
Stt Tên sản phẩm Công thức, hàm lượng Công dụng Cách dùng

Dạng 

bào chế

Quy cách 

đóng gói

1 KARAZILD Healing

Aqua 75,2991%, Sodium Laureeth Sulfaste 20%, Cocamide DEA 2%, 

Zinci Pyrithione 1%, Propylene Glycol 1%, Parfum 0,7%,  Cl 42080 0,0001%, 

Methylchloroisothiazolinone 0,0006%, Methylisothiazolinone 0,0002%, Total 100%. Là dầu gội làm sạch gầu. Được dùng cho mọi loại tóc có gầu Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 200ml

2 KARAZILD Healing

Aqua 75,2991%, Sodium Laureeth Sulfaste 20%, Cocamide DEA 2%, 

Zinci Pyrithione 1%, Propylene Glycol 1%, Parfum 0,7%,  Cl 42080 0,0001%, 

Methylchloroisothiazolinone 0,0006%, Methylisothiazolinone 0,0002%, Total 100%. Là dầu gội làm sạch gầu. Được dùng cho mọi loại tóc có gầu Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 50ml

3 KARAZILD Healing Herbal

Aqua 75,2991%, Sodium Laureeth Sulfaste 20%, Herbal Extract: Propylene Glycol, 

Alcohol, Betula Alba Bark Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Urtica Dioica Leaf Extract, Rosmarilus Officinalis Leaf Extract 5%,  

Cocamide DEA 2%, Zinci Pyrithione 1%, Parfum 0,7%,  Cl 42080 0,0001%, 

Methylchloroisothiazolinone 0,0006%, Methylisothiazolinone 0,0002%, Total 100%.

Là dầu gội làm sạch gầu. Được dùng cho tóc có gầu 

và bài tiết nhiều dầu. Làm cho tóc tăng độ xốp và bóng. Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 200ml

4 KARAZILD Healing Herbal

Aqua 75,2991%, Sodium Laureeth Sulfaste 20%, Herbal Extract: Propylene Glycol, 

Alcohol, Betula Alba Bark Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, 

Urtica Dioica Leaf Extract, Rosmarilus Officinalis Leaf Extract 5%,  

Cocamide DEA 2%, Zinci Pyrithione 1%, Parfum 0,7%,  Cl 42080 0,0001%, 

Methylchloroisothiazolinone 0,0006%, Methylisothiazolinone 0,0002%, Total 100%.

Là dầu gội làm sạch gầu. Được dùng cho tóc có gầu 

và bài tiết nhiều dầu. Làm cho tóc tăng độ xốp và bóng. Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 50ml

5 MALDELA

Aqua 82,24%, Glycerin 5%, Cocamidopropyl Betaine 3,6%, 

Lauryl Glucoside 2,5%, PEG-7 Glycerin Cocoate 2,5%, Coco Glucoside 1,6%, PEG-

55 propylene Glycol Oleate 0,7%, Lactic Acid 0,5%, Propylene Glycol 0,42%, Parfum 

0,2%, Tocopheryl Acetate 0,2%, D-panthenol 0,2%, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 

0,1%, Allantoin 0,1%, 

DMDM Hydantoin 0,09%, Iodopropynyl Butylcarbamate 0,05% 

Làm sạch nhẹ nhàng, khử mùi hôi, bảo vệ vùng kín, góp phần 

ngăn ngừa viêm, nhiễn nấm, ngứa vùng sinh dục. Vệ sinh vùng 

kín hàng ngày bộ phận sinh dục  ngoài phụ nữ (đặc biệt trong 

thời kỳ kinh nguyệt và hậu sản. Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài 

cho cả nam, nữ trước và sau khi quan hệ tình dục 

Làm ướt vùng kín, lấy 2-3ml dung dịch vào lòng bàn tay, 

thoa nhẹ vùng kín trong 1 phút, sau đó rủa thật kỹ bằng 

nước sạch.

Nên dùng hàng ngày nhất là thời ký kinh nguyệt, hậu sản.

Trong những ngày hành kinh tùy mức độ huyết ra nhiều 

hay ít mà rửa âm hộ từ 2-4 lần/ ngày. Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 280ml

6 NASANES-gel

Aqua, Panthenol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Chamomilla Recutita Extract, 

Inulin Aqua, Alpha-Glucan Oligosaccharide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe 

Barbadensis Leaf Extract, Sodium caproyl/Lauroyl Lactylacte, Triethyl citrate, 

DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Allantoin, Hyaluronic Acid, 

Parfum, Citric Acid. Total 100%.

