
Vệ sinh phụ nữ Crevil intim washlotion

Kem chống nẻ, chống hăm - Baby Crème 125ml
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DANH MỤC HÀNG - NHÓM GOODCARE

G
iá: 120,000/ 258,000

G
iá: 198,000

G
iá: 185,000

G
iá: 260,000

G
iá: 268,000

G
iá: 215,000

G
iá: 325,000

G
iá: 225,000

G
iá: 528,000

100ml, 300ml

125ml

300ml

750ml

250ml

150ml

100ml

150ml
150ml

Gel tắm gội 2 trong một cho trẻ em

Sữa tắm dưỡng trắng da - tinh chất Anh Đào

Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Mama Intim

Dầu gội trị gầu, trị nấm Lancopharm

Kem chống muỗi, chống côn trùng

Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng vòi Kem trị khô nứt, chai sần gót chân, bàn chân

We make Cospharm Great!                                                                                                                               Tài liệu lưu hành nội bộ 

Vệ sinh, kháng khuẩn, kháng nấm, hỗ trợ điều trị viêm 
nhiễm phụ khoa.
√ Không chứa xà phòng.
√ Đậm đặc - siêu tiết kiệm.
√ Tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn khi sử dụng.
√ Hương thơm quyến rũ.  

Chống hăm, chống nẻ bảo vệ da của bé. Làm dịu các 
kích ứng và sửa chữa các mô tổn thương. Tăng khả 
năng kháng khuẩn, tăng khả năng tự bảo vệ của da. 
Duy trì và cân bằng độ ẩm, tạo lớp bảo vệ tự nhiên 
trên da bé.
√ Tác dụng 2 trong 1: Chống nẻ, chống hăm. 
√ Chứa tinh dầu oải hương (Lavender) 100% tự nhiên.
√ Hương thơm dễ chịu.
√ Không gây kích ứng da, không gây tắc lỗ chân lông.
√ Xuất xứ Đức - tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn cho bé.

√ Chứa Panthenol, Allantoin, Glycerin có tác dụng làm 
dịu kích ứng, trị rôm sảy, ngăn chặn sự sinh sôi của 
các vi khuẩn có hại, bảo vệ da và tóc bé.
√ Chiết xuất Aloe Vera giúp chăm sóc và dưỡng ẩm 
da của bé, giữ da bé mềm mại, mịn màng.
√ Hương thơm mát dịu, tự nhiên, cực kỳ hấp dẫn với trẻ.
√ Không gây nhờn da, xả nhanh dễ chịu.
√ Tắm gội hai trong một, tiện lợi khi sử dụng.
√ Nhập khẩu từ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn khi 
sử dụng.

Với chiết xuất tinh chất hoa Anh Đào và protein được 
thuỷ phân sữa giúp dưỡng da tốt hơn.
√ Chứa Glycerin giúp giữ ẩm cho da. 
√ Cảm giác da mềm và mịn ngay sau tắm.
√ Không gây nhờn da, xả một lần đã sạch.
√ Hương thơm quyến rũ, hấp dẫn mọi lứa tuổi.
√ Phù hợp cho cả gia đình, da khô và da nhạy cảm.
√ Tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn cả cho cả gia đình.

Tác dụng vệ sinh, kháng viêm, kháng khuẩn, làm dịu 
kích ứng và ngăn ngừa viêm nhiễm. Dùng vệ sinh phụ 
nữ hàng ngày.
√ Dùng được cho cả phụ nữ mang thai và sau sinh.
√ Dạng đậm đặc, siêu tiết kiệm, dung tích tới 250ml.
√ Mùi hương dịu nhẹ dễ chịu.
√ Sản xuất tại Đức, tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn khi 
sử dụng.

Đặc trị cho da đầu bị gầu, bong tróc, bị nấm.
√ Chứa chiết xuất từ vỏ cây Zizyphus Joazeiro Bark 
Extract có tác dụng trị gầu, trị nấm mạnh.
√ Chứa Citric Acid giúp làm sạch tóc và óng mượt, nhẹ 
nhàng sau mỗi lần gội.
√ Loại bỏ nấm, gàu, các loại bệnh da đầu mắc phải 
một cách nhanh chóng.
√ Với thành phần thích hợp cho mọi loại da đầu.
√ Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu - an toàn khi sử dụng.
√ Ít bọt thuận tiện cho việc sử dụng hàng ngày.

