
VẺ ĐẸP 
ĐẾN TỪ MỌI GÓC NHÌN 

Ca-ta-lô Việt Nam

Vi
et

na
m





HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ SIBERI CỦA BẠN!
Bạn đang đứng trước ngưỡng cửa được làm quen 
với những khu vực có môi trường sinh thái sạch và 
độc đáo của hành tinh chúng ta. Vâng, đã trải qua 
gần 20 năm chúng tôi thu hái các loài thảo mộc 
độc đáo sinh trưởng tại vùng hồ Baikal và núi Altai 
bằng chính đôi tay của mình và chúng tôi đang tạo 
nên những sản phẩm mang tính cải tiến đột phá và 
sáng tạo mới giúp chăm sóc cho sức khoẻ và sắc 
đẹp của mỗi chúng ta. 
Hơn 1,5 triệu người tại 25 quốc gia trên thế giới 
đang đặt niềm tin của mình vào sự thông thái của 
thiên nhiên Siberi. Và chúng tôi rất vui mừng khi 
đất nước Việt Nam của các Bạn ở trong số những 
quốc gia này, và sản phẩm của chúng tôi ngày 
càng được nhiều người yêu mến tại đây. 
Hãy cảm nhận thiên nhiên hoà quyện trong sản 
phẩm - và chắc chắn Bạn sẽ yêu thích!

THỰC SỰ SIBERI | THỰC SỰ SÁNG TẠO | DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG
Sáng tạo nên những sản phẩm chất lượng cao từ 1996
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Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ALL-NATURAL MEAL 
REPLACEMENT DIET SHAKE  
BODY COMPLIMENT
Sản phẩm là nguồn cung cấp bổ sung 
protein, các vitamin và khoáng chất 
giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe 
mạnh, thay thế bữa ăn phụ.  
Hướng dẫn sử dụng: Cho vào bình lắc 
300 ml sữa không béo (hoặc 150 ml sữa 
1,5% + 150 ml nước) và 1 thìa định lượng 
đầy có ngọn  Có thể uống sau 2-3 phút 
lắc đều.  Sử dụng như là sự thay thế cho 
một bữa ăn trong ngày.   
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho 
người lớn.
350 g 500269 732.600 đ
25 g 500283 66.000 đ

Thành phần: 
 • Chất cô đặc protein 
sữa PROMILK KAPPA 
OPTIMUM; 

 • Vỏ hạt Mã đề;   
 • Bột ca-cao tự nhiên; 
 • Lactulose; 
 • A-xít gamma-linolenic từ 
cây Lưu ly Life’s GLA®; 

 • A-xít béo omega-3 từ 
dầu cá MEG-3®; 

 • Bột rễ Gừng; 
 • L-carnitine tartrate;  
 • Beta-glucan từ Yến 
mạch OatWell®; 

 • Chiết xuất Mướp đắng; 
 • Chiết xuất trái Sơ-ri;  
 • Chiết xuất Cúc  
ngọt Sweta®.

CHƯƠNG TRÌNH CHỈNH HÌNH VÀ LÀM DỊU LÀN DA
Chúng tôi tin rằng chỉ có thể duy trì sự hoàn hảo cần phải tìm cách tiếp cận tích 
hợp tổng hợp. Các thành phần bắt buộc để có một cơ thể đẹp - phải có hoạt động 
thể chất, dinh dưỡng thích hợp và các chất tự nhiên để ổn định hóa sự trao đổi 
chất. Chương trình Body Compliment – đây là TPCN lý tưởng nhất để tác động đến 
các vấn đề về trọng lượng thừa, da co dãn không đồng đều và tăng vòng eo. Body 
Compliment sẽ giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong quá trình tập luyện!
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Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
ACTIVE FIBER 
GIÚP GIẢM CẢM GIÁC THÈM ĂN
Active Fiber là nguồn cung cấp bổ sung chất xơ hòa tan với tác dụng 
hỗ trợ cải thiện hoạt động đường ruột, giúp giảm cholesterol và 
giảm cảm giác thèm ăn.
Hướng dẫn sử dụng: Mỗi ngày dùng hai (2) lần, mỗi lần 2-3 viên.
Công dụng: Sản phẩm là nguồn bổ sung chất xơ thực phẩm hòa tan. 
Sản phẩm giúp giảm hấp thụ đường mỡ, cholesterol và ngăn ngừa 
táo bón.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn.
120 viên/lọ 403729 209.000 đ

THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE 
CLEANSING TEA BODY COMPLIMENT 
HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG RUỘT
Trà thảo mộc "Cleansing Tea Body Compliment" là sự kết hợp của 
các thảo dược như cây Phan tả diệp, Gừng, Táo, Cúc La mã có tác 
dụng giúp tăng cường hoạt động của đường ruột. 
Hướng dẫn sử dụng: Cho túi trà vào cốc nước sôi (200 ml). Hãm 
khoảng 15 phút là dùng được. Người lớn uống mỗi ngày hai (2) lần, 
mỗi lần ½ cốc trong khi ăn.
Công dụng: Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cường hoạt động 
đường ruột.
Đối tượng sử dụng: Sản phẩm dành cho người lớn.
30 túi lọc 403807 115.500 đ

Thành phần: 
 • Pectin táo (213 mg); 
 • Chất gôm của cây 
Guar (Cyamopsis 
tetragonoloba); 

 • Chất xơ từ trái cây họ 
cam, chanh; 

 • Rễ cây Ngưu bàng 
(Arctium lappa); 

 • Vỏ hạt Mã đề  
(Plantago major); 

 • Chitosan; Bao nang.

Thành phần: 
 • Lá Phan tả diệp;
 • Vỏ cây Buốc đen;
 • Trà Kuril;
 • Gừng;
 • Táo miếng;
 • Hoa Cúc La mã.
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MỸ PHẨM 
HOẠT TÍNH 

SINH HỌC
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Mỹ phẩm hoạt tính sinh học Siberian Health là sự kết hợp của Thiên nhiên,  
Khoa học và Sắc đẹp trong quan niệm thống nhất về sản phẩm:
 • hàm lượng tối đa các hoạt chất sinh học;
 • không chứa paraben, sulphate và phthalate;
 • hiệu quả của các thành phần đã được chứng minh.

THỰC SỰ THIÊN NHIÊN
Trái tim của dòng sản phẩm Experalta Platinum - nấm Linh chi núi Altai.
Nấm Linh chi trong thành phần mỹ phẩm:
● giúp tác động đến tổng hợp collagen.
● giúp duy trì nét trẻ trung và sắc đẹp. 
● giúp bảo vệ da. 

THỰC SỰ SÁNG TẠO 
Bí mật sức mạnh độc đáo tạo nên sự đổi thay của dòng sản phẩm Experalta Platinum - đó là sự kết hợp 
hiệu quả giữa các thành phần thảo mộc và các thành phần công nghệ tiên tiến mới. 

DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG
Các sản phẩm dòng mỹ phẩm Experalta Platinum với tác dụng định hướng riêng dễ dàng thích nghi với 
nhu cầu của da mặt:
● Chăm sóc toàn diện và phòng ngừa lão hóa sớm dành cho loại da bất kỳ. 
● Công thức sắc đẹp dành riêng cho từng người đáp ứng nhu cầu của làn da ở từng lứa tuổi.
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LÀM SẠCH DA HÀNG NGÀY VÀO 
BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI
DẦU LÀM SẠCH DÙNG RỬA MẶT  
EXPERALTA PLATINUM 
HYDROPHILIC CLEANSING OIL 
Dầu có tác dụng làm sạch nhẹ nhàng da 
mặt, duy trì độ ẩm và làm dịu da.Thích hợp 
cả với da đặc biệt nhạy cảm.