Bôi trơn, chống xây xước, phòng nhiễm khuẩn, bảo vệ vùng 

kín, ngăn ngừa nấm ngứa, kéo dài cảm xúc khi quan hệ tình 

dục.

Xoáy nắp tuyp gel, bóc lớp giấy bạc,ép lấy một vài giọt 

chất bôi trơn lên ngón tay và bôi lên vùng sinh dục. 

Thoa gel vào cửa âm đạo và môi âm đạo, đối với dương 

vật thoa đều theo chiều dài dương vật. 

Nasanes-gel có thể dùng với các loại bao cao su và khi đã 

mang bao vào có thể bôi gel lên bao cao su.

Có thể thoa gel trước và trong khi quan hệ, lượng tùy ý

Nam hay nữ đều có thể sử dụng gel bôi trơn hoặc cả 2 

cùng sử dụng Gel Hộp 01 Tube 50g

7

ZESMACA-CREAM

AQUA, ETHYLHEXYL METHOXYCINAMATE DIETHYLAMINO 

HYDROXYBENZOY HEXYL BENZOATE, CAPRYLIC/ CPRIC 

TRYGLYCERIDE, HYDROXYETHYL ARYLATE/ SODIUM 

ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, CETEARYL ALCOHOL, 

CERA ALBA, PHENOXYETHANOL (AND) ETHYLHEXYLGLYCERIN, 

SOLUBLE COLLAGEN, NIACINAMIDE, PERSIA GRATISSIMA OIL (AND) 

OLUS OIL, DIMETHYCONE, ARCTOSTAPHYLOS UVA ARSI LEAF 

EXTRACT, PHENYLETHYL RESORCINOL, TOCOPHERYL ACETATE, 

COCOA BUTTER GLYCERYL ESTERS, PARFUM, ALPHAR-ARBUTIN, 

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 

EXTRACT, RENTINYL PALMYTATE, CITRID ACID.

Sản phẩm dùng chăm sóc da, làm sáng da, chống oxi hóa, phục 

hồi vẻ ngoài khỏe mạnh của da. Giúp da trắng mịn và chống 

nắng.

Trước khi sử dụng Zesmaca Cream rửa mặt sạch, sử dụng 

một lượng vừa đủ vào tay, sau đó chà lần lượt vào má, 

cằm, trán, mũi, cổ, hoặc chà vào những vùng da cần 

dưỡng. Thoa nhẹ nhàng đều từ trong ra ngoài để kem thẩm 

thấu sâu xuống da.

Sử dụng sản phẩm Zesmaca Cream 2 lần/ ngày. Sáng 

trước khi trang điểm, tối trước khi đi ngủ Gel Hộp 01 Tube 50g

DANH MỤC MỸ PHẨM - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI BA LAN

Lắc mạnh trước khi dùng. Lấy một lượng dầu gội vừa đủ 

xoa lên tóc ướt cho nổi bọt lên, sau 2 phút gội kỹ bằng 

nước. Lặp lại các động tác này một lần nữa. Gội đầu hàng 

ngày đến khi đạt được hiệu quả về sạch gầu. Trong trường 

hợp dầu gội đầu vào mắt thì rửa mắt bằng nước sạch.



8

BESSIMOZIN-CREAM

AQUA, ETHYLHEXYL STEARATE, TALC, LANOLIN, ZINC OXIDE, 

SOHEXADECANE, DIISOSTEAROYL POLYGLYCERYL-3 

DIMERDILINOLEARE, CERA ALBA, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 

EXTRACT, ZINC STEARATE, MAGNESIUM SULFATE, SULFUR, 

PANTHENOL, PHENOXYETHANOL (AND) ETHYLHEXYLGLYCERIN, 

MELANEUCA ALTERNIFOLIA LIAF OIL, ALLANTOIN, TOCOPHERYL 

ACETATE, CITRIC ACID, BHT Ngừa mụn trứng cá và mụn bọc.

Trước khi sử dụng Bessimozin Cream rửa mặt sạch (tốt 

hơn nếu rửa bằng sữa rửa mặt). Bôi một lượng kem vừa 

đủ, sau đó massage để kem thẩm thấu sâu xuống da.

