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Dermacosmetics/Pharmaceuticals 

Dòng sản phẩm dược mỹ phẩm hiện đang được lưu hành 

rộng rãi ở các viện thẩm mỹ, spa, hiệu thuốc, v.v… tại Hàn 

Quốc, bao gồm: 

Moisturizing & Skin Barrier Repair 

Dòng sản phẩm dưỡng ẩm và bảo vệ da 

- Cellbrick Skin Relief Cream/Lotion: Kem dưỡng/sữa 

dưỡng làm dịu da Cellbrick với công thức nano đa tầng. Các 

hạt phân tử nano nhanh chóng thẩm thấu sâu vào dưới da, 

cung cấp độ ẩm lớn và lâu dài cho da. Các thành phần được 

liên kết chặt chẽ với nhau cùng với ecotin giúp bảo vệ da 

khỏi các yếu tố bên ngoài và không gây bóng dầu hay bết 

dít sau khi sử dụng 

- Cellbrick Bubble Cleanser: Sữa rửa mặt tạo bọt pH 5.5 

Cellbrick chứa chiết xuất từ rễ cây mâm xôi giúp kháng 

khuẩn và kháng viêm cùng thành phần nano ceramide giúp 

da nhanh chóng phục hồi hàng rào bảo vệ da. Ngoài ra, các 

thành phần dưỡng ẩm giúp dưỡng da luôn ẩm mượt và bị 

khô sau khi rửa mặt.  

- Cellbrick Sensitive Shampoo: Dầu gội cho da nhạy cảm 

Cellbrick giúp cung cấp các thành phần dưỡng ẩm, giúp làm 

dịu da đầu, không gây khô cứng hay gãy rụng tóc sau khi sử 

dụng. Sản phẩm vô cùng lành tính không chứa chất hoạt 

động bề mặt, dầu silicone, dầu khoáng, chất tạo màu nhân 

tạo hay chất bảo quản, vô cùng an toàn cho người sử dụng. 

- Cellbrick Emollient Bath Oil: Dầu tắm Cellbrick bổ sung 

các thành phần lipid cho da khô ngứa, từ đó khôi phục sự 

cân bằng dầu – nước của da. Khả năng làm sạch nhẹ nhàng 

giúp loại bỏ cảm giác ngứa ngáy và khô da. Thành phần 

chứa 33% dầu hạt hướng dương, 16% dầu hạt thầu dầu và 

27% các dầu khác vô cùng dịu nhẹ và giảm kích ứng cho da, 

vì vậy phù hợp với mọi lứa tuổi sử dụng. 

Oily & Acne Prone Skin 

Dòng sản phẩm dành cho da dầu mụn, bao gồm:  

- Acniso Mousse Foam Cleanser/Skin Essence: Bộ sản 

phẩm Sữa rửa mặt và tinh chất dưỡng Acniso Mousse 

chuyên dành cho da dầu mụn sau điều trị laser. Thành phần 

kháng khuẩn chiết xuất từ rễ cây mâm xôi có khả năng 

chống lại sự hoạt động của các loại vi khuẩn gây nên mụn 

trứng cá và mụn viêm. Bộ đôi sản phẩm giúp ức chế sự tiết 

bã nhờn trên da, tăng cường khả năng dưỡng ẩm, từ đó vừa 

hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả vừa dưỡng và bảo vệ da. 

Skin regeneration & rejuvenation 

Dòng sản phẩm tái tạo và trẻ hóa da, cụ thể: 

- Wundheal Natural Cream 

Kem dưỡng chuyên sâu chứa các chất kích hoạt tế bào gốc 

và áp dụng công nghệ nano đa tầng, giúp thúc đẩy sự tăng 

sinh tế bào, tổng hợp collagen, từ đó cho tác dụng chữa lành 

vết thương và trẻ hóa làn da. Thành phần chiết xuất từ rau 

má và rau sam nhanh chóng sửa chữa hàng rào bảo vệ da, 

dưỡng ẩm và làm dịu da nhanh chóng.  

http://www.egnkorea.com/


Sản phẩm không gây bết dính, phù hợp với mọi loại da (cả 

da dầu và da khô). 

