I. NHÓM SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC 2020

Dung dịch vệ sinh
phụ nữ 100ml

Kem đặc trị sẹo
sau phẫu thuật 30g

Kem trị mụn sulfur
ointment 10% 30g

Kem trị sẹo mụn,
sẹo bỏng 30g

Dung dịch vệ sinh
phụ nữ 300ml

Kem chống hăm, chống nẻ
bảo vệ da trẻ em 125ml

Gel rửa mặt dưỡng da,
ngừa mụn Q10 200ml

Kem cho người
bệnh trĩ 30g

Dung dịch vệ sinh phụ nữ
bà bầu và sau sinh 200ml

Kem chống hăm, chống nẻ
bảo vệ da trẻ em 125ml

Kem cho người bị vảy nến,
á sừng, viêm da 50g

Dầu gội đặc trị gầu,
trị nấm 150ml

Muối tắm đẹp da, sạch
mụn, tẩy da chết 600g

Kem làm mờ vết thâm nám,
tàn nhang 50ml

Dung dịch vệ sinh phụ nữ
cho da nhạy cảm 150ml

Muối ngâm chân
trị liệu 600g

Gel cho người suy giãn
tĩnh mạch 100g

Gel massage trị liệu, giảm đau,
nhức mỏi 250ml

II. NHÓM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Viên bổ sung
nội tiết nữ 60v/ hộp

Viên tăng lực, chống
buồn ngủ 20v/ hộp

Viên bổ AZ vitamins và
khoáng chất 30v/ hộp

Viên bổ bà bầu
21 vitamins 60v/ hộp

Viên bổ AZ vitamins và
khoáng chất 100v/ hộp

Viên bổ sung Calcium
Gluconate + D3 60v/ hộp

Viên uống chống trầm cảm,
chống mất ngủ 20v/ hộp

Liver capsule – Hỗ trợ điều trị,
giải độc gan 30v/ hộp

II. NHÓM SP CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

Gel tan mỡ, chống chảy
xệ và rạn da 200ml

Kem dưỡng da, chống lão hóa
tinh chất collagen 120ml

Dầu massage cho trẻ sơ
sinh và trẻ nhỏ 250ml

Gel dưỡng căng da tinh
chất collagen 125ml

Kem dưỡng đêm, chống lão
hóa da 100ml

Kem lthoa chống muối và
côn trùng cho bé 100ml

Gel tắm gội 2 trong 1
cho bé 300ml

Gel cho người đau lưng,
đau cơ, khớp 100g

Sữa tắm dưỡng da
tinh chất anh đào 750ml

Kem dưỡng thể
trắng da 150ml

Thành phần hoạt tính:
Chamomilla Recutita Flower extract, Salvia officinalis leaf extract, Allantoin, Glycerin,
Hydrolyzed milk protein, Betain, Propylene Glycol, Lactic Acid.
Đặc điểm nổi bật:
 Chứa chiết xuất hoa cúc La mã: Kháng viêm mạnh, làm dịu kích ứng.
 Chứa chiết xuất Xô thơm: Sát khuẩn, chống viêm da vùng kín.
 Chứa Allantoin và Glycerin: Giảm kích ứng, giữ ẩm và mềm da vùng kín, dễ chịu và không bị
khô vùng kín.
 Chứa Protein được thuỷ phân từ sữa: Dưỡng và chăm sóc da vùng kín.





Không chứa xà phòng.
PH Trung tính bảo vệ môi trường da vùng kín.
Phù hợp cả cho phụ nữ mang thai và sau sinh.
Sử dụng tốt cho cả bà bầu và mẹ sau sinh.






Dạng sữa đậm đặc, mỗi lần chỉ cần 1-2 giọt, siêu tiết kiệm.
Hương thơm tự nhiên, dễ chịu.
Tiêu chuẩn Châu Âu – an toàn khi sử dụng.
Nhỏ gọn, tiện khi mang theo đi du lịch, công tác.

Sử dụng:
Dung dịch vệ sinh phụ nữ CREVIL INTIM WASCHLOTION giúp vệ sinh diệt khuẩn, kháng viêm,
hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bảo vệ môi trường pH tự nhiên, giữ da vùng kín
mềm mại và lưu mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

DUNG DỊCH VỆ SINH CHO PHỤ NỮ BÀ BẦU & SAU SINH
BABYLU MAMA INTIM 250ml
Ưu điểm:

Thành phần hoạt tính:
Chamomilla Recutita Flower Extract, Salvia Officinalis Leaf
Extract, Allantoin, Bisabolol, Cetylhydroxyproline
Palmitamide, Brassica Campestris Sterols



Công thức chuyên biệt CÂN BẰNG ĐỘ ẨM VÀ MÔI TRƯỜNG pH cho phụ nữ mang
thai và sau sinh.



Kháng viêm, kháng khuẩn, làm dịu kích ứng và ngăn ngừa viêm nhiễm.



Chứa chiết xuất cúc La Mã: có tác dụng kháng viêm mạnh, giảm tình trạng viêm đỏ
và kích ứng.



Chứa chiết xuất Xô Thơm kháng khuẩn và kháng viêm mạnh.



Bisabolol có tác dụng kháng viêm mạnh, tăng khả năng tự bảo vệ của da.



Chứa CeramideBio: tác dụng tạo lớp bảo vệ tự nhiên cho da vùng kín, ngăn ngừa
và làm dịu các kích ứng.



Chứa Allantoin – chống kích ứng, giữ ẩm và bảo vệ da.



Dạng sữa đậm đặc, siêu tiết kiệm, dung tích tới 250ml.



Mùi hương sữa dịu nhẹ dễ chịu.



Sản xuất tại Đức, tiêu chuẩn Châu Âu an toàn khi sử dụng.

Sử dụng:
Dùng vệ sinh vùng kín hàng ngày cho phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sau sinh. Bảo
vệ môi trường vùng kín và tăng khả năng kháng viêm, kháng khuẩn.

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ CHO DA NHẠY CẢM
LANCOPHARM SENSITIVE INTIM 150ML
Thành phần hoạt tính:
Bisabolol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Zingiber Officinale Root Extract, Allantoin.

Ưu điểm:
 Công thức chuyên biệt dành cho người có da nhạy cảm.
 Chứa Acid Lactic, làm sạch dịu nhẹ, diệt khuẩn và tăng khả năng tự bảo vệ của da.
 Chứa chiết xuất cúc La mã: Kháng khuẩn, làm dịu, giữ da mềm mại.
 Zingiber Officinale : Tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh và làm dịu.
 Chứa Allantoin: Chống kích ứng, cân bằng độ ẩm .
 PH trung tính - Bảo vệ da vùng kín.
 Giữ da mềm và không bị khô.