Sử dụng sản phẩm Bessimozin Cream 2 lần/ ngày. Sáng, 

tối trước khi đi ngủ

Gel Hộp 01 Tube 50g

1 Zesmaca Cream

Water, Homosalate, Stearic acid, Carthamus tinctorius (Safflower) seed oil, Octisalate, 

Butyrospermum parkii (Shea) butter, Cetyl alcohol, Glyceryl stearate, Glycerin, 

Arbutin, Avobenzone, Octocrylene, Cetearyl ethylhexanoate, Prunus amygdalus dulcis 

(Sweet) Almond oil, PEG - 100 stearate, Soluble Collagen, Phenoxyethanol, Persea 

gratissima (Avocado) oil, Xanthan gum, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, 

FRAGRANCE, Theobroma Cacao (Cocoa) seed butter, Glycyrrhiza glabra (Licorice) 

root extract, Camellia sinensis leaf extract, Magnesium ascorbyl phosphate, Carbomer, 

Triethanolamine, Retinyl palmitate, Placental extract, Disodium EDTA. 

Dưỡng ẩm da, mềm da, sáng da, mờ vết tàn nhang, sạm da và 

nám da

Trước khi sử dụng Zesmaca Cream rửa mặt sạch, sử dụng 

một lượng vừa đủ vào tay, sau đó chà lần lượt vào má, 

cằm, trán, mũi, cổ, hoặc chà vào những vùng da cần 

dưỡng. Thoa nhẹ nhàng đều từ trong ra ngoài để kem thẩm 

thấu sâu xuống da.

Sử dụng sản phẩm Zesmaca Cream 2 lần/ ngày. Sáng 

trước khi trang điểm, tối trước khi đi ngủ

Gel Hộp 01 Tube 50g

Stt Tên sản phẩm Công thức, hàm lượng Công dụng

Dạng 

bào chế

Quy cách 

đóng gói

1 ANAGAIN

Sodium Laureth Sulfate 15%, Cocamidopropyl Betaine 7%, 

Sodium Laureth Sulfate (and) Glycol Distearate (and) Cocamide MEA 

(and) Laureth-10 3,5%, Acrylates octylacrylamide copolymer 3%, Dimethiconol (and) 

TEA-Dodecylbenzenesulfonates 3%, Sodium lauroyl lactylate/sarcosinate 

Decylglucoside 2%, Amodimethicone, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride  2%, 

Glycerol  2%, Zinc Pyrithione 0,25%, Climbazole 0,3%, Menthol  0,3%, 

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 0,3%, Sodium chloride 0,2%, 

Cetylpyridinium Chloride 0,2%, Sodium Hydroxide 0,12%, 

Tetrasodium EDTA  0,1%, Citric Acid  0,07%, Fragrance 0,1%, Aqua 100%.

Dầu gội đầu đặc trị gàu siêu mượt Anagain. Giảm rụng tóc, 

tăng cường khả năng bảo vệ da đầu tự nhiên cho mái tóc khỏe 

mạnh. Giúp tóc chắc khỏe, làm mát da đầu, tăng độ đàn hồi 

cho da đầu. Làm tóc mềm mượt, sạch gàu, ngăn ngừa nấm 

ngứa.

Lấy hết lượng dầu trong gói xoa lên tóc ướt cho nổi bọt 

lên, sau 2 đến 3 phút gội kỹ bằng nước sạch. Cách 2 ngày 

gội một lần và gội liên tục 2 tuần. Nếu cần hỏi thêm ý kiến 

của các chuyên gia. Trong trường hợp dầu gội đầu vào mắt 

thì rửa mắt bằng nước sạch. Dung dịch

Hộp 50 gói 

/ gói 6ml

2 PACHUHELD

Natri laureth sulfat Sodium laureth sulfate 6%, Methyl cellulose Methyl cellulose 5%, 

Glycerin Glycerol 5%, Propylene glycol Propylene glycol 5%, Acid lactic Acid lactic 

0,05%, Vitamin E Tocopheryl acetate 0,05%, Aloe vera extract Aloe vera extract 

0,05%, Natri benzoate Sodium  benzoate 0,3%, Kali sorbat Potassium sorbate 0,2%, 

Benzal konium chloride Benzalkonium chloride 0,1%, Hương vđ Fragrance 0,2%.