Scalp/Anti Hair Loss Shampoo 

Các sản phẩm ngăn rụng tóc và chăm sóc da đầu, gồm: 

- Groyella-S Clean/Scalp Care Shampoo: Bộ đôi sản 

phẩm chăm sóc tóc và da đầu Groyella với thành phần 

ELESTAB®HP100 có hoạt tính kháng khuẩn rộng rãi 

chống lại vi khuẩn và đặc biệt là nấm da đầu. Ngoài ra, chiết 

xuất rễ Rubus Coreanum, chiết xuất hành tây và dầu rễ cây 

nghệ rừng giúp trị gàu và giảm gãy rụng hiệu quả. Thử 

nghiệm cho thấy tình trạng gàu cải thiện rõ rệt đến 80% kể 

cả 2 tuần sau khi ngưng sử dụng. Trong khi đó, hiệu quả 

chống rụng tóc lên đến 94%, hiệu quả rõ rệt ngay từ tuần 

đầu sử dụng. 

Whitening/SunScreen  

Dòng sản phẩm làm trắng và chống nắng, bao gồm:  

- Whydro Q White Revolution Cream: Kem dưỡng trắng 

da chứa thành phần hiệu quả Alpha-Bisabolol chuyên sử 

dụng cho da sau laser và peel da. Alpha-Bisabolol được sử 

dụng thay thế cho hydroquinone, arbutin hoặc axit kojic nhờ 

đặc điểm lành tính, có tác dụng giúp cải thiện sắc tố da, nâng 

tone da và chống viêm cho làn da. Sản phẩm này còn dùng 

được cho những làn da xỉn màu, không đều màu và có các 

đốm nâu, tàn nhang trên da.  

- Sonnemur Silky Sun Cream: Kem chống nắng 

Sonnemur Silky với chỉ số SPF 50+ và PA++++, giúp chống 

lại các tia cực tím ngăn ngừa lão hóa và ung thư da. Các 

thành phần Adenosine giúp làm giảm các nếp nhăn và 

Niacinamide giúp kháng viêm, làm trắng và nâng tone da.  

BONAFIDE 

Thương hiệu mỹ phẩm với công thức thuần chay lành tính, 

thành phần tối giản và thân thiện với môi trường. Dòng sản 

phẩm này bao gồm: 

- Energy Boosting Serum: Serum cấp ẩm không chứa dầu 

chuyên dành cho làn da nhạy cảm và kích ứng. Chiết xuất 

cam thảo – thành phần steroid tự nhiên, giúp làm dịu da, 

giảm cảm giác khô ngứa trên da. Các thành phần dưỡng ẩm 

gồm Natri PCA, Axit Polyglutamic và HA phân tử thấp giúp 

dưỡng ẩm sâu, cải thiện làn da bong trong. Các thành phần 

nguyên liệu gốc thực vật giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh, 

thành phần xylitol được bổ sung nhằm chống viêm, giảm 

mụn cho da.  

- Ectoin Hydration Serum: Serum dưỡng ẩm chứa thành 

phần chính là ectoin – có khả năng bảo vệ các tế bào da khỏi 

tất cả các yếu tố gây hại như gốc tự do, tia cực tím, nhiệt độ 

cao, v.v…Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Niacinamide giúp 

chống viêm và làm trắng da. Các dẫn xuất khác từ thực vật 

giúp làm dịu da, dưỡng ẩm và ngăn chặn tình trạng bong 

tróc da.  

- Skin Treatment Oil: Dầu dưỡng điều trị chứa dẫn xuất 

Vitamin E giúp chống oxy hóa, làm mờ các vết thâm, chữa 

lành các vết thương trên da và không để lại sẹo. Sản phẩm 

nhẹ nhàng lấy đi các tế bào chết trên da, giúp da mềm mại 

và không gây kích ứng cho da. 

- Vitamin Rejuvenating Cream: Kem dưỡng trẻ hóa da 

gồm nồng độ cao thành phần vitamin giúp làm sáng da và 



nâng tone da tự nhiên. Chiết xuất rau má đậm đặc giúp làm 

dịu da mẩn đỏ, kháng viêm và cấp ẩm nhẹ nhàng.  

Ngoài ra, thương hiệu Bonafide cũng có các sản phẩm tiêu 

biểu khác như Black Phyto Repair Cream – Kem dưỡng 

chứa thành phần retinol giúp chống lão hóa và sửa chữa các 

vấn đề trên da, Ve Fresh Rose Water Toner – Nước hoa 

hồng giúp làm dịu và cấp ẩm cho da và Ve Fresh Cleansing 

Pad – Bông tẩy trang được thấm đẫm dung dịch nước tẩy 

trang 

GVC Mask 

Dòng sản phẩm mặt nạ giấy, gồm: 

- GVC Renew Bright Mask: Mặt nạ giấy làm trắng da với 

thành phần chính là Niacinamide – giúp kháng viêm và làm 

trắng da. Ngoài ra, thành phần chứa Sodium Hyaluronate và 

đậu tương lên men giúp tăng cường độ ẩm ngay lập tức cho 

da, đem lại hiệu ứng làn da trắng bóng tự nhiên. 