Tác dụng:
 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.

KEM ĐẶC TRỊ SẸO SAU PHẪU THUẬT CESARIN 30G
LANCOPHARM CESARIN CREAM 30G
Thành phần hoạt tính:
Lanolin, Caprylic Capric Triglyceride
Ưu điểm:


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, chống lão hoá và
giúp làm sáng da vùng sẹo.



Dành chuyên cho sẹo phẫu thuật.



Dạng tuýp dễ bảo quản, dễ mang theo



Tác dụng cả đối với sẹo lâu ngày, sẹo bị chai cứng.

Tác dụng:


Làm mềm và mờ vết sẹo sau phẫu thuật, sau mổ sinh, phẳng sẹo và mờ vết rạn da.



Đồng hóa màu da vùng sẹo với các vùng xung quanh.



Khôi phục cảm giác nhạy cảm ở các vùng da bị sẹo.

Đối tượng sử dụng:
 Phụ nữ sau phẫu thuật mổ sinh, những người có vết mổ sau phẫu thuật, khẩu mổ do vết thương.
 Những người có sẹo phẫu thuật lâu ngày bị chai cứng, sẹo lồi và thâm đen.

KEM CHỐNG HĂM, CHỐNG NẺ, BẢO VỆ DA TRẺ EM
CREVIL BABY CRÈME 125ml
Thành phần hoạt tính:
Panthonic Acid, Lavender oil, Allantoin, Lanolin

Ưu điểm:
 Tinh dầu Oải hương 100% tự nhiên giúp bảo vệ da, ngăn thấm nước, kháng khuẩn.
 Panthenol giúp làm dịu, bảo vệ màng tế bào và phục hồi da bị kích ứng.
 Chiết xuất từ Aloe Vera dưỡng và làm dịu da, giúp da bé mềm và mịn màng tự nhiên.
 Lanolin phục hồi và chữa lành các mô tổn thương
 Không gây kích ứng, tái tạo tế bào hư tổn và làm dịu ở vùng đóng bỉm, tã.
 Không gây tắc lỗ chân lông.
 Mùi thơm dịu nhẹ tự nhiên.
 Hai tác dụng trong một - Chống hăm và Chống nẻ.
 Tiêu chuẩn châu âu – không chứa chất kích ứng, an toàn khi sử dụng
 Đã được kiểm nghiệm da liễu – an toàn cho làn da của bé

Tác dụng:
 Chống hăm, 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 tư nhiên trên da bé.

GEL TẮM GỘI TRẺ EM HAI TRONG MỘT
CREVIL KIDCARE SHAMPOO & SHOWER GEL 300ML
Thành phần hoạt tính:
Allantoin, Panthenol (Vitamin B5), Aloe Vera Extract, Glycerin.
Ưu điểm:
 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.

Sử dụng:
Dùng tắm, gội hàng ngày để chăm sóc và bảo vệ da và tóc cho bé.

DẦU GỘI ĐẶC TRỊ GÀU, TRỊ NẤM
LANCOPHARM EXITANS ANTI-DANDRUFFF SHAMPOO 150ml
Thành phần hoạt tính:
Cocamidopropyl Betaine, Zizyphus Joazeiro Bark Extract, Soyamide Dea CocoGlucoside, Limonene, Linalool.
Ưu điểm:


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.



Được sản xuất 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.

Tác dụng:



Điều trị nấm, giúp loại bỏ nấm gây ra ở da đầu và da đầu khô.
Hỗ trợ chống rụng tóc, tái tạo chân tóc.

Hướng dẫn sử dụng:
Thoa đều dầu gội lên tóc đã làm ẩm và massage trong vòng 2 phút,
sau đó xả sạch tóc. Sử dụng một liệu trình 4 tuần liên tục.

MUỐI NGÂM CHÂN TRỊ LIỆU
CREVIL FOOT BADESALZ 600G
Ưu điểm:
 Công thức độc đáo kết hợp muối khoáng biển chết và tinh dầu hương thảo 100% tự nhiên. Là phương
thuốc y học cổ truyền “Phương hương táo thấp” kết hợp với công nghệ bào chế hiện đại mang lại hiệu
quả cao.
 Dễ sử dụng, có thể dùng hàng ngày tại nhà. Bàn chân là “trái tim thứ hai” đối với cơ thể với các vùng
phản xạ lên toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

Thành phần hoạt tính:
Khoáng biển chết, Rose Mary essential
oil extract, Urea, coumarin.

10 tác dụng của muối ngâm chân:
1. Trị đau nhức cơ bắp, nhức mỏi xương khớp.
2. Trị mất ngủ, khó ngủ, người mệt mỏi, khó chịu.
3. Trị chứng tiểu tiện nhiều về đêm, tỉnh giấc giữa đêm.
4. Giảm căng thẳng, suy nghĩ nhiều, mang lại cảm giác thư thái.
5. Tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ làm tan các khối Uric ở bệnh nhân bị Gout.
6. Trị chứng nhức mỏi lưng, chuột rút về đêm.
7. Trị chứng khô, sần sùi, nứt nẻ bàn chân, tẩy da chết.
8. Trị cước chân, sưng đỏ chân, tay đau không đi lại được do lạnh.
9. Trị hôi chân do đi giày, mồ hôi chân nhiều.
10. Trị nấm chân, nước ăn chân.

KEM TRỊ MỤN SULFUR OINTMENT 10%
COSPHARM SULFUR OINTMENT 10%
Thành phần hoạt tính:

Sulfur 10%, Calendula Officinalis Flower Extract, Glycine.
Ưu điểm:








Hiệu quả nhanh chóng với hàm lượng sulfur tinh khiết 10%.
Thoa và rửa sau 15 phút.
Là sản phẩm Rinse off - rửa sạch sau dùng nên không gây khó chịu.
Cơ chế làm tiêu nang mụn từ bên trong, giúp ngăn ngừa hình thành mụn.
Lưu hành theo tiêu chuẩn y tế Châu Âu, an toàn khi sử dụng.
Đóng trong tuýp y tế tiêu chuẩn 30g - tiện sử dụng, dễ bảo quản và mang theo.
Phù hợp cả người da khô và da nhờn.

Tác dụng:
 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.

Đối tượng sử dụng:
 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.