 150 ml 404327 253.000 đ
BƯỚC MỘT: 
LÀM SẠCH

Sản phẩm làm sạch tiên tiến mới giúp 
hỗ trợ làm giàu năng lượng cho da, làm 
sạch các chất có hại và bụi bẩn trên da, 
hỗ trợ cân bằng pH tự nhiên, đồng thời 
giúp ngăn ngừa các yếu tố bất lợi của 
môi trường xung quanh.

6 



LÀM SẠCH DA HÀNG NGÀY VÀO 
BUỔI SÁNG VÀ BUỔI TỐI
NƯỚC MI-XEN TẨY TRANG 
EXPERALTA PLATINUM 
LUXURIOUS FACE RENEWAL 
MICELLAR WATER 
Nước tẩy trang giúp làm sạch dịu nhẹ cho 
da mặt, da vùng mắt và môi. Giúp làm sạch 
lớp trang điểm và không làm cho da bị chà 
xát mạnh. 

 150 ml 404328 253.000 đ

LÀM SẠCH CHUYÊN SÂU 1-2 LẦN 
TRONG TUẦN
DẦU LOẠI BỎ TẾ BÀO DA CHẾT 
EXPERALTA PLATINUM  
PORE CLEANSING FACIAL 
EXFOLIATOR 
Dầu giúp loại bỏ nhẹ nhàng tế bào chết 
trên da, giúp da trở nên mịn màng nhờ 
việc làm sạch lỗ chân lông và giúp da trở 
nên láng mịn.

 100 ml 404329 253.000 đ

LÀM SẠCH CHUYÊN SÂU 1-2 LẦN 
TRONG TUẦN
SỮA LÀM SẠCH DA MẶT CHUYÊN 
SÂU EXPERALTA PLATINUM DEEP 
CLEANSING AND  
PEELING LOTION 
Sữa có tác dụng làm sạch da mặt chuyên 
sâu, giúp loại bỏ tế bào da chết, cải thiện 
da đang bị lão hóa, mang lại cho da vẻ 
sáng bóng.

 150 ml 404330 253.000 đ
7



KEM DƯỠNG VÙNG DA QUANH 
MẮT EXPERALTA PLATINUM 
REVITALIZING EYE CREAM 
Kem dưỡng hiệu quả cao với tác dụng làm 
săn da, dưỡng ẩm tuyệt vời và giảm các vết 
thâm quầng và nếp nhăn dưới mắt.

 15 ml 404326 308.000 đ

50+

40+

30+

BƯỚC HAI: 
DƯỠNG ẨM 
VÀ BỔ SUNG 
DƯỠNG CHẤT  
(CHĂM SÓC HÀNG NGÀY)

Ba sản phẩm giá trị dành cho chăm 
sóc da tổng hợp phù hợp với bất kỳ 
loại da nào. Bạn sẽ chọn loại nào? 
Kem cấu trúc nhẹ dành cho ban ngày, 
Kem giàu dưỡng chất chăm sóc da 
ban ngày hay kem dưỡng phục hồi da 
ban đêm? Bạn hãy nghe bản thân và 
thử trải nghiệm sản phẩm!

8 



KEM DƯỠNG BAN NGÀY CẤU 
TRÚC NHẸ EXPERALTA PLATINUM  
REJUVENATING ULTRA 
LIGHTWEIGHT DAY CREAM 
Công thức sáng tạo bảo vệ chống nắng 
SPF: giúp duy trì nét tươi trẻ của làn da và 
ngăn ngừa xuất hiện nếp nhăn mới. 

 50 ml 404320 495.000 đ

KEM DƯỠNG BAN NGÀY 
EXPERALTA PLATINUM 
REJUVENATING ULTRA RICH  
DAY CREAM 
Kem sang trọng với sự kết hợp độc đáo của 
peptid và platin giúp hạn chế dấu hiệu của 
lão hóa, làm mờ các vết nhăn, nâng cao 
tính đàn hồi cho da và giúp da trông tươi 
sáng hơn.