* Làm sạch nhẹ nhàng, khử mùi hôi, bảo vệ vùng kín, góp 

phần ngăn ngừa viêm nhiễm, nấm ngứa. Với mùi hương hoa 

hồng nhẹ nhàng.

* Vệ sinh vùng kín hàng ngày bộ phận sinh dục ngoài phụ nữ ( 

đặc biệt trong thời kỳ kinh nguyệt và hậu sản ).

* Vệ sinh bộ phận sinh dục ngoài cho cả nam, nữ trước và sau 

khi quan hệ tình dục.

Làm ướt vùng kín, lấy 2-3ml dung dịch vào lòng bàn tay, 

thoa nhẹ vùng kín trong 1 phút, sau đó rủa thật kỹ bằng 

nước sạch.

Nên dùng hàng ngày nhất là thời ký kinh nguyệt, hậu sản.

Trong những ngày hành kinh tùy mức độ huyết ra nhiều 

hay ít mà rửa âm hộ từ 2-4 lần/ ngày. Dung dịch

Hộp 01 chai/

chai 100ml

3 LEHUTRA

Propylene Glycol, Sodium lauryl sulfat, Ketoconazole, Polyquaternium-10, Ethanol, 

Glycerol, Sodium Laureth Sulfate (and) Glycol Distearate (and) Cocamide MEA (and) 

Laureth-10, Sodium benzoate, Silicone Quaternium-18(and) Trideceth 6.5(and) 

Deceth7(and) Cocamidopropyl Betaine(and) Dipropylene Glycol(and) Propylene 

Glycol, Tocopheryl acetate, Climbazole, Ponceau 4R, Fragrance, Aqua

Dầu gội đầu đặc trị gàu. Giảm rụng tóc, tăng cường khả năng 

bảo vệ da đầu tự nhiên cho mái tóc khỏe mạnh. Giúp tóc chắc 

khỏe, làm mát da đầu, tăng độ đàn hồi cho da đầu. Làm tóc 

mềm mượt, sạch gàu, ngăn ngừa nấm ngứa

Lấy hết lượng dầu trong gói xoa lên tóc ướt cho nổi  bọt 

lên, để sau 2 đến 3 phút gội đầu kỹ bằng nước sạch. Gội 

đầu hàng ngày đến khi đạt được hiệu quả về sạch gầu. 

Trong trường hợp dầu gội đầu vào mắt thì rửa mắt bằng 

nước sạch.

Gel
Hộp 50 gói/ gói 

6ml

4 TINH DẦU TRÀM-LD Tinh dầu tram (Melaleuca caj eput Oil)

Giúp xoa bóp cơ thể, thư giãn giảm căng thẳng mệt mỏi. Hỗ trợ 

trị sổ mũi, cảm cúm, ho, đờm do lạnh.

Giúp  đuổi kiến, muỗi, làm hết ngứa giảm sưng các vết côn 

trùng cắn, dị ứng.

– Dùng chống cảm lạnh, tránh gió và tránh ho:

– Bôi các vết thương do côn trùng cắn:

– Hỗ trợ đầy hơi, đau bụng do khó tiêu hóa: Dung dịch

Hộp 01 lọ/ 

lọ 50ml

5 GOODAIRYONE

Elhanol, Solbitol, PoIypropylene glycol,  Sodium lauryl sulphate, 

Sodium benzoate, Sucralose, Sodium fluoride, Methyl salicylate, Eucalyptus Essential 

oils, Menthol, Brilliant blue, Aqua

Giúp trắng răng, thơm miệng khử mùi hôi ngăn ngừa vi khuẩn 

có hại cho răng miệng, cho hơi thở thơm mát.

Giúp loại bỏ mảng bám chân răng, bảo vệ răng miệng và hỗ trợ 

phòng ngừa viêm niêm mạc nướu lợi.

Súc miệng với 20ml GOODAIRYONE  không pha 

loãng sau 30 giây rồi nhổ đi. Dùng 2-3 lần mỗi ngày, tốt 

nhất sau khi đánh răng. Dung dịch

Chai 350ml

DANH MỤC MỸ PHẨM - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM

DANH MỤC MỸ PHẨM - SẢN XUẤT VÀ ĐÓNG GÓI TẠI HOA KỲ