GEL RỬA MẶT DƯỠNG DA, NGỪA MỤN Q10
CREVIL TOTAL REPAIR FACE WASH GEL Q10 – 200ml
Thành phần hoạt tính:
Chamomille extract, Aloe Vera extract, Co-enzyme Q10, Allantoin, Glycerin.

Ưu điểm:
 Chống lão hoá, chống oxy hoá mạnh, phục hồi tế bào da bị kích ứng - nhờ chiết xuất Hoa cúc.
 Se khít lỗ chân lông, cân bằng độ ẩm cho da – nhờ chiết xuất Lô hội.
 Xoá nhăn, căn da, làm đẹp da, chống lão hoá – nhờ Co-enzym Q10.
 Làm sạch sâu, tẩy bã nhờn, kháng viêm, ngăn ngừa mụn, giữ da mềm và mịn.
 Hương thơm dịu nhẹ, tự nhiên, dễ chịu.
 Phù hợp cho cả người da khô và da nhờn.
 Dung tích lớn 200ml, dùng được lâu, tiết kiệm khi sử dụng.
 Nhập khẩu từ Đức, tiêu chuẩn Châu Âu – an toàn khi sử dụng.

Sử dụng:
Làm sạch da mặt hàng ngày, giảm vết nhăn, căng da mặt, chống lão hoá da giúp da sáng mịn và
tươi trẻ, làm dịu các kích ứng, mẩn đỏ và ngăn ngừa mụn.

KEM CHO NGƯỜI BỊ VẨY NẾN, Á SỪNG, VIÊM DA
LANCOPHARM ATOPIC DERMA CREAM 50g
Thành phần hoạt tính:
Lactobacillus Ferment Lysate, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Panthenol, Urea.

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

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

Đối tượng sử dụng:
Những người mắc chứng viêm da, bệnh vẩy nến, á sừng, viêm da cơ địa.

MUỐI TẮM ĐẸP DA, SẠCH MỤN, TẨY DA CHẾT
CREVIL SPA BADESALZ 600G
Thành phần hoạt tính:
Dead sea salt, Rosemary essential oil, Coumarin, Urea.

Ưu điểm:
 Được tinh chế từ khoáng biển chết giúp da khoẻ và săn chắc, se lỗ chân lông, da mịn.
 Chứa tinh dầu Hương thảo (Rose Mary) 100% tự nhiên tốt cho da và hệ thần kinh.
 Dạng tinh thể nhỏ, tan nhanh không gây xước da, bảo vệ bề mặt da.
 Nhập khẩu trực tiếp từ CHLB Đức.
Tác dụng:


Làm sạch và đẹp da, giúp săn chắc bề mặt da, tăng cường đàn hồi, mịn da, se lỗ chân lông và
chống viêm lỗ chân lông, giữ da sáng mịn.



Làm sạch mụn trứng cá ở lưng, ngăn ngừa viêm nang lông, làm sạch lớp bã nhờn trong từng
lỗ chân lông, loại bỏ triệt để các vi khuẩn gây viêm nhiễm, gây mụn cho da, ngăn ngừa hình
thành nang mụn.



Tẩy da chết toàn thân, cung cấp khoáng chất vi lượng cho da. Loại bỏ lớp tế bào sừng và tẩy
đi tế bào chết trên bề mặt da.



Giảm stress, các chứng lo lắng, mệt mỏi do áp lực công việc…, cho tâm trạng thư thái.

Hướng dẫn sử dụng:
 Trị mụn,mẩn ngứa: Làm ướt da, thoa trực tiếp lên vùng bị mụn nhiều ở lưng, bị mẩn ngứa, viêm
nang lông, dùng liên tục từ 7-10 ngày.
 Tẩy da chết: Làm ướt da, thoa trực tiếp lên da và massage nhẹ nhàng cho đến khi các hạt tinh
thể tan hết và tác dụng trên da. Tuần dùng 3 – 4 lần.

GEL CHO NGƯỜI SUY GIÃN TĨNH MẠCH
LANCOPHARM VEINCO GEL 100g
Thành phần hoạt tính:
Porphyridium Cruentum, Ethyhexylglycerin, Glycerin, Propylene Glycol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil,
Propylene Glycol, Menthol.

Ưu điểm:


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.



Cơ chế mát, không gây nóng rát, khó chịu.



Tác dụng nhanh, giảm cảm giác đau nhức, mang lại cảm giác dễ chịu.

Tác dụng:
Làm co thành mạch, dịu cảm giác đau nhức, giảm sưng viêm, mờ vết thâm đen, mờ vết giãn tĩnh mạch.
Đối tượng sử dụng:
Những người bị suy giãn tĩnh mạch chân mãn tính, người bị suy tĩnh mạch nổi thâm đen, đau nhức.

KEM TRỊ SẸO MỤN, SẸO BỎNG,…
LANCOPHARM SCALIN OINTMENT 30G
Thành phần hoạt tính:
Lanolin, Caprylic Capric Triglyceride
Ưu điểm:


Công thức chuyên biệt cho sẹo mụn, sẹo bỏng, sẹo trày xước, sẹo do chấn thương.



Chứa Lanolin phục hồi và chữa lành các mộ 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, chống lão hoá và giúp làm
sáng da vùng sẹo.



Dạng tuýp dễ bảo quản, dễ mang theo.

Tác dụng:


Làm mờ, đồng hoá da vùng sẹo, làm mềm và phẳng vết sẹo.



Làm phẳng và mờ vết rạn da.



Phục hồi cảm giác ở vùng sẹo



Tác dụng cả với sẹo lâu ngày

Đối tượng sử dụng:


Người bị sẹo mụn, sẹo do vết bỏng, sẹo do các vết trày xước.



Người bị vết rạn da do tăng cân quá nhanh hoặc do mang thai

KEM CHO NGƯỜI BỆNH TRĨ
LANCOPHARM HEMOCOL OINTMENT 30G
Thành phần hoạt tính:
Cetearyl Alcohol, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Panthenol.
Ưu điểm:
 Tác dụng nhanh, làm dịu nhanh cảm giác đau rát, cảm giác ngứa, khó chịu.
 Chứa chiết xuất cây Phỉ - có chứa hàm lượng tannin cao, tác dụng giảm ngứa, đỏ, đau, chảy
máu và viêm sưng liên quan đến bệnh trĩ.
 Dễ sử dụng, hiệu quả ngay,
 Đóng trong tuýp y tế tiêu chuẩn, đễ bảo quản và mang theo.

Tác dụng:
 Làm co búi trĩ, giảm các triệu chứng đau rát, ngứa và khó chịu vùng hậu môn, cho
tác dụng nhanh và êm dịu. Đồng thời, làm giảm nhanh chóng tình trạng sưng viêm,
sung huyết khi trĩ bùng phát, 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

Đối tượng sử dụng:
 Những người bị trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp.