 50 ml 404321 495.000 đ

KEM DƯỠNG PHỤC HỒI BAN ĐÊM 
EXPERALTA PLATINUM 
CELLULAR REVIVAL  
NIGHT CREAM
Kem dưỡng ban đêm giàu dưỡng chất 
với sự kết hợp độc đáo giữa keo platin và 
peptid giúp giảm số lượng và độ sâu của 
nếp nhăn, tăng tính đàn hồi cho da. 

 50 ml 404323 495.000 đ

50+

40+

30+30+ 40+
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BƯỚC BA: 
CHĂM SÓC CÓ
ĐỊNH HƯỚNG  
(TINH CHẤT SẮC ĐẸP)

Các sản phẩm với tác 
dụng chăm sóc da có định 
hướng được phát triển 
trên nền tảng các loại 
thảo mộc Siberi và các 
thành phần tiên tiến mới 
giúp mang lại nét tuơi 
sáng và nâng cao tính đàn 
hồi của da.

10 



CHO LÀN DA TUƠI TRẺ HƠN
TINH CHẤT "CHUYÊN GIA VỀ NẾP 
NHĂN" EXPERALTA PLATINUM 
WRINKLE EXPERT SERUM 
CONCENTRATE 
Phức hợp thông minh giúp làm săn da, 
giảm nếp nhăn và ngăn ngừa xuất hiện 
nếp nhăn mới.

 10 ml 404324 209.000 đ

CHO CẢM NHẬN PHỤC HỒI  
DA TỨC THÌ
TINH CHẤT "DƯỠNG ẨM VÀ NÉT 
RẠNG RỠ" EXPERALTA PLATINUM  
MOISTURE SURGE SERUM 
CONCENTRATE
Công thức sáng tạo giúp tăng cường dưỡng 
ẩm cho da mặt và làm mờ các vết nhăn.

 10 ml 404322 209.000 đ

CHO KHUÔN MẶT SẮC NÉT VÀ 
RẠNG RỠ HƠN
TINH CHẤT "KHUÔN MẶT SẮC NÉT" 
EXPERALTA PLATINUM 
FACE CONTOUR SERUM 
CONCENTRATE
Giúp làm săn da, làm mờ vết nhăn và nâng 
cao tính đàn hồi và độ căng của da.

 10 ml 404325 209.000 đ

40+30+ 50+
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THẾ GIỚI CỦA THẢO MỘC SIBERI
Các loại thảo mộc tự nhiên, nấm,  

gia vị và hoa quả tự nhiên mà chúng tôi sử dụng trong các sản phẩm

CÂY LINH SAM SIBERI
Abies sibirica
Nhựa thân cây rất quý. Không giống như 
cây thông hoặc cây tuyết tùng, thân cây 
linh sam Siberi có vỏ cây rất mỏng, mềm 
và mịn màng, trên bề mặt nhiều chỗ phồng 
nhỏ. Người dân bản địa đã cậy nó bằng 
một con dao, và sau đó thu hoạch các chất 
nhựa kết dính và sử dụng nó để bôi làm 
lành vết thương.

CÂY BÁCH XÙ SIBIRI
Juniperus sibirica
Trong nhiều thế kỷ, cư dân Siberia đã 
biết về tính chất kháng khuẩn và kháng 
nấm của cây bách xù, chứa nhiều các loại 
tinh dầu. Làm một nồi đun lá và cành 
non để rửa sạch các thùng phi, sau đó 
họ dùng thùng để đựng thức ăn cho một 
mùa đông dài.

CÂY HOA TÚ CẦU
Viburnum opulus
Quả Kalina có tính chất axit chua rất cao 
và không ăn được hầu hết các giống cây 
này. Nguồn thức ăn của Siberia luôn bị 
hạn chế bởi thiên nhiên, nên người dân 
địa phương đã học cách sử dụng những 
quả như vậy. Đặc biệt, loại quả đó được sử 
dụng làm chất độn cho các loại bánh quy 
truyền thống ở vùng Siberi.