- GVC Soothing Mask: Mặt nạ giấy làm dịu da khỏi tình 

trạng mẩn đỏ do mụn, kích ứng hoặc dị ứng. Thành phần 

chính hoàn toàn tự nhiên từ nước hoa hồng và lá cây lô hội 

nhẹ nhàng làm giảm kích ứng trên da, cấp ẩm nhẹ nhàng 

trên da và giúp da bóng mượt. Ngoài ra, các thành phần gồm 

betain và allantoin được thêm vào nhằm điều trị tình trạng 

thô ráp, ngứa rát trên da.  

EG Guard Mask 

Các dòng sản phẩm khẩu trang sản xuất bởi EG & Korea, 

bao gồm: 

- EG Guard KF94 Mask: Dòng sản phẩm khẩu trang KF94 

với thiết kế 3D, màng lọc Melt Blown với 4 lớp kháng khuẩn 

tuyệt vời, giúp ngăn chặn vi khuẩn và vi rút xâm nhập. 

- EG Guard KF 94 2D Type: Khẩu trang bảo hộ KF94 với 

thiết kế 2D, sản xuất từ vải không dệt và được trang bị màng 

lọc Melt Blown với 4 lớp cấu trúc kháng khuẩn giúp chống 

lại bụi vàng và bụi mịn.  

- EG Surgical Mask: Khẩu trang phẫu thuật tiêu chuẩn 

ASTM Level 3 đầu tiên ở Hàn Quốc. Sản phẩm được thiết 

kế tạo sự thoải mái với dây đeo mềm và có độ đàn hồi cao. 

Màng lọc 4 lớp giúp kháng khuẩn và bụi mịn tuyệt vời.  

Ngoài ra, EG & Korea còn sản xuất được nhiều sản phẩm 

khẩu trang khác như: EG Guard Child Medical Surgical 

Mask – Khẩu trang phẫu thuật cho trẻ nhỏ, BFE Face Mask 

& BFE99 3D Face Mask– Khẩu trang loại bỏ đến 98% vi 

khuẩn (đã được cấp chứng nhận), v.v… 

  

EG & Korea được thành lập năm 2014 tại Hàn Quốc, 

chuyên sản xuất mỹ phẩm và các loại khẩu trang bảo vệ sức 

khỏe. Công ty đã đạt được rất nhiều giấy chứng nhận, thành 

tích và bằng sáng chế từ các cơ quan và tổ chức tại Hàn 

Quốc cũng như thế giới. Các sản phẩm của EG & Korea 

hiện đang được phân phối rộng rãi tại các thẩm mỹ viện, 

spa, nhà thuốc, v.v… tại thị trường Hàn Quốc cũng như các 

thị trường Quốc tế như Nga, Nhật, Singapore, v.v… 
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https://regetbeauty.co.kr 

Maternal Care 

Các sản phẩm chăm sóc cho mẹ bầu, cụ thể: 

REGET Breastfeeding Cream 

Kem bôi ngực (núm vú) cho các bà mẹ trước, trong và sau 

khi sinh. Thành phần chính của kem dưỡng là Lanolin – 

thành phần có tác dụng chuyên sâu trong việc phục hồi độ 

ẩm và làm dịu núm vú bị nứt nẻ (đặc biệt là ở những người 

đang cho con bú). Lanolin thông qua phương pháp M.F 

(Micro Fluidizer ) – phương pháp phân tán các hạt nguyên 

liệu lớn thành micro hoặc nano, từ đó giúp chất kem trở nên 

mềm mịn hơn, các hạt thành phần nhỏ hơn, giúp người dùng 

dễ dàng tán kem và các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu sâu 

vào da hơn. Ngoài Lanolin, các thành phần khác như 

Hydrogenated Lecithin, Glycerin hay Polyglyceryl-10 

oleate cũng giúp tăng cường khả năng cấp ẩm và bảo vệ núm 

vú, từ đó giúp tối đa hóa hiệu quả của sản phẩm.  