KEM LÀM MỜ VẾT THÂM NÁM, TÀN NHANG
CREVIL AGE BLEMISH CREME 50ML
Thành phần hoạt tính:
Glycerin, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Morus Alba Bark Extract, Cucumis Sativus
Seed Extract.

Ưu điểm:

Chất chống thâm, nám
Mulberroside F



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.



Hiệu quả thấy ngay chỉ sau hai tuần sử dụng liên tục.



Hương thơm tự nhiên, dễ chịu.



Tiêu chuẩn Châu Âu, không chứa corticoid an toàn khi sử dụng.

Tác dụng:
Làm mờ vết thâm nám, vết tàn nhanh, vết đồi mồi do lão hoá, giúp da căng mịn và sáng bóng.

GEL MASSAGE TRỊ LIỆU GIẢM ĐAU, NHỨC MỎI
CREVIL ESSENTIAL PFERDEBALSAM GEL 250ml
Thành phần hoạt tính:
(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.
Ưu điểm:
 Chiết xuất từ 10 loại thảo dược.
 Cơ chế mát, không gây nóng rát khó chịu.
 Không chứa thành phần gây giòn xương.
 Hoàn toàn từ thảo dược, có thể dùng hàng ngày.
 Dạng Gel thẩm thấu nhanh, không gây nhờn da.
 Dung tích thực tới 250ml giúp tiết kiệm.
 Có thể dùng như một liệu pháp vật lý trị liệu massage tại nhà hoặc tại các trung tâm trị liệu, SPA.
 Lưu hành theo tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn khi sử dụng.
Tác dụng:
Giảm cảm giác đau và mang lại cảm giác dễ chịu, cải thiện và 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.

Active Meno Plus Capsules
Thành phần:
Phytoestrogen (isoflavone 55mg); Macca
Root Extract (chiết xuất sâm Macca);
Ginkgo Biloba; Calcium 500mg.
Ưu điểm:
- Hàm lượng Isoflavone cao hơn các
sản phẩm có trên thị trường.
- Thêm Macca root extract.
- Thêm Ginkgo.
- Hàm lượng calcium cao 500mg.
- Vitamins nhóm B.



Nội tiết nữ - Estrogen được ví như vị thần quyết định
“giới tính nữ” và “Sắc đẹp” của phái nữ.



Viên Nội tiết Active Meno Plus có chứa Estrogen tự
nhiên, Calcium. Folic Acid, Vitamin Nhóm B, Vitamin
D3…

Đối tượng sử dụng:
 Những người da bị khô, da thâm
quầng, da sạm nám, tóc bị gãy rụng
tóc.


Người bị giảm ham muốn tình
dục,người bị chứng khô rát âm đạo.



Phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh (chứng
rối loại nội tiết như nóng bừng, khó
chịu… )



Người bị chứng chóng mặt, đau đầu
và các chứng rối loạn kinh nguyệt.



Người bị thiếu calcium và bị loãng
xương.

Tác dụng:
1. Sáng đẹp da từ bên trong, giảm tàn nhang và thâm nám, giảm gãy rụng tóc và đẹp móng.
2. Cải thiện chức năng tình dục, tăng ham muốn và khoái cảm.
3. Bổ sung calcium, ngăn ngừa loãng xương.
4. Giảm các rối loạn nội tiết, kinh nguyệt không đều, nóng bừng, khó chịu…
5. Giảm chứng đau đầu, chóng mặt, tăng trí nhớ, tăng khả năng tập trung.

Active Meno Plus Capsules
Ưu điểm:
Phytoestrogen (isoflavone 55mg); Macca
Root Extract (chiết xuất sâm Macca);
Ginkgo Biloba; Calcium 500mg. Vitamin
nhóm B, Vitamin D3.
Tác dụng:
Làm đẹp da, sáng da, giảm khô da,
giảm sạm nám, giảm gãy rụng tóc và
đẹp móng.
Tăng khoái cảm, tăng ham muốn ở
nữ, giảm chứng khô rát âm đạo, tăng
tiết dịch,
Giảm các chứng rối loại nội tiết như
nóng bừng, khó chịu… ở phụ nữ tiền
mãn kinh.
Giảm chứng chóng mặt, đau đầu và
các chứng rối loạn kinh nguyệt.
Bổ sung calcium, ngăn ngừa loãng
xương.
Thành phần:
• Isoflavone: 55mg
• Calcium + Vitamin D3: 500mg + 6ug
• Sâm Macca: 25mg
• Ginkgo Biloba: 25mg
• Các Vitamin nhóm B
• Biotin: 150ug
• Folic: 400ug

Isoflavone

Riboflavin

Vitamin D3

Vitamin B6
Calcium
Macca Extract

Folic
Ginkgo Biloba
Thiamin
Biotin

Vitamin B12

VIÊN BỔ A – Z 26 VITAMINS VÀ KHOÁNG CHẤT
SANOTACT AZ VITAL

Thành phần

HL/ 1 V

Thành phần

HL/ 1V

Vitamin A (μg RE)

800

Calcium

164

Vitamin C (mg)

90

Magnesium

100

Vitamin E (mg α-TE)

15

Phosphorus

125

Vitamin D3 (μg)

5.0

Chromium

35

Vitamin K1

30

Copper (mg)

0.5

Thiamin(Vitamin B1) (mg)

1.4

Iodine (μg)

100

Riboflavin(Vitamin B2) (mg)

1.75

Iron (mg)

5.0

Niacin (mg NE)

20

Manganese (mg)

2.0

Pantothenic Acid (mg)

5.0

Mollybdenum (μg)

50

Vitamin B6 (mg)

2.0

Selenium (μg)

30

Vitamin B12 (μg)

2.5

Zinc (mg)

5.0

Folic Acid

200

Coenzym Q10 (mg)

4.0

Biotin

62.5

Lutein (mg)

0.5

- Mỗi viên bổ tổng hợp AZ chứa tới 26 vitamins và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt công thức có thêm Lutein - giúp tăng cường
thị lực và Coenzym Q10 – tốt cho người bị chứng tim mạch.
- Viên bổ tổng hợp Sanotact AZ có tác dụng bổ sung các vitamin, acid amin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bồi bổ và tăng cường sức
khỏe cho các trường hợp chán ăn, mệt mỏi, suy nhược, người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật, người trung niên và cao tuổi, phụ nữ có
thai và cho con bú.
- Viên bổ tổng hợp Sanotact AZ giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa nguy cơ mắc các
chứng bệnh do vi khuẩn và virus gây ra.