Baby & Kid Zytosol Lotion chứa thành phần tự 
nhiên, an toàn với làn da nhạy cảm của bé, giúp 
ngăn ngừa hiệu quả với những loài muỗi nguy 
hiểm gây bệnh sốt xuất huyết, virus Rika, sốt da 
vàng, virus West Nile, sốt Chikingunya; xoa dịu 
cơn ngứa, giảm sưng đồng thời phục hồi nhanh 
chóng vùng da bị tổn thương do muỗi đốt, côn 
trùng cắn, không để lại vết thâm, sẹo. Dạng kem 
sữa, thẩm thấu nhanh, cho tác dụng dài lâu.

Vệ sinh vùng kín, diệt khuẩn và hỗ trợ điều trị các chứng 
viêm nhiễm, nấm vùng kín, tăng cường khả năng tự bảo 
vệ da vùng kín.
√ Phù hợp cho những người có da mẫn cảm, dễ kích ứng. 
√ Phù hợp cho phụ nữ có thai và phụ nữ sau sinh.
√ PH trung tính, bảo vệ môi trường da vùng kín.

Trị và ngăn ngừa hiệu quả các vết nứt ở lòng bàn 
chân, gót chân; làm dịu cảm giác khó chịu do vết 
nứt. Làm hết chai sần ở gót chân, bàn chân, khuỷu 
tay và ngăn ngừa hình thành chai sần, giúp giữ da 
gót chân mềm mại.

Muối ngâm chân trị liệu

Gel Massage trị liệu, giảm đau nhức
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G
iá: 215,000

G
iá: 275,000

G
iá: 275,000

G
iá: 315,000

G
iá: 680,000

G
iá: 825,000

G
iá: 605,000

600g

250ml

600g

200ml

50ml

150ml

Muối tắm trị mụn, đẹp da

Gel rửa mặt trắng da, ngừa mụn Q10

Kem làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang

Gel tan mỡ giảm béo

Kem dưỡng thể trắng da

Bàn chân là “trái tim thứ hai” đối với cơ thể với các 
vùng phản xạ lên toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Tác dụng: *Giúp dễ ngủ; *Giảm đau nhức xương 
khớp; *Hết hôi chân; *Trị chứng đau chân do lạnh; *Trị 
khô nứt gót chân; *Tẩy da chết làm mềm da chân, gót 
chân.

Giảm đau nhức, mang lại cảm giác dễ chịu, cải thiện 
lưu thông máu, bảo vệ bề mặt da.
Đối tượng sử dụng:
▪ Người vận động nhiều bị nhức mỏi cơ, khớp.
▪ Người cao tuổi bị nhức mỏi cơ, xương khớp, bị đau 
do phong thấp.
▪ Chiết xuất từ 10 loại thảo dược.
(1) Chiết xuất hoa cúc La mã, (2) Long não, (3) tinh dầu khuynh diệp, (4) 
chiết xuất từ cây cỏ thi, (5) chiết xuất từ cây tầm gửi, (6) chiết xuất từ hạt cây 
thì là, (7) chiết xuất cây hóp, (8) chiết xuất từ cây rễ nữ lang (Veleriana 
Officinails Root Extract), (9) Tiểu hồi hương, (10) Chiết xuất cây tía tô đất.

Tác dụng: * Làm sạch mụn và các mẩn ngứa, ngừa 
viêm nang lông, làm sạch bã nhờn lỗ chân lông, loại 
bỏ các vi khuẩn gây viêm nhiễm, gây mụn * Làm sạch 
và đẹp da, giúp săn chắc bề mặt da, tăng cường đàn 
hồi, mịn da, se lỗ chân lông và trị viêm lỗ chân lông, giữ 
da sáng mịn. *Tẩy da chết toàn thân, cung cấp 
khoáng chất vi lượng cho da. *Giảm stress, các 
chứng lo lắng, mệt mỏi do áp lực công việc…, cho 
tâm trạng thư thái.