Skincare  

Sản phẩm chăm sóc da, bao gồm: 

REGET Artemisia 90 Calming Ampoule 

Tinh chất làm dịu và dưỡng ẩm REGET chiết xuất 90% từ 

cây ngải cứu Hàn Quốc, có tác dụng tuyệt vời trong việc làm 

dịu da và củng cố hàng rào bảo vệ da. Thành phần được cấp 

bằng sáng chế và thử nghiệm lâm sàng – Illumiscin, có tác 

dụng ức chế sự sản sinh melanin – nguyên nhân tạo nên các 

vết nám, tàn nhang, sạm da; từ đó giúp làm trắng da và nâng 

tone da rõ rệt. Sản phẩm còn chứa Liftonin-Xpress chuyên 

được sử dụng để cải thiện nếp nhăn và các vết chân chim 

trên da mặt. Hiệu quả xóa nhăn và giảm độ sâu nếp nhăn đã 

được kiểm chứng lên đến 74% và 31%. Ngoài ra, sản phẩm 

còn được chiết xuất từ các thành phần hữu cơ khác như rau 

má, hoa cúc La Mã, hoa oải hương, v.v… giúp tăng cường 

dưỡng chất, cung cấp độ ẩm và làm giảm các tình trạng sưng 

viêm trên da.  

REGET Artemisia 70 Calming Cream 

Kem dưỡng làm dịu da REGET chứa 70% chiết xuất từ lá 

ngải cứu giúp làm dịu da, chống viêm và củng cố hàng rào 

bảo vệ da. Thành phần MultiEx BSASM Plus đã được cấp 

bằng sáng chế có tác dụng xuất sắc trong việc cải thiện tình 

trạng viêm da dị ứng, cải thiện tình trạng sẹo và khô da. 

Thêm vào đó, thành phần Liftonin-Xpress được thêm vào 

càng tăng cường hiệu quả dưỡng và giảm nếp nhăn cho da. 

Chiết xuất từ dầu quả tầm xuân, trà xanh và hoa hồng cho 

mùi thơm thoải mái, dễ chịu và hỗ trợ làm giảm tình trạng 

mụn, làm dịu da, ức chế quá trình sản xuất melanin gây các 

vết nám, tàn nhang và sạm da, từ đó giúp phục hồi toàn diện 

trên da.  

Fragrance 

Các sản phẩm nước hoa, gồm: 

REGET Bombshell Solid Perfume 

Nước hoa dạng kem với hương trái cây thơm mát hòa quyện 

cùng hương hoa mẫu đơn, hương bưởi tạo nên một mùi thơm 

ngọt mát, nhiều sức sống và gợi cảm.  

∙         Hương đầu: Quýt, bưởi, dứa, dâu, chanh dây 

∙         Hương giữa: Hoa nhài, dâu tằm đỏ, hoa linh 

lan, hoa mẫu đơn, hoa phong lan Vanilla 

https://regetbeauty.co.kr/


∙         Hương cuối: Xạ hương, gỗ, rêu sồi 

Công ty Tiercorporation được thành lập năm 2019 với tiêu 

chí đem lại các sản phẩm chăm sóc da, phục hồi và bảo vệ 

làn da bị tổn thương. Công ty đã đạt được rất nhiều các 

chứng nhận về sở hữu trí tuệ, giấy phép kiểm chứng sản 

phẩm. Các sản phẩm của công ty đã được công nhận ở thị 

trường trong nước cũng như các thị trường xuất khẩu như: 

Malaysia, Singapore, Nga, Nhật Bản, v.v… 
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JUNG COSMETIC CO., LTD. 

www.jungco.co.kr 

Dr. EREDERM VITAMIN C 91 INTENSIVE SERUM 

Tinh chất Vitamin-C chuyên sâu Dr. Erederm có chứa 35% 

vitamin-C nguyên chất. Sản phẩm đã vượt qua bài kiểm tra 

về da liễu và đạt chứng nhận Xuất sắc và không gây kích 

ứng cho da của nước Đức và Hàn Quốc. Các thử nghiệm 

lâm sàng đã hoàn thành trên cơ thể người đã xác nhận rằng 

sản phẩm có thể giúp cải thiện độ sáng và tông màu da trong 

vòng 3 ngày sử dụng. 
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CHBIO Co., Ltd. 

www.chbiokorea.com 

Shine pH Vaginal Care Products 

Các sản phẩm chăm sóc vùng kín bao gồm:  

- Daily Pure Cleansing Foam: dung dịch vệ sinh phụ nữ 

dạng bọt với công thức độc đáo kết hợp các tinh chất từ thiên 

nhiên giúp làm sạch, dưỡng ẩm, tạo cảm giác mềm mại và 

bảo vệ vùng nhạy cảm, mang lại cảm giác thoải mái tự tin.  