12 
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Mỹ phẩm an toàn thành 
phân từ thiên nhiên

QUẢ NHAM LÊ SIBIRI
Vaccinium oxycoccus
Quả Cranberry vùng Siberi hoang dã có 
chứa một lượng lớn các chất chống oxy 
hoá. Những quả này có nhiều thành phần 
khác, mà còn nhiều thành phần hoàn toàn 
khác biệt so với các "quả khác" của Mỹ: nhỏ 
hơn và dày hơn, có hương vị đậm đặc hơn, 
hương vị chua, không ngọt.

CÂY KHOẢN ĐÔNG HOA
Tussilago farfara
Loại thực vật này có một cái tên rất lạ - Cây 
khoản đông hoa Lý do là bề mặt trên của 
lá mịn và lạnh, trong khi mặt đối diện là có 
lông tơ và ấm.

CÂY LỘC ĐỀ
Chimáphila umbellata
Được dịch ra nhiều ngôn ngữ các quốc gia 
khác nhau, tên của loại cây tha nhỏ này 
dịch nghĩa ra là "yêu thương mùa đông". 
Lý do là cân lộc đề- là một trong số ít cây 
thảo mộc, thường xanh quanh năm ở các 
khu rừng phía bắc, bao gồm vùng Siberi.
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BỘ SƯU TẬP DẦU THẢO MỘC

SIBERI
Điều này có nghĩa là gì?  

Nền tảng thiên nhiên của 
các sản phẩm — các loài 
thảo mộc, thực vật và các 

loại quả mọng mọc tự nhiên có chứa 
các chất thân thiện với làn da.
Các sản phẩm được sản xuất từ một 
số nguyên liệu thực vật tự nhiên và 
không chứa các chất hóa học có khả 
năng gây nguy hiểm. 

30+20+

SỮA LÀM SẠCH VÀ 
DƯỠNG ẨM CHUYÊN SÂU 
DEEP MOISTURE CLEANSING 
MILK
Sữa giúp làm sạch các chất bẩn, mỹ phẩm 
trang điểm và bã nhờn, không làm mất cân 
bằng dầu và độ ẩm của da. Sữa thích hợp 
dùng cho da thường và da khô.

 100 ml 401829 169.400 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Chiết xuất từ cây 
Thỉ Xa; 

 • Chiết xuất từ Kiều 
Mạch.

CHĂM SÓC 
DA MẶT

14 



30+20+ 40+

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Nước ép quả mâm 
xôi đỏ;

 • Các a-xít trái cây; 
 • Chiết xuất từ các 
loại quả mọng 
Siberi.

KEM LÀM SẠCH DA MẶT VỚI QUẢ 
MỌNG SIBERI 
ALL NATURAL EXFOLIATING 
FACIAL CLEANSER
Kem làm sạch da mặt với các loại quả 
mọng và chiết xuất từ thảo mộc Siberi 
giúp tẩy sạch nhẹ nhàng tế bào da chết, 
góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi của 
da và làm giảm các vết nhăn nhỏ.

 80 ml 401777 132.000 đ

GEL LÀM SẠCH THẢO MỘC 
HERBAL CLEANSING GEL
Gel làm sạch da một cách kỹ lưỡng, giúp 
tẩy trang và loại bỏ chất bẩn và bụi nhẹ 
nhàng. Không gây kích ứng da, giúp làm 
mềm và làm dịu da. Gel thích hợp với tất cả 
các loại da, đặc biệt với da hỗn hợp.

 80 ml 401831 132.000 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Lô Hội;
 • Bột nghiền từ hạt 
Jojoba;

 • Chiết xuất từ các 
loại quả mọng.

DUNG DỊCH DƯỠNG ẨM DA  
REFRESHING AND MOISTURIZING 
TONER
Dung dịch dưỡng da mặt chứa các thành 
phần chiết xuất từ hoa và thảo mộc thiên 
nhiên giúp dưỡng ẩm da và cải thiện hấp thụ 
kem dưỡng ẩm khác.

 250 ml 401830 203.500 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Chiết xuất Cúc 
La mã;

 • Chiết xuất quả 
mọng Siberi (dâu 
tây, thanh lương 
trà, mâm xôi, 
anh đào).