Gel rửa mặt giúp trắng da, ngừa mụn, căng da.
√ Làm sạch sâu, tẩy bã nhờn, kháng viêm, ngăn ngừa 
mụn, giữ da mềm và mịn.
√ Se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm cho da - nhờ 
chiết xuất Lô Hội.
√ Xoá nhăn, căng da, làm đẹp da, chống lão hoá - nhờ 
Co-enzym Q10.
√ Chống lão hoá, chống oxy hoá mạnh, phục hồi tế 
bào da bị kích ứng - nhờ chiết xuất Hoa Cúc.

*Ức chế hình thành Melanin (sắc tố làm đen da) nhờ 
chứa Mulberroside F (chất chống nám, chống thâm 
đen - từ chiết xuất Morus Alba) ức chế hoạt động 
tyrosinase của tế bào, giúp ngăn hình thành hắc sắc 
tố. *Các hợp chất Moracin, Albosteroid, luteolin, 
Caffeic acid (từ Morus Alba extract) có tác dụng 
chống lão hoá mạnh, kháng viêm.* Các protein, rutin, 
anthocyanins từ chiết xuất Hibiscus Sabdariffa có tác 
dụng tái tạo và bảo vệ cấu trúc tế bào, silymarin 
chống ôxy hóa mạnh.

√ Giảm béo, co da chảy xệ, giúp căng da và thon gọn 
ở phụ nữ sau sinh.
√ Tan mỡ cục, mỡ sần làm căng mịn bề mặt da ở 
người béo phì.
√ Làm mờ vết rạn da ở phụ nữ sau sinh, người tăng 
cân quá nhanh.
Đối tượng: 
Phụ nữ sau sinh, người dư mỡ. 

√ Dưỡng thể toàn thân, giúp da trắng sáng và 
căng mịn. 
√ Làm dịu các kích ứng trên da, hết các vết thâm, 
vết đỏ. 
√ Mờ các vết sẹo và trày xước.
√ Chống lão hóa, giữ ẩm cho da.

200ml



Made in
GERMANY

We make Cospharm Great!                                                                                                                              Tài liệu lưu hành nội bộ 

THAM GIA
 CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG

   1. Quyền lợi của khách hàng:
- Được hưởng CTKM cơ bản của CTBH đang tham gia;

- Được nhận thưởng hoàn thành ngay sau khi hoàn thành Chương trình tham gia;

- Được hưởng các CTKM, các hỗ trợ khác khi công ty triển khai;

- Được hỗ trợ các hoạt động Marketing khi công ty triển khai;

- Được cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu của sản phẩm;

- Được hỗ trợ luân chuyển các mặt hàng khó bán trong vòng 3 tháng sau khi nhập 

hàng.

  2. Cam kết của khách hàng:
- Hoàn thành cam kết tham gia CTBH;

- Thanh toán đúng hạn và đầy đủ cho Công ty;

- Không bán phá giá, bán đúng giá Công ty quy định;

- Tạo điều kiện cho đại diện thương mại (TDV) của Công ty thực hiện các hoạt động 

Marketing, hỗ trợ với Khách hàng;

- Tạo điều kiện cho NVBH của Khách hàng tham gia các khóa đào tạo của Công ty 

nếu có.

- Tạo điều kiện tốt nhất để trưng bày sản phẩm, trưng bày hình ảnh và các chương 

trình marketing tại điểm bán.

3. Hình thức trả thưởng:
- Khách hàng được nhận thưởng hoàn thành ngay sau khi hoàn thành Doanh số 

hoặc số lượng của Chương trình bán hàng.

- Hình thức chi trả: Công ty thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho khách 

hàng.

4. Thông tin hỗ trợ:
- Mọi hỗ trợ Quý khách hàng có thể liên hệ đại diện thương mại (TDV) của Công ty;

- Hoặc theo số Hotline sau:

  Hotline đặt hàng : 0865 95 45 99 - 0865 95 27 99

  Hotline CSKH          : 0862 95 45 99