- Shine pH: nước rửa vùng kín có độ pH nhẹ, thành phần 

chiết xuất tự nhiên như sáp ong, rau má, rễ cam thảo Tây 

Ban Nha, gừng, trà xanh, v.v... giúp làm sạch vùng kín đồng 

thời dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. 

- Premium Shine pH: serum được chiết xuất từ các thành 

phần tự nhiên như nước, axit lactic giúp làm sạch vùng kín 

và loại bỏ vi khuẩn gây hai, tăng cường lợi khuẩn cho vùng 

kín; thạch lựu và tinh chất EGF từ cây tuyết tùng giúp nuôi 

dưỡng vùng da nhạy cảm, tăng sinh tế bào, giúp da dịu mát, 

sáng da và tránh bị lão hóa, chiết xuất rau má và diếp cá giúp 

chữa lành hư tổn và phục hồi da hiệu quả cho vùng da nhạy 

cảm, không gây kích ứng.  

- Feminine Mist Queen: nước hoa vùng kín chứa 2 loại tinh 

dầu EWG mang lại cảm giác thoải mái với hương thơm tươi 

mát dễ chịu. 

- Shine pH Moisure: serum có chiết xuất từ thạch lựu và 

hyaluronic mang lại hiệu quả dưỡng ẩm cao cho vùng da 

nhạy cảm. 

- Injector-pro: máy vệ sinh vùng kín đa chức năng với thiết 

kế thông minh gồm 3 chế độ làm sạch bằng nước, gel và 

viên nhộng giúp làm sạch cả bên ngoài và bên trong vùng 

kín.  

Skincare Product Lines  

Các dòng mỹ phẩm chăm sóc da bao gồm: 

- Bakuchiol Perfect Line: dòng sản phẩm Bakuchiol Perfect 

bao gồm toner, essence, ampoule và kem dưỡng có chứa 

bakuchiol – một hoạt chất chống lão hóa thay thế cho retinol, 

ít gây kích ứng cho người sử dụng.  

- Centella Cica Line: dòng sản phẩm dưỡng da Centella Cica 

bao gồm toner và kem dưỡng chiết xuất rau má giúp chống 

oxy hóa và tăng độ đàn hồi cho da. Sản phẩm phù hợp dùng 

cho da nhạy cảm, dễ bị kích ứng. 



- Snail Calming Sirese: dòng sản phẩm dưỡng da Snail 

Calming Sirese bao gồm sữa dưỡng, tinh chất và nước tẩy 

trang chiết xuất ốc sên. Tinh chất ốc sên chứa nhiều protein, 

vitamin và canxi giúp chống lão hóa da, phục hồi da bị tổn 

thương, tái tạo da và cải thiện nếp nhăn.  

Ngoài ra, CHBIO còn cung cấp một số sản phẩm dưỡng da 

khác như kem mắt Repair Eye Cream kèm đầu rung đẩy tinh 

chất, kem dưỡng làm dịu da. 

Dr. Shine Hair Loss Care Products 

Các sản phẩm chăm sóc tóc gãy rụng thương hiệu Dr. Shine 

bao gồm: Bộ sản phẩm gội xả và tinh chất dưỡng tóc. Sản 

phẩm kiểm soát sự cân bằng của dầu và nước, loại bỏ bã 

nhờn, tạo độ đàn hồi cho tóc mỏng và yếu đồng thời kích 

thích mọc tóc. Ngoài ra, toner giúp nuôi dưỡng nang tóc 

thông qua việc truyền nhiệt ở mức độ thấp nhất tới da đầu. 

  THỰC PHẨM – THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 
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KWANGCHEONKIM CO., LTD 

www.kckim.com 

Kwangcheonkim Products 

Các sản phẩm rong biển ăn liền mang thương hiệu nổi tiếng 

Kwangcheonkim với mẫu mã, hương vị, nguyên liệu đa 

dạng.  

• Kakaofriends seasoned seaweed: sản phẩm kết hợp 

cùng thương hiệu Kakao, in hình các nhân vật Kakao 

Friends ngộ nghĩnh và đáng yêu, dễ dàng chiếm 

được cảm tình của trẻ em trong và ngoài nước. Sản 

phẩm có các dạng: rong biển miếng, rong biển rắc 

cơm, rong biển cuộn cơm, rong biển làm cơm nắm, 

v.v… 

• Masterkim seaweed: sản phẩm rong biển dành cho 

người sành ăn, người đam mê hương vị ẩm thực Hàn 

Quốc 

• BulDakMat seasoned seaweed: rong biển có vị cay 

kích thích vị giác 

• Organic seasoned seaweed: rong biển organic  

• Olive Green Tea seaweed: rong biển được làm từ dầu 

olive có lợi cho sức khỏe 

Eogachan Products 

Các sản phẩm snack và nguyên liệu nấu ăn được chế biến từ 

các loại thủy hải sản được đánh bắt và chế biến tại nhà máy 

lớn nhất Hàn Quốc. 

