triển dựa
trên thương mại điện tử. Chúng tôi tạo ra thương hiệu riêng
và bán các sản phẩm được sản xuất từ công ty OEM / ODM.
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NOAH BEAUTY • BOOTH NO.: S33
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 một công ty thẩm mỹ chuyên nghiệp được đăng ký với tên Noah
Medical vào năm 1993. Với các sản phẩm chất lượng cao khác nhau dành cho mọi lứa
tuổi, Mỹ phẩm Noah cung cấp các thiết bị thẩm mỹ và thực phẩm chức năng cho sức
khỏe cùng với mỹ phẩm thẩm mỹ bằng việc tự phát triển sản phẩm và nghiên cứu
chung. Sản phẩm của chúng tôi có chứa từng thành phần chuyên biệt, chẳng hạn như
Caviar ampoule chiết xuất tinh khiết 99,97%, Pl Nhaua ampoule, dầu Cellulite gromwell
chứa dầu gromwell tự nhiên, và kem giảm béo với caffeine, rất phổ biến trong Cửa
hàng thẩm mỹ và phòng khám. Đặc biệt, chúng tôi đang nâng cao nhận thức về
thương hiệu với liệu pháp kinh tuyến ngọc bích được cấp bằng sáng chế thiết kế của
chúng tôi, cung cấp một công dụng thuận tiện giúp ngăn ngừa tổn thương khớp cổ tay
và massage toàn thân ổn định và hiệu quả bao gồm mặt, da đầu, tay và chân.

21 CENTURY MEDICAL • BOOTH NO.: S109
21cmedical.co.kr
21 Century Medical Co., Ltd is company which specializes in producing high quality in
polydioxanone. (Sterile Single Use Polydioxanone suture with Needle ) which is used in
Beauty procedure and tries the best to supply treatment of Beauty Energy Bio Meyisun
Therapy to the world. We have acquired quality certificate such like GMP, ISO 13485, CE
owing to quality management .
Through 21 Century Medical R&D Center, we are trying todo our best for the constant R&d
and quality management, especially was the various patent already applied.
21 Century Medical Co., Ltd là công ty chuyên sản xuất polydioxanone chất lượng cao, Kim
và Chỉ khâu Polydioxan vô trùng sử dụng một lần" được sử dụng trong quy trình Làm đẹp và
cố gắng để cung cấp liệu pháp trị liệu Beauty Energy Bio Meyisun cho thế giới Chúng tôi
đã có được chứng chỉ chất lượng như GMP, ISO 13485, CE nhờ quản lý chất lượng.
Thông qua Trung tâm R & D Y tế 21 Century, chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình cho
việc quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển liên tục, đặc biệt đã áp dụng được nhiều
bằng sáng chế khác nhau

DY PLUS • BOOTH NO.: S14
dyplus.vn
Co., Ltd DY PLUS with 100% Korean capital. DY PLUS with the mission of
becoming a prestigious brand, providing diverse, safe and quality beauty
products for Vietnam's Spa and Beauty Salon.
Công ty TNHH DY PLUS với 100% vốn Hàn Quốc. DY PLUS với sứ mệnh trở
thành thương hiệu uy tín, cung cấp các sản phẩm làm đẹp đa dạng, an
toàn và chất lượng cho Spa và Thẩm mỹ viện.
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FOULA STORE BY KATE OF TOKYO • BOOTH NO.: S103
www.foula-store.com
Foula Store is the premium manufacturer of eyelash products in the beauty industry in
Japan! We are the top to offer the full lineup products for eyelash salons. We have B2B
e-commerce and have been launched 8 shops all over the world, where our professional
consultants can assist clients in purchasing the most suitable products
Foula Store là nhà sản xuất cao cấp các sản phẩm lông mi trong ngành công nghiệp làm
đẹp tại Nhật Bản! Chúng tôi là đơn vị cung cấp hàng đầu các sản phẩm trọn bộ cho các
tiệm lông mi. Chúng tôi có thương mại điện tử B2B và đã ra mắt 8 cửa hàng trên toàn thế
giới, nơi những nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng mua
sản phẩm phù hợp nhất