VIÊN BỔ A – Z 26 VITAMINS VÀ KHOÁNG CHẤT
SANOTACT AZ VITAL
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
•

Dùng bổ sung vi chất cho người thể trạng yếu, mới ốm dậy, suy nhược cơ thể,
mệt mỏi.

•

Người hoạt động mạnh với cường độ cao.

•

Dùng cho trẻ trên 10 tuổi trong thời kỳ phát triển.

•

Người cao tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú.

Hướng dẫn sử dụng:
Uống với nhiều nước trong hoặc trước bữa ăn.
– Người lớn: uống 1 viên mỗi ngày, dùng liên tục trong 30 ngày trở lên.
– Trẻ em từ 12-18 tuổi: 1/2 viên mỗi ngày dùng liên tục trong 30 ngày.
– Trẻ em từ 10-12 tuổi: 1/2 viên mỗi ngày dùng trong 15 ngày.
Người trưởng thành và người cao tuổi nên dùng hàng ngày để cung cấp dưỡng
chất, tăng cường và bảo vệ sức khoẻ.

VIÊN UỐNG CHỐNG TRẦM CẢM, CHỐNG MẤT NGỦ
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
• Người bị trầm cảm, cảm xúc không ổn định.
• Người thường xuyên bị stress, lo âu.
Với chiết xuất từ Lemon balm với hoạt chất chính là cholinergic giúp cải thiện các triệu
chứng suy giảm nhận thức, mất ngủ, căng thẳng, lo lắng. Chứa L-Trytophan là một trong
những acid amin thiết yếu nhưng cơ thể lại không tự tổng hợp được, nên bắt buộc phải
bổ sung từ bên ngoài. L-Trytophan được hấp thu từ các loại thực phẩm, và được chuyển
hóa thành Serotonin sau khi vào cơ thể người. Serotonin tác động sự truyền tín hiệu
giữa các tế bào thần kinh, giúp tâm trạng người dùng trở nên tốt hơn, tinh thần sáng
khoái, vui vẻ hơn. Chứa Vitamin nhóm B (B3, B6, B12) giúp bổ não, thúc đấy hoạt động
của hệ thần kinh, tăng lưu lượng máu lên não, giúp nâng cao sức khỏe, chống mệt mỏi.
LIỀU DÙNG
Uống 1 viên/lần/ngày.
Nên sử dụng ít nhất 30-60 ngày để có hiệu quả tốt nhất

•
•
•
•

Giúp tinh thần vui hơn, yêu cuộc sống hơn.
Trạng thái tâm lý tích cực.
Giảm lo lắng và stress.
Chứa 90 mg L-tryptophan.

Thành phần
Lemon balm leaves extract (mg)
L-Tryptophan (mg)
Niacin (mg NE)
Vitamin B6 (mg)
Vitamin B2 (μg

HL/ 2V
300
90
16
1,4
2,5

VIÊN TĂNG LỰC, CHỐNG BUỒN NGỦ
SANOTACT ENERGIEKICK
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

•
•
•

Người lái tàu, xe cần tỉnh táo.
Người chơi thể thao cần dẻo dai và tỉnh táo.
Người trực đêm, làm việc ca đêm cần tỉnh táo.

Vitamin B2, Taurine và Caffeine thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, trao
đổi chất và hỗ trợ vận hành hệ thần kinh đem lại cảm giác khỏe khoắn, tỉnh táo và
tập trung cao. Xua tan mệt mỏi, đau nhức.
LIỀU DÙNG
Dùng 1 viên/ngày để tăng sự tỉnh táo hoặc 2 viên/ngày nếu cần vận động mạnh
thường xuyên.

•
•
•

Giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung.
Cải thiện sức bền và hiệu suất.
Chứa 200mg Caffein và Taurin.

Thành phần

HL/ 2V

Caffein (mg)

200

Taurin (mg)

300

Riboflavin (Vitamin B2) (mg)

2,8

Ingredients

VIÊN BỔ BÀ BẦU 21 VITAMINS
SANOTACT PROBABY

HL

Thiamin

3.3 mg

Riboflavin

4.2 mg

Vitamin B₆

4.2 mg

Folic Acid

600 μg

Viên bổ bầu Sanotact probaby chứa 21

Vitamin D₃

10 μg

loại vitamin, khoáng chất thiết yếu cho

Vitamin C

110 mg

phụ nữ mang thai, đặc biệt chứa các

Niacin

20 mg NE

Biotin

62.5 μg

Vitamin B₁₂

2.6 μg

vitamin nhóm B, acid folic, kẽm, sắt, …là
nguồn cung cấp dưỡng chất tối ưu cho

Vitamin E

mẹ bé trong thời kỳ mang thai và cho con

Pantothenic Acid

6.0 mg

bú. Bổ sung dưỡng chất cho thai nhi phát

Beta-carotine

3.0 mg

triển khoẻ mạnh và ngăn ngừa tình trạng

Chromium

60 μg

biến chứng do thiếu các vitamins và
khoáng chất. Viên uống Probaby phù hợp

Iron
Iodine
Zinc

12 mg α-TE

20 mg
200 μg
12.5 mg

Selenium

30 μg

với phụ nữ đang chuẩn bị mang thai, giúp

Manganese

1 mg

tăng khả năng thụ thai.

Copper

0.5 mg

Molybdenum

25 μg

Magnesium

100 mg

VIÊN BỔ BÀ BẦU
SANOTACT PROBABY

Hàm lượng kẽm, acid folic cao giúp tăng khả năng thụ thai, góp phần quan trọng vào việc
phát triển mô tử cung, đảm bảo thai nhi được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để phát triển ở
giai đoạn đầu.
Đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho mẹ trong giai đoạn mang thai, để thai nhi nhận được sự
phát triển toàn diện. Hỗ trợ giảm những triệu chứng thai nghén, giúp mẹ ăn ngon miệng
hơn.
Phục hồi và tăng cường thể chất cho mẹ sau sinh, bổ sung dưỡng chất và tăng cường hệ
thống miễn dịch cho mẹ trong thời kỳ cho con bú, bổ sung dưỡng chất giúp sữa mẹ đầy đủ
dưỡng chất. Giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
Đối tượng sử dụng:
-

Phụ nữ đang mang thai.
Phụ nữ trong thời kỳ con cho bú.
Phụ nữ chuẩn bị mang thai.

Liều dùng
Uống 1 viên mỗi ngày,uống vào buổi sáng mỗi ngày, sau khi ăn, uống với nhiều nước.
Dạng và trình bày:
Hộp 60 viên, 20 viên/ vỉ.

LIVER CAPSULE – HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ, GIẢI ĐỘC GAN
Công dụng:
• Tăng cường chức năng gan, giảm cholesterol và hạ men gan.
• Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa gan nhiễm mỡ.
• Thải độc gan và bảo vệ tế bào gan khỏi các độc tố gây hại, ngăn ngừa và hạn chế các
tại hại của rượu bia và thuốc và các độc tố.
• Phục hồi và tái tạo tế bào gan, phục hồi chức năng gan.
Đối tượng sử dụng:
• Người có chức năng gan suy giảm do sử dụng rượu bia, thuốc gây hại cho gan,…
• Người bị xơ gan, viêm gan, gan nhiễm mỡ, người bị men gan cao,…
• Người bị rối loạn chức năng gan: vàng da, dị ứng, mệt mỏi,…
• Dùng phòng và hỗ trợ điều trị ung thư gan.

•
•
•

Chứa tới 140mg silymarin, cùng các hoạt
chất như choline, kẽm, vitamin D3.
Tăng cường chức năng thải độc của gan.
Ngày 1 viên, hộp 30 viên dùng 1 tháng, siêu
tiết kiệm.

Thành phần

HL

Silymarin
Choline
Zinc

140mg
90mg
5 mg
10 μg

Vitamin D3

VIÊN BỔ SUNG CALCIUM GLUCONATE + D3

Thành phần

HL

Calcium Gluconate
Inulin

333,3mg
55,6mg

Vitamin D3

5.2 mg

Calcium Gluconate là một dạng canxi hữu cơ phổ biến mà các chuyên gia y tế luôn khuyên
người tiêu dùng hãy lựa chọn để bổ sung canxi tốt nhất cho cơ thể.
• Bổ sung canxi phù hợp giúp tăng cường mật độ và cấu trúc hệ xương, giúp hệ xương chắc
khỏe, giúp cơ thể phòng ngừa loãng xương, giúp trẻ không thiếu hụt canxi để đảm bảo phát
triển chiều cao tốt nhất.
• Bổ sung canxi cho phụ nữ thời kỳ mang thai và cho con bú giúp đảm bảo sự phát triển của
thai nhi và trẻ nhỏ.
Vitamin D3 giúp duy trì nồng độ canxi trong máu, đặc biệt tham gia vào quá trình tạo xương
trong cơ thể. Vitamin D3 giúp tăng cường hấp thụ canxi & dẫn canxi tới các sụn tăng trưởng,
gắn canxi vào xương.
Inulin là một loại chất xơ giúp cân bằng các mức của vi khuẩn có lợi trong hệ thống tiêu hóa,
nó đồng thời cũng mang lại lợi ích cho xương bằng cách tăng cường hấp thu canxi. Kết hợp
inulin và canxi vừa giúp hệ xương khỏe mạnh vừa bảo vệ hệ tiêu hóa.
Công dụng:
• Bổ sung canxi cho những người bị chứng thiếu canxi, ngăn ngừa và trị bệnh loãnh xương do thiếu
canxi; Bổ sung canxi cho trẻ em thời kỳ phát triển chiều cao, ngăn ngừa chứng còi xương ở trẻ nhỏ;
• Bổ sung canxi cho phụ nữ có thai và cho con bú.
• Bổ sung canxi cho người cao tuổi;
• Bổ sung canxi cho người có chế độ ăn thiếu canxi.
Đối tượng sử dụng:
• Người bị bệnh lý thiếu canxi;
• Người bị loãng xương hoặc có nguy cơ loãng xương;
• Trẻ em trong thời kỳ phát triển cần bổ sung canxi;
• Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú cần bổ sung canxi;
• Người có chế độ ăn thiếu canxi, người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thiếu canxi.

GEL TAN MỠ, CHỐNG CHẢY XỆ VÀ RẠN DA
CREVIL TOTAL REPAIR CELLULITE GEL 200ML
Thành phần hoạt tính:
Guarana extract, Garcinia extract, Caffein, Ivy extract.

Ưu điểm:
 Chứa chiết xuất Guarana có tác dụng làm giảm quá trình chuyển hoá từ đường thành chất béo.
 Chứa chiết xuất rong biển Fucus Vesiculocus giảm mỡ thừa, giúp da săn và mịn.
 Chứa chiếu xuất tảo gạc đã được chứng minh có tác dụng tan mỡ, giảm béo hiệu quả.
 Cơ chế mát, không gây nóng rát, không gây kích ứng và phù hợp với mọi loại da.

Tác dụng:
 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 sử dụng:
 Phụ nữ sau sinh có bụng béo, da chảy xệ, da bụng nhăn nheo.
 Người dư mỡ bụng, đùi, bắp tay bị mỡ sần, mỡ cục da sần và nhăn, bụng chảy xệ.
 Phụ nữ bị rạn da sau sinh, người bị rạn da do tăng cân quá nhanh.

KEM DƯỠNG DA, CHỐNG LÃO HÓA TINH CHẤT COLLAGEN
JARDIN NATUREL SCHNECKEN CRÈME 125ml
Thành phần hoạt tính:
Glycerin, Snail Secretion Filtrate (Helix Aspersa Muller), Dimethicone, Glycosaminoglycans, Allantoin,
Hydrolyzed Collagen.
Ưu điểm:
 Collagen peptide (hydrolyzed collagen) thúc đẩy quá trình phục hồi, tái tạo cấu trúc da, chống nhăn
hiệu quả, giúp duy trì sự căng mịn và độ đàn hồi của da.
 Snail Secretion Filtrate – Tinh chất từ dịch chiết ốc sên – chống lão hoá mạnh, kích thích sản sinh
collagen và elastin.
 Glycosaminoglycans: Duy trì và hỗ trợ collagen, elastin và turgidity (bounce) trong không gian tế
bào và giữ các sợi protein cân bằng, đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá tế bào biểu bì và hạ bì
và trong phản ứng của peptide giúp sửa chữa các nếp nhăn.
 Dimethicone: làm mềm da, ngăn mất nước bằng cách hình thành một lớp rào cản ngăn thẩm thấu
trên da.
 Glycerin: Cân bằng và duy trì độ ẩm, làm chậm quá trình lão hoá.
 Allantoin: Làm dịu và dưỡng ẩm, kích thích tái tạo tế bào bị hư tổn, thúc đẩy quá trình keratolytic giúp
da mềm, mịn.
 Dung tích thực lớn, tới 125ml, dùng được lâu, tiết kiệm.
 Tiêu chuẩn Châu Âu – an toàn khi sử dụng.
Tác dụng:
Dưỡng da chống lão hoá da, tăng cường cấu collagen trúc dưới da, xoá nhăn căng da, cân bằng độ
ẩm cho da, giúp da căng, sáng mịn. Thúc đẩy phục hồi các hư tổn da.