15



30+20+30+20+30+20+

MẶT NẠ LÀM SẠCH DA MẶT VỚI 
ĐẤT SÉT KHOÁNG  
CLEANSING FACE MASK WITH 
MONTMORILLONITE CLAY 
Mặt nạ làm sạch da với đất sét khoáng. Các 
thành phần hoạt tính của đất sét sẽ hấp 
thu sâu vào da và làm sạch da hiệu quả, 
cân bằng trao đổi khoáng chất, hấp thụ 
dưỡng chất và đào thải chất bẩn ra khỏi 
da. Mặt nạ mang lại cho làn da độ căng, vẻ 
mịn màng và sắc thái rạng rỡ. 

 75 ml 402411 143.000 đ

MẶT NẠ PHỤC HỒI DA TỰ NHIÊN 
VỚI DẦU CÂY TUYẾT TÙNG  
NATURAL REPAIR MASK WITH 
SIBERIAN CEDAR OIL 
Mặt nạ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi 
chất trên da, với dầu và collagen giúp nâng 
cao độ căng da, nhờ đó làm mờ các vết 
nhăn trên da.

 75 ml 401879 143.000 đ

MẶT NẠ TĂNG CƯỜNG  
DƯỠNG DA MẶT  
ULTRA NOURISHING FACIAL 
MASK
Giúp cung cấp dưỡng chất và dưỡng ẩm 
hiệu quả cho da, kích thích tái tạo da, cải 
thiện sắc da và nâng cao độ đàn hồi của 
da. 

 75 ml 402409 143.000 đ

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Đất sét khoáng;
 • Chiết xuất từ Chồi 
Thông; 

 • Chiết xuất từ cây 
Hổ Nhĩ.

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Sáp ong và sáp gạo; 
 • Dầu quả Hồ đào, trái 
Anh đào và quả Sơn 
trà Nhật bản; 

 • Chiết xuất từ Cam 
thảo, Cúc dại, Hoàng 
cầm Baikal và 
Hương thảo. 

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Dầu cây Tuyết 
tùng, bột Kiều 
mạch; 

 • Bạch quả; 
 • Nhân sâm, cây Rễ 
vàng. 

16 



30+20+

MẶT NẠ VITAMIN VỚI CÁC LOẠI 
QUẢ MỌNG DÀNH CHO DA KHÔ 
VÀ DA BỊ MẤT NƯỚC 
VITAMIN MASK WITH SIBERIAN 
BERRIES FOR DRY AND 
DEHYDRATED SKIN 
Mặt nạ dưỡng ẩm với các loại dầu thảo mộc 
và các loại quả mọng được nghiền nhỏ, 
cung cấp vitamin, các chất dinh dưỡng và 
các nguyên tố vi lượng. Sản phẩm có tác 
dụng dưỡng ẩm cho da, làm mềm da và 
cho làn da trông căng mịn. 

 75 ml 402410 143.000 đ

30+ 40+

MẶT NẠ DƯỠNG DA  
VỚI QUẢ MỌNG DÀNH CHO 
DA THƯỜNG VÀ DA HỖN HỢP 
INVIGORATING MASK WITH 
SIBERIAN BERRIES FOR NORMAL 
AND COBINATION SKIN
Một loại thạch với hương thơm ngát tự nhiên 
được chế biến từ các loại quả mọng mùa hè 
cung cấp cho làn da các vitamin, giúp thu 
hẹp các lỗ chân lông, có tính năng dưỡng da 
và làm se rõ rệt. Da được dưỡng ẩm và đào 
thải các chất bẩn, sắc da được cân bằng.

 75 ml 402413 143.000 đ

MẶT NẠ DÀNH CHO 
DA TRƯỞNG THÀNH 
REVITALIZING MASK 
FOR MATURE SKIN 
Mặt nạ có tính năng giữ ẩm và dưỡng da 
cao. Mặt nạ mang lại cho làn da vẻ mịn 
màng, góp phần làm căng da và tăng 
cường tính đàn hồi của da.