UNIVERSAL PHARMACEUTICALS • BOOTH NO.: S105
www.universalpharmaceuticals.com.au
Universal Pharmaceuticals specializes in products development and contract manufacture
for private labeling.
We have more than 20 years experience in healthcare industry, we can meet your needs
whether you are a large or small supplier of heath food products in your market.
We also supply bulk for your already established brand, with wide range of market ready
products including natural Bee products, Marine extract products, Vitamin, mineral and
herbal formula. We also provide R&D service upon request unique product concept, this
including Australia TGA register for export legislation, design and packaging all at one-stop to
meet your requirements and satisfaction.
Universal Pharmaceuticals chuyên phát triển sản phẩm và sản xuất theo hợp đồng cho các
nhãn hiệu riêng.
Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sức khỏe, chúng tôi có thể đáp
ứng nhu cầu của bạn cho dù bạn là nhà cung cấp các sản phẩm sức khỏe lớn hay nhỏ tại
thị trường của bạn.
Chúng tôi cũng cung cấp số lượng lớn cho thương hiệu sẵn có của bạn, với một loạt các sản
phẩm thành phẩm cho thị trường bao gồm các sản phẩm tự nhiên Bee products, các sản
phẩm chiết xuất từ biển, Vitamin, khoáng chất và công thức thảo dược. Chúng tôi cũng cung
cấp dịch vụ R & D theo yêu cầu với ý tưởng sản phẩm độc đáo, bao gồm cả đăng ký TGA của
Úc về quy định xuất khẩu, thiết kế và đóng gói tất cả trong một để đáp ứng yêu cầu của bạn
và mang lại sự hài lòng.
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Pre-register to free visit Saigon Beauty Show
TODAY and get SPECIAL GIFTS!

Step

www.saigonbeautyshow.com

Step

01

02

Visit our website:
www.saigonbeautyshow.com

Step

03
A pre-registration code will
be emailed to you within 3
days before the show

Fill in the form at
“VISITOR REGISTRATION”

Step

04

Vs
VISITOR

Please show this code at registration counter to get your visitor badge
and special gifts from organizers.

premium lifting
mask each day
*333 visitors who pre-registered online and come on-site will
get 1 lifting mask on first-comefirst-served basis
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Đăng ký tham quan miễn phí
NGAY HÔM NAY để nhận QUÀ HẤP DẪN!

Bước

www.saigonbeautyshow.com

Bước

01

02

Truy cập website:
www.saigonbeautyshow.com
chọn ngôn ngữ Tiếng Việt

Bước

03
Trong vòng 3 ngày trước triển
lãm, mã code đăng ký trước sẽ
được gửi qua email cho bạn

Điền form tại mục
“Đăng ký tham quan”

Bước

04

Vs
VISITOR

Vui lòng đưa mã code cho nhân viên tại
quầy đăng ký để nhận thẻ ra vào và
phần quà hấp dẫn từ Ban tổ chức.

mặt nạ V-lifting
cao cấp
*Dành cho 333 khách đã đăng ký trước và đến tham quan
triển lãm đầu tiên mỗi ngày
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The Venue/Địa Điểm Triển Lãm

GEM CENTER

Offering nearly 10,000 sqm of flexible function
space, GEM Center is considered as the largest
premier venue for event in the Central Business
District of Ho Chi Minh City.
Với không gian đa chức năng trong và ngoài
trời lên đến 10.000m2, GemCenter được xem là
địa điểm tổ chức sự kiện cao cấp có quy mô
lớn nhất trung tâm Tp. Hồ Chí Minh.

Contact Us
Ban Tổ chức

How to get there?
Làm sao đến đó
GEM Center ?
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Taxi & Private Transports
Taxi & phương tiện riêng
Main Access Routes to GEM
Các đường đi đến GEM
• Nguyen Đinh Chieu Road • Nguyen Binh Khiem
Road
• Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Kiêm

BUS

Bus
Xe buýt

Bus route numbeer to GEM: 72, 19, 52 or
61-6. The buses will stop nearby GEM
Các chuyến xe buýt đến GEM: 72, 19,
52 hoặc 61-6. Các chuyến xe này sẽ
dừng gần GEM

Korea International Exhibition Center (KINTEX)
217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Minh Vi Exhibition & Advertisement Services Co., Ltd (VEAS)
Room 805, 8th Floor, Ha Do Airport Buiding, 2 Hong Ha, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh
City, Vietnam

17–18 September 2019

50 Exhibitors
10 Countries
2000 Visitors
Beauty Connect Expo
Myanmar 2019

05–07 December 2019
Rose Garden Hotel, Yangon, Myanmar
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