KEM DƯỠNG ẨM ĐÊM, CHỐNG LÃO HÓA DA
CREVIL NACHT CRÈME 100ml
Thành phần hoạt tính:
Chiết xuất Mandel extract, Jojoba extract.

Ưu điểm:
 Tinh chất từ hạt Jojoba giàu Vitamin và các khoáng chất giúp chống lão hoá, nuôi dưỡng, tái tạo và cung
cấp dưỡng chất cho da, giữ ẩm và làm mềm da, làm se lỗ chân lông.


Chiết xuất từ hạt Hạnh Nhân cũng rất giàu acid béo, Vitamin E, Vitamin B6 và các khoáng chất giúp da
khỏe, tái tạo và phục hồi cấu trúc da, củng cố sự mềm mại của da, giảm thiểu chứng viêm tuyến bã nhờn
trên da, ngăn ngừa hình thành mụn. Chiết xuất Hạnh Nhân giàu kẽm chống lão hoá da và làm dịu, làm
giảm các nếp nhăn.



Cung cấp dưỡng chất và cân bằng độ ẩm cho da trong thời gian ngủ.



Hương thơm tự nhiên của tinh chất Hạnh Nhân và Jojoba.

Sử dụng:
Thoa kem vào buổi tối trước khi đi ngủ để cung cấp dưỡng chất và cân bằng độ ẩm cho da.
Phù hợp cho cả da khô và da thường.

GEL TẮM GỘI HAI TRONG MỘT CHO BÉ
BABYLU SHOWER & SHAMPOO 250ML
Thành phần hoạt tính: Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Cocoate, Irvingia Gabonensis
Kernel Butter, Octyldodecanol, Glyceryl Oleate.

Ưu điểm:
 An toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
 Không chứa các thành phần gây kích ứng da.
 Không chứa xà phòng, không cay mắt.
 Độ pH tối ưu phù hợp với độ pH da của bé.
 Đã được kiểm nghiệm da liễu, an toàn cho dùng hàng ngày.
 Hương thơm tự nhiên dịu nhẹ.
 Tắm và gội hai trong một.
Da của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ vô cùng nhạy cảm và mỏng manh, vì vậy để đảm bảo an toàn
cần dùng sữa tắm chuyên biệt dành riêng cho bé, tuyệt đối không dùng sữa tắm, dầu gội của
người lớn cho bé.
Với công thức đặc chế riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Gel tắm gội Babylu Shower &
Shampoo làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng và giữ ẩm da cho bé, tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên
trên làn da nhạy cảm của bé. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, lưu hành theo tiêu
chuẩn Châu Âu và Cộng hoà liên bang Đức..

SỮA TẮM DƯỠNG DA TINH CHẤT ANH ĐÀO
CREVIL DUSCHCREME KIRSCHE 750ml
Thành phần hoạt tính:
Glycerin, PrunusCerasus(Bitter Cherry) Fruit Extract, Propylene Glycol, Hydrolyzed Milk Protein.
Ưu điểm:
 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.

Sữa tắm Crevil Hương tinh chất Anh Đào được cấp phép lưu hành tự do theo tiêu chuẩn Châu
Âu. Với tinh chất chiết xuất từ hoa Anh Đào và công thức chứa các thành phần giúp dưỡng và làm
mềm da, Bạn sẽ cảm nhận làn da mềm mại và hương tinh tế của hoa Anh Đào sau khi tắm. Đặc
biệt sữa tắm Crevil tinh chất Anh Đào không gây nhờn da, không chứa chất làm đặc gây hại da.
Với sữa tắm Crevil tinh chất Anh Đào, cảm giác sạch mát chỉ sau một lần xả, lưu lại mùi hương
nhẹ nhàng dễ chịu. Làn da như được phủ một lớp dưỡng, giữ ẩm sau khi tắm với sữa tắm với
sữa tắm Crevil tinh chất Anh Đào.

DẦU MASSAGE CHO TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ NHỎ
BABYLU MASSAGE OIL 250ML
Thành phần hoạt tính:
Helianthus Annuus Hybrid Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Tocopherol.

Ưu điểm:






Dưỡng và bảo vệ da nhạy cảm của bé.
An toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Không chứa các thành phần gây kích ứng da.
Đã được kiểm nghiệm da liễu, an toàn cho dùng hàng ngày.
Dùng massage toàn thân, kích thích hệ cơ và hệ thần kinh, kích thích chuyển hoá.

Massage 3 phút mỗi ngày giúp kích thích chuyển hoá, kích thích tăng trưởng, phát triển
não bộ và hệ thần kinh của bé, tăng cường hệ miễn dịch, giảm căng thẳng cho bé.
Massage còn giúp kết nối tình mẫu tử và cảm giác bình yên cho bé.

Với công thức đặc chế riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Dầu massage Babylu Massage oil
giúp dưỡng và giữ ẩm da cho bé, tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên trên làn da nhạy cảm
của bé, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho bé.
Sản phẩm được lưu hành theo tiêu chuẩn Châu Âu. Được nhập khẩu trực tiếp từ Đức.

GEL CHO NGƯỜI ĐAU LƯNG, ĐAU CƠ, KHỚP
LANCOPHARM RHEOLAN GEL 100G
Thành phần hoạt tính:
Methyl Salicylate, Symphytum Officinale Leaf Extract, Glycerin, Lanolin, Ethylhexylglycerin, Capsicum
Frutescens Fruit Extract, Allantoin.
Ưu điểm:
 Chứa 5% Methyl Salicylate từ thực vật giảm đau nhanh chóng, là chất kháng viêm không steroid,
tác động sâu vào các cơ và làm dịu cơn đau nhanh chóng.
 Chứa chiết xuất cây sẹ (còn được gọi là cây bó xương - Symphytum Officinale Leaf Extract) tác
dụng tích cực lên các bệnh viêm khớp dạng thấp, bong gân và bầm tím.
 Chiết xuất từ trái ớt (chứa Capsaicin ) giảm đau lưng khi thoa, giảm đau cơ xơ hoá, giảm các triệu
chứng viêm.
 Tác dụng nhanh.
 Dung tích lớn 100g, dùng được lâu, tiết kiệm.
 Đóng trong tuýp nhôm y tế, bảo quản lâu, dễ sử dụng
Tác dụng:
Giảm đau và viêm (sưng) do đau lưng, thấp khớp và đau cơ, đau cơ xơ hoá, bong gân, căng cơ và chấn
thương thể thao.
Đối tượng sử dụng:
Những người bị đau lưng, đau khớp, đau và nhức mỏi bắp chân, bắp tay.

GEL DƯỠNG CĂNG DA TINH CHẤT COLLAGEN

CREVIL NATUREL SCHNECKEN GEL 125ML
Thành phần chứa:

Thành phần hoạt tính:
Snail Secretion Filtrate, Propylene Glycol,
Dimethicone, Glycerin,
Glycosaminoglycans, Allantoin, Hydrolyzed
Collagen, Ethylhexylglycerin.



Dimethicone: làm mềm da, ngăn mất nước bằng cách hình thành một lớp rào cản ngăn thẩm thấu
trên da.



Glycerin: Cân bằng và duy trì độ ẩm, làm chậm quá trình lão hoá.



Glycosaminoglycans: duy trì và hỗ trợ collagen, elastin và turgidity (bounce) trong không gian tế bào
và giữ các sợi protein cân bằng, đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá tế bào biểu bì và hạ bì và
trong phản ứng của peptide giúp sửa chữa các nếp nhăn, phục hồi hư tổn.



Allantoin: Làm dịu và dưỡng ẩm, kích thích tái tạo tế bào bị hư tổn, thúc đẩy quá trình keratolytic giúp
da mềm, mịn.



Snail Secretion Filtrate – tinh chất từ dịch chiết ốc sên – chống lão hoá mạnh, kích thích sản sinh
collagen và elastin.



Collagen peptide (hydrolyzed collagen) thúc đẩy quá trình phục hồi, tái tạo cấu trúc da, chống nhăn
hiệu quả, giúp duy trì sự căng mịn và độ đàn hồi của da.



Dung tích thực lớn, tới 125ml, dùng được lâu, tiết kiệm



Tiêu chuẩn châu âu – an toàn khi sử dụng.

Tác dụng:
Dưỡng da, làm dịu các kích ứng ở da khô, tăng cường cấu trúc tế bào, làm mờ vết nhăn, căng da, chống
lão hoá, giúp da sáng mịn. Phục hồi hư tổn các mô, da mụn, da cháy nắng, da sau điều trị laser, tẩy nám.

KEM THOA CHỐNG MUỖI VÀ CÔN TRÙNG CHO BÉ
LANCOPHARM ZYTOSOL LOTION 100ML
Thành phần hoạt tính: Ethyhexyl Palmitate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium
Acrylates Copolymer, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol, Ethylxelglycerin, Citric
Acid.

Ưu điểm:
 An toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
 Không chứa các thành phần gây kích ứng da.
 Ngăn ngừa muỗi đốt và côn trùng cắn hiệu quả.
 Thời gian tác dụng dài lâu, chống muỗi lên tới 12h, côn trùng trong 8h.
 Làm dịu, giảm ngứa và phục hồi vùng bị tổn thương do muỗi đốt hay các loại côn
trùng cắn, không để lại vết thâm sẹo.

Kem chống muỗi cho trẻ nhỏ Baby & Kid Zytosol Lotion chứa thành phần tự nhiên,
chiết xuất từ Aloe Barbadensis Leaf Juice 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, thẩm thấu nhanh, cho tác dụng dài lâu.

KEM THOA CHO NGƯỜI BỊ ĐAU KHỚP, BONG GÂN, NHỨC MỎI
LANCOPHARM MSM FORTE OINTMENT 50G
Thành phần hoạt tính:
Sesamum Indicum Seed Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Glycerin,
Ethylhexylglycerin, Boswellia Serrata Extract, Arnica Montana Flower Extract,
Glucosamine, Tocopherol.
Ưu điểm:
 Chứa MSM và glucosamine kết hợp chiết xuất thảo dược
 Được bào chế bằng công nghệ hiện đại
 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.
Tác dụng:
 Giảm đau khớp chân, khớp tay, đau lưng, viêm khớp.
 Giảm nhức mỏi cơ bắp.
 Giảm đau do bong gân

Đối tượng sử dụng:
 Những người bị đau khớp, viêm khớp, đau lưng, viêm khớp
 Những người mặc chứng nhức mỏi cơ, bắp chân, bắp tay.

KEM DƯỠNG THỂ TRẮNG DA
CREVIL ESSENTIAL RINGELBLUMEN SOFTCREME 150ml
Thành phần hoạt tính:
Glycerin, Omega-3 và Vitamin E (of Brassica Campestris seed oil), Flavonoids & Saponins
(Calendula officinalis flower extract), Phenoxyethenol, Ethylhexylglycerin.
Ưu điểm:
 Các hợp chất calendic acid, Polysaccharides, Linoleic acid, Carotenoid, Flavonoid, Triterpenes
saponin (chiết xuất từ Calendula officinalis flower) có tác dụng chống lão hoá mạnh, kích
thích tái sinh tế và kích thích chuyển hóa collagen, giúp da sáng trắng và căng mịn, giúp
làm mờ vết thâm, vết sẹo.
 Omega-3,6 và Vitamin E, phytosterols (chiết xuất từ dầu hạt Brassica Campestris), có tác
dụng chống oxy hoá mạnh, bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại, cân bằng độ ẩm, giảm
kích ứng, giúp da mềm và mịn bề mặt.
 Glycerin: cân bằng và cấp ẩm cho da, bảo vệ da khỏi quá trình hydrate mất nước, làm dịu các
kích ứng.
 Không gây nhờn da, thẩm thấu nhanh, phù hợp cho cả mùa hè.
 Dùng được cho cả da trẻ nhỏ (làm dịu và lành các kích ứng, bảo vệ da bé)
 Hiệu quả thấy ngay chỉ sau một tuần sử dụng liên tục.
Sử dụng:
 Dưỡng trắng da toàn thân, làm mờ vết thâm trên da.
 Ngăn lão hoá da, trẻ hoá da, giúp da căng mịn và sáng bóng.
 Làm dịu và thúc đẩy làm lành vết kích ứng, vết ban đỏ, làm mờ vết thâm.
 Phù hợp cho cả da thường và da khô, da nhạy cảm. An toàn cho cả da trẻ nhỏ.

COSPHARM CO.,LTD
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