• BADAILPUM Dried pollack shell fried food: Snack 

từ sò điệp, có hai vị là wasabi và ngô ngọt 

• BADAILPUM kelp tea bag: gia vị cốt nấu canh, soup, 

các món hầm v.v… từ hải sản. Sản phẩm có hai vị là 

tảo bẹ và nấm đông cô. 

• BADAILPUM red dried squid: mực đỏ khô đóng gói 

• BADAILPUM white dried squid: mực trắng khô 

đóng gói 

• BADAILPUM Dry cut seaweed: rong biển nấu canh 



• Silvery Dried Anchovy for stir-fried: cá cơm khô 

dùng để xào, đóng gói 1kg và 180g 

• Silvery Dried Anchovy for fried and braised: cá cơm 

khô dùng để chiên hoặc om, đóng gói 1kg và 180g 

• Silvery Dried Anchovy for anchovy stock: cá cơm 

khô cỡ lớn, đóng gói 1kg và 180g 

Babsnagmaru Products 

Các sản phẩm gia vị và gạo nấu ăn chế biến sẵn truyền thống 

Hàn Quốc, mang đến một bữa cơm chuẩn hương vị truyền 

thống. 

• Traditional rice cake soup: Gia vị nấu canh, soup, 

bánh gạo truyền thống có dạng paste.  

• Over-cooked rice: cơm cháy truyền thống, dùng để ăn 

kèm hoặc nấu, đóng gói 1kg, 260g, và 150g 

• Rice Noodle Spicy flavor: mì gạo vị cay 

• Rice Noodle Kimchi flavor: mì gạo vị kimchi 

• Rice Noodle Anchovy flavor: mì gạo vị cá cơm 

• Sesame Oil: gia vị nấu ăn dầu mè 350ml 

• Perilla Oil: gia vị nấu ăn dầu tía tô 350ml 

• Sesame sees: hạt mè đóng gói 1kg, 230g, 200g, và 

110g 

Kim & Joy Products 

Các snack ăn vặt cho trẻ em từ rong biển các vị bơ ngọt, 

wasabi và vị truyền thống 

 

Health Time Products 

Các sản phẩm ngũ cốc và hạt dành cho chế độ ăn đặc biệt, 

bảo vệ sức khỏe và giảm cân. 

• Health time Original: mix các loại hạt óc chó, lạc, v.v… 

vị truyền thống 

• Health time Blueberry: mix các loại hạt óc chó, lạc, việt 

quất, v.v… 

• Health time Yogurt: mix các loại hạt óc chó, lạc, v.v…vị 

sữa chua 

• Health time fresh mix 600g: mix các loại hạt tươi gói 

600g 

• Health time sweet mix 600g: mix các loại hạt vị ngọt gói 

600g 

• Brazil Nut: gói quả hạch ăn liền hoặc mix sữa chua 400g 

• Cashew Nut: gói hạt điều ăn liền hoặc mix sữa chua 400g 

• Stir-fride almond: gói hạt hạnh nhân ăn liền hoặc mix sữa 

chua 600g 

• Banana chips: gói chuối sấy khô ăn liền hoặc mix sữa 

chua 300g 

• Walnut: gói óc chó ăn liền hoặc mix sữa chua 400g 

• Real cranberry laver coconutchips: snack dừa nạo vị việt 

quất 100g 



• Real laver coconutchips: snack dừa nạo vị truyền thống 

100g 

Kwangcheonkim Co., Ltd là công ty thực phẩm lâu đời với 

sứ mệnh mang đến những món ăn chất lượng nhất và niềm 

vui cho người tiêu dùng. Công ty có hơn 40 năm kinh nghiệm 

trong ngành thực phẩm, hiện đang đã xuất khẩu sản phẩm 

tới hơn 50 quốc gia khác nhau. Công ty đã đạt được nhiều 

thành tựu và chứng nhận trong nước lẫn quốc tế. 
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CHOI GANG FOOD 

www.kcleekim.co.kr 

Full length laver 

Các loại rong biển cuốn cơm với các vị truyền thống, vị 

olive, v.v… được đóng gói theo các đơn vị khác nhau. 