 75 ml 402412 143.000 đ

40+30+20+

Thành phần hoạt 
 tính thảo mộc:
 • Dầu cây Shea, dầu 
hạt Nho, dầu Ngô;

 • Chiết xuất từ Nhân 
Sâm, cây Hắc Mai 
biển, cây Rễ Vàng;

 • Chiết xuất từ cây  
Hải Miên.

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Quả Việt Quất đen, 
trái Nham lê, quả Việt 
Quất đỏ; 

 • Chiết xuất từ cây 
Địa Du;

 • Chiết xuất từ Gừng; 
 • Chiết xuất từ vỏ  
Quế dại.

Thành phần hoạt 
 tính thảo mộc:
 • Chiết xuất từ cây Cơm 
Cháy và cây Dẻ Ngựa;

 • Chiết xuất từ cây Phúc 
Bồn Tử trắng và cây 
Ngấy; 

 • Chiết xuất từ các loại 
quả mọng.
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CHĂM SÓC 
DA TAY VÀ 

CHÂN
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GEL XOA CHÂN 
LEG COOLING GEL 
Gel lạnh thảo mộc giúp làm mát dịu và dễ 
chịu cho vùng da ở các chi. Cảm giác mát 
lạnh và làm dịu xuất hiện nhanh chóng nhờ 
các tinh dầu.

 75 ml 401803 170.500 đ

40+30+20+

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Cây Dẻ Ngựa;
 • Cây Cơm Cháy 
đen; 

 • Bạc Hà;
 • Cẩm Chướng;
 • Kinh Giới Ô.

40+30+20+

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Dầu Nấm Màu 
Hung, dầu Hắc 
Mai biển, dầu hạt 
Hồ Trăn Tử;

 • Nước ép quả 
Phúc Bồn Tử, Cà 
Rốt, Bí và Chanh;

 • Chiết xuất từ lá 
cây Hồ Đào và 
Gừng.

KEM DƯỠNG DÀNH CHO DA CHÂN 
TONIFYING CREAM FOR  
PERFECT LEG
Sự kết hợp giữa các thành phần hoạt tính 
cung cấp độ ẩm và làm mềm da chân. Tinh 
dầu cây Lộc Đề trong thành phần sản phẩm 
có tác dụng dưỡng da và cải thiện trạng thái 
da chân, mang lại cho da chân cảm giác nhẹ 
nhàng, dễ chịu.

 75 ml 401804 170.500 đ

40+30+20+

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Cây Lộc Đề;
 • Đậu Nành.

KEM DƯỠNG DA TAY 
NOURISHING HAND CREAM
Kem giàu dưỡng chất dành cho da tay với 
nước ép Cà Rốt, quả Phúc Bồn Tử đen, Bí 
và Chanh mang lại cho da tay vẻ mịn màng 
và tươi trẻ. Các thành phần thiên nhiên 
bảo vệ da, ngăn ngừa hiện tượng da bị quá 
khô, cung cấp độ ẩm và dinh dưỡng cho 
da, giảm thiểu sự xuất hiện những biến đổi 
trên da tay do tuổi tác. Hãy tặng cho đôi 
tay của Bạn vẻ đẹp tự nhiên!

 65 ml 401819 154.000 đ 19



CHĂM SÓC 
CƠ THỂ
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DẦU XOA CƠ THỂ 
RELAXING MASSAGE OIL 
Hợp chất giàu tinh dầu thảo mộc như; Tinh 
dầu Oải Hương, Đàn Hương, Bạc Hà và các 
chiết xuất thảo mộc giúp mang lại cảm êm 
dịu, thư giãn cho làn da. 

 100 ml 401834 160.000 đ

DẦU XOA CƠ THỂ  
INVIGORATING MASSAGE OIL
Hãy khám phá năng lượng và sự ấm áp từ 
các loại tinh dầu thảo mộc: tinh dầu Thông, 
tinh dầu Sả và tinh dầu Bạc Hà. Hương 
thơm mