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DANH MỤC NHÓM TUBE - BÔI THOA NGOÀI

Giá: 308,000

Giá: 285,000

KEM ĐẶC TRỊ SẸO PHẪU THUẬT

Đặc điểm
nổi trội

Tác dụng

Liều dùng
Đối tượng

Đặc điểm
nổi trội

Tác dụng

Liều dùng

Đối tượng

Cesarin cream 30g
“Dẫn đầu trị sẹo phẫu thuật”

Hemocol ointment 30g
“Co nhanh, dịu lâu”

Lanolin, Caprylic Capric Triglyceride. 

Thành phầnKEM BÔI TRĨ Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Panthenol.

Dùng thoa ngoài, không bơm thụt vào trực tràng. Đọc thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Những người bị trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.

 √ Dung tích lớn tới 30g (đủ dùng liên tục một liệu trình dài để có tác dụng), nhiều hơn hẳn các dòng khác trên thị trường.
 √ Đặc trị chuyên biệt cho các loại sẹo sau phẫu thuật.
 √ Làm mềm sẹo, khôi phục cảm giác và dẫn truyền thần kinh ở vùng sẹo.
 √ Làm phẳng sẹo lồi, sẹo lõm.
 √ Làm mờ và đồng hóa màu da vùng sẹo, khiến gần như không nhận ra vết sẹo nữa.
 √ Tác dụng cả với những vết sẹo lâu năm.

 √ Tác dụng nhanh, hiệu quả ngay, làm dịu nhanh cảm giác đau rát, cảm giác ngứa, khó chịu.
 √ Chứa chiết xuất cây Phỉ - chứa hàm lượng tannin cao, tác dụng giảm ngứa, đỏ, đau, chảy máu và viêm sưng 
ở bệnh trĩ.
 √ Đóng trong tuýp y tế tiêu chuẩn, dễ bảo quản và mang theo.

Đặc trị các loại sẹo sau phẫu thuật.

Thoa trực tiếp lên vết sẹo, ngày thoa 2-3 lần, xem thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Dùng đối với tất cả các trường hợp có sẹo sau phẫu thuật, sẹo lâu năm.

Làm co búi trĩ, giảm đau rát, ngứa và khó chịu vùng hậu môn, giảm sưng viêm, sung huyết khi trĩ bùng phát, giảm 
kích ứng các mô, mạch máu vùng hậu môn. Tạo lớp bảo vệ quanh các mô tổn thương vùng hậu môn, làm bền 
các thành mạch, giúp đại tiện dễ dàng.

Giá: 245,000

Giá: 325,000

Giá: 375,000

Giá: 308,000

Giá: 325,000
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Ưu điểm
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Tác dụng
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Tác dụng
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Cách dùng

Đối tượng

Đối tượng

Sulfur ointment 10% 30g
“Sạch mụn tận gốc”

Atopic Derman Cream 50g
“Dịu êm trên từng chấm đỏ”

Veinco Gel 100g
”Xóa tan đau nhức!”

Scalin Ointment 30g
”Trị sẹo toàn diện!”

MSM Forte Ointment 50g
”Mang lại nụ cười!”

Thành phầnKEM ĐẶC TRỊ MỤN Sulfur 10%, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycine.

Thành phầnKEM VẨY NẾN, Á SỪNG Lactobacillus Ferment Lysate, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Panthenol, Urea.

Cách dùng

Đối tượng

Đối tượng

Thành phầnGEL TĨNH MẠCH

Dùng thoa ngoài lên vùng bị ảnh hưởng, đọc thêm tờ hướng dẫn sử dụng trọng hộp.

Làm co thành mạch, dịu cảm giác đau nhức, giảm sưng viêm, mờ vết thâm đen, mờ vết giãn tĩnh mạch. 

Lanolin, Caprylic Capric Triglyceride.

Thoa trực tiếp lên vết sẹo, ngày thoa 2-3 lần, xem thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Giảm đau khớp chân, khớp tay, đau lưng, viêm khớp. Giảm nhức mỏi cơ bắp Giảm đau do bong gân.

Những người bị chứng đau cơ, gân, khớp do do vận động quá mức, do bệnh lý hoặc do thời tiết.

Dùng đối với tất cả các trường hợp có sẹo sau phẫu thuật, sẹo lâu năm.

Dùng thoa ngoài trực tiếp lên những vùng bị ảnh hưởng. Đọc thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

Ngày dùng 2-3 lần, xem thêm tờ hướng dẫn sử dụng trong hộp.

√ Hàm lượng sulfur cao nhất trên thị trường ( tới 10%), tác dụng mạnh và dùng đặc trị mụn hiệu quả.
√ Không gây khó chịu: Thoa và rửa sau 15 phút - không gây khó chịu cả ngày như các loại kem khác.
√ Sạch mụn tận gốc: Cơ chế làm tiêu nang mụn từ bên trong, giúp ngăn ngừa hình thành mụn.
√ Tiêu chuẩn Châu Âu - an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được cấp phép lưu hành tại Đức và Châu Âu.
√ Dễ bảo quản, dễ mang theo: Dạng tube nhỏ gọn 30g - tiện sử dụng, dễ bảo quản và dễ mang theo.
√ Phù hợp mọi loại da: Phù hợp cả người da khô và da nhờn.

√ Làm dịu da bị dị ứng, chống nổi đỏ, kháng khuẩn và cân bằng độ ẩm (tác dụng của Lactobacillus Ferment Lysate).
√ Giảm viêm sưng, tăng cường khả năng kháng khuẩn, kháng virus (nhờ tác dụng của Tannins và Hamamelis 
Virginiana).
√ Cân bằng độ ẩm, thúc đẩy quá trình làm lành tế bào (nhờ Panthenol và Urea).

√ Chống sưng viêm mạch, tăng phân tử kết dính tế bào mạch máu, (chứa  Polysaccharides từ chiết xuất Tảo đỏ). 
Polysaccharides được sử dụng như một tác nhân để cải thiện tình trạng mạch máu. Tăng cường khả năng kháng 
viêm, giảm sưng ở mạch (nhờ Ethyhexylglycerin và Glycerin).
√ Giảm đau và mềm da, tăng cường lưu thông máu (tinh dầu Khuynh Diệp Eucalyptus Globulus Leaf Oil).
√ Dạng gel, thẩm thấu nhanh, khô mát dễ chịu, không gây nhờn.
√ Cơ chế mát, không gây nóng rát, khó chịu.
√ Tác dụng nhanh, giảm cảm giác đau nhức, mang lại cảm giác dễ chịu.

√ Trị sẹo TOÀN DIỆN: cho tất cả các loại sẹo, từ các sẹo nhỏ đến lớn, từ sẹo mới đến lâu năm. 
√ Chứa Lanolin phục hồi và chữa lành các mô tổn thương ở vùng sẹo, lanolin có khả năng làm mềm vùng da bị 
tổn thương.
√ Caprylic Capric Triglyceride có tác dụng chống oxy hoá mạnh và tái tạo tế bào, giúp làm sáng da vùng sẹo.
√ Dung tích lớn tới 30g (đủ dùng liên tục một liệu trình dài để có tác dụng), nhiều hơn hẳn các dòng khác trên thị trường.

√ Chứa MSM và glucosamine kết hợp chiết xuất thảo dược, hương thơm dễ chịu.
√ Tiêu chuẩn Châu Âu - Chất lượng cao và được cấp phép lưu hành tại Châu Âu.
√ Tác dụng nhanh, không gây giòn xương.
√ Dạng tuýp dễ bảo quản, tiện lợi khi sử dụng, dễ mang theo.
√ KHÔNG gây nóng rát.
√ Thẩm thấu nhanh không nhờn da.

√ Làm mềm sẹo, khôi phục cảm giác và dẫn truyền thần kinh ở vùng sẹo.
√ Làm phẳng sẹo lồi, sẹo lõm.
√ Làm mờ và đồng hóa màu da vùng sẹo, khiến gần như không nhận ra vết sẹo nữa.
√ Tác dụng cả với những vết sẹo lâu năm.

Thành phầnKEM TRỊ SẸO TOÀN DIỆN

Thành phầnKEM CƠ, GÂN, KHỚP

Làm dịu kích ứng da, chữa lành hư tổn da, tăng cường khả năng kháng viêm, kháng khuẩn và thúc đẩy quá trình 
làm lành da.

Porphyridium Cruentum, Ethyhexylglycerin, Glycerin, Propylene Glycol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Propylene 
Glycol, Menthol. 

Những người bị suy giãn tĩnh mạch chân mãn tính, người bị suy tĩnh mạch nổi thâm đen, đau nhức. Người đứng 
nhiều có nguy cơ giãn tĩnh mạch.

Sesamum Indicum Seed Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Boswellia Serrata 
Extract, Arnica Montana Flower Extract, Glucosamine, Tocopherol. 

Những người mắc chứng viêm da, bệnh vẩy nến, á sừng, viêm da cơ địa.

Những người bị mụn trứng cá, mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen dày đặc ở mặt. Những người bị mụn ở lưng, 
viêm da, viêm lang lông.

Trị mụn trứng cá, mụn bọc, mụn cám, mụn đầu đen, các trường hợp viêm da do nhiễm khuẩn, da mụn kích ứng, 
mẩn đỏ. Làm tiêu nang mụn và ngăn hình thành mụn.

We make Cospharm Great!                                                                                                                           Tài liệu lưu hành nội bộ 



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