Lunch box laver 

Các gói rong biển ăn liền tiện dụng với các vị truyền thống, 

vị olive, vị quả bơ, vị cay, v.v… được đóng gói theo các đơn 

vị khác nhau. 

Mini laver 

Các gói rong biển ăn liền mini với các vị truyền thống, vị 

olive, vị wasabi, vị kimchi, vị bò bulgogi, v.v…  

Jaban Kim 

Các gói rong biển rắc cơm, trộn cơm với các vị truyền thống, 

vị olive, vị cá cơm, v.v… 

Seaweed Snack 

Các snack rong biển với vị phô mai và hạnh nhân độc đáo 

dành. 

Seaweed Powder 

Các gói gia vị rong biển dùng để làm cơm nắm hoặc chế 

biến món ăn với nhiều vị khác nhau. 

Choi Gang Food là công ty chuyên sản xuất các loại thực 

phẩm từ rong biển tươi theo quy trình chế biến khép kín, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và độ tươi ngon của các 

lá rong biển. 
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COOPERATIVE HANAREUM 

STRAWBERY 

www.hanareum.k 

 

Strawberry 

Dâu tươi ngọt được trồng trong nhà kính và thụ hoạch hoàn 

toàn tại Hàn Quốc thông qua quá trình nuôi trồng thân thiên 

với môi trường, là loại có độ giòn và độ ngọt tự nhiên cao. 

Sản phẩm đã nhận được chứng nhận GAP và Low Carbon 

từ bộ nông nghiệp Hàn Quốc. 

Apple Jujube 

Táo tươi Jujube có tính acid thấp, hàm lượng nước cao và vị 

ngọt thanh mát được trồng và thu hoạch hoàn toàn từ Hàn 

Quốc. Thêm vào đó, táo Jujube còn đem lại nhiều lợi ích 

cho sức khỏe khi tiêu thụ như cải thiện giấc ngủ, chống lão 

hóa và ngăn ngừa các bệnh về đường ruột nhờ có thành phần 

polyphenols và beta-carotene cao. Ngoài ra sản phẩm còn 

có thể giảm thiểu nguy cơ béo phì và tăng cường tuần hoàn 

máu. Sản phẩm được bán theo cân và đóng gói sẵn trong 

hộp 

8 FNBIO CO., LTD. 
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EverVita 1000 

Viên sủi vitamin C: viên sủi EverVita bổ sung hàm lượng 

vitamin C tối ưu 1000mg giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo 

vệ cơ thể trước sự tấn công của virus và vi khuẩn gây bệnh. 



Đồng thời, sản phẩm giúp làm đẹp da, cải thiện các vấn đề 

tuổi tác trên da. 

EverVita Plus 

Viên sủi bổ sung vitamin tổng hợp bao gồm Vitamin C, B3, 

B5, B6 giúp hạ huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và 

hormone cho cơ thể, phát triển trí não và hỗ trợ quá trình 

chuyển hóa axit amin.  

EverVita ZnCD 

Viên sủi bổ sung vitamin C, vitamin D và kẽm tăng cường 

đề kháng cho cơ thể và hỗ trợ hấp thụ canxi và photpho giúp 

xương chắc khỏe, giảm thiểu tình trạng loãng xương. Sản 

phẩm gồm 4 hương vị tự nhiên dễ uống như cam, chanh, 

nho xanh và thạch lựu. 

EverSlim  

Viên sủi giảm béo: viên uống có thành phần hoàn toàn tự 

nhiên đã được kiểm chứng bởi KFDA. Sản phẩm có tác 

dụng ngăn ngừa carbonhydrate chuyển hóa thành chất béo, 

đặc biệt phù hợp cho giảm mỡ vùng bụng và cơ thể.  

Diet Toc 

Viên sủi ăn kiêng: Viên sủi giúp bổ sung các loại vitamin 

cần thiết cho cơ thể như vitamin D, vitamin B6. Ngoài ra, 

chiết xuất quả bứa trong viên sủi giúp giảm cân hiệu quả 

nhờ khả năng ngăn chặn cơ thể tạo ra chất béo và ngăn cảm 

sự hèm ăn. 

EverPrime 

Viên sủi hồng sâm: viên sủi có thành phần hoàn toàn tự 

nhiên, an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Sản phẩm 

có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, ức chế kết tập tiểu cầu 

và bổ sung năng lượng.  

Được thành lập từ năm 2003, FNBIO là một trong những 

công ty dẫn đầu trong ngành cung cấp thực phẩm tại Hàn 

Quốc. Công ty chuyên sản xuất các loại viên uống chứa các 

loại vitamin và chiết xuất quả bứa, hồng sâm để tăng cường 

sức khỏe, sắc đẹp. Ngoài ra, công ty cũng có nhiều năm kinh 

nghiệm cung cấp dịch vụ OEM/ODM thực phẩm chức năng. 

Sản phẩm của FNBIO đã được xuất khẩu sang nhiều quốc 

gia như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Đài 

Loan. 
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www.fineft.co.kr 

FINE FT là công ty chuyên cung cấp các loạt bột nguyên 

liệu thực phẩm, bột gia vị để chế biến sản phẩm đồ ăn, đồ 

uống, thực phẩm chức năng đóng hộp và sản xuất OEM theo 

đơn đặt hàng của khách hàng. Năm 2020, FINE FT bắt đầu 

sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng có thương hiệu 

là Lidam với các dòng sản phẩm:  

- Stick hồm sâm Fine 

- Stick hồng sâm Bery 

- Viên nén sừng hươu, trầm hương 

- Latte vị hoa quả hỗ trợ tiêu hóa ( bột) 

- Trà tranh ( bột) đóng gói 

- Trà hồng sâm và hương hoa ngọt 

FINE FT tự tin là đơn vị sản xuất đầu nguồn với chi phí rẻ 

nhất thị trường Hàn Quốc, và chất lượng tối ưu. Công ty có 

nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng trong các đơn hàng đầu 

tiên với số lượng MOQ tối thiểu thấp nhất đối với các khách 

hàng thiện chí. 



 

VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP 
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High Pressure Spray Hose 

Vòi phun với đặc điểm chịu được áp lực cao, có tính linh 

hoạt và độ đàn hồi tuyệt vời, khả năng chống mài mòn qua 

thời gian dài, chịu được các điều kiện thời tiết khắc nhiệt và 

đồng thời kháng bài mòn gây ra bởi các loại hóa chất. Sản 

phẩm phù hợp để ứng dụng trong các hoạt động công nghiệp 

phun thuốc trừ sâu cho trang trại, nhà kính, vườn cây ăn quả 

với công xuất lớn, phun rửa các hầm mỏ, khu vực xây dựng, 

đường xá, tàu thủy và xe cộ dân dụng, v.v. 

Single/Twin Welding Hose 

Ống hơi đơn/đôi hàn cắt gió đá với đặc điểm nhẹ, có độ linh 

hoạt và đàn hồi cao, dễ sử dụng, đồng thời có khả năng 

kháng nhiệt và các tác động từ điều kiện tự nhiên và không 

thể bị nứt do tia cực tím hoặc khi tiếp xúc lâu với ánh nắng 

mặt trời. Loại ống hơi đôi rất khó bị tách ra nhờ sử dụng 

công nghệ kết hợp ống đặc biệt. Sản phẩm có độ bền cực 

cao nhờ sử dụng cao su tổng hợp cấu tạo dự trên PVC làm 

chất liệu chính. 

High Pressure Air Hose (Smart Air Hose) 

Dây hơi áp lực cao có đặc tính mềm và nhẹ, dễ điều kiển, 

khả năng chống chịu điều kiện thời tiết và áp lực cực tốt, 

với độ đàn hồi cao. Ngoài ra sản phẩm hoàn toàn vô hại với 

cơ thể con người nhờ được làm từ nguyên liệu thân thiện 

với môi trường. 

Standard Duty LayFlat Hose 

Ống bạt bơm nước với thiết kế giúp dễ lắp đặt và lưu trữ, 

trọng lượng nhẹ và có tính linh hoạt cao, đường kính viền 

ống ổn định và khó bị biến dạng, bề mặt ống hoàn toàn 

chống ánh nắng ngăn ảnh hưởng đến dung dịch bên trong 

ống và có khả năng chống sự hình thành của rêu, mốc. 

Heavy Duty Suction Hose 

Ống hút nước công nghiệp có khả năng chống mài mòn, 

chống hóa chất đồng thời có thiết kế giúp giữ lực hút và áp 

lực nước vượt trội. 

Hongil Industrial Corporation được thành lập từ năm 2006, 

là công ty chuyên sản xuất trực tiếp các loại ống và vòi ứng 

dụng trong công và nông nghiệp. Qua quá trình không 

ngừng phát triển công nghệ và thiết kế, công ty đã liên tiếp 

nhận được nhiều bằng sáng chế và chứng nhận chất lượng 

từ các tổ chức chính phủ, đồng thời nhận được sự tin tưởng 

của các đối tác quốc tế. 

 

http://hongilhose.co.kr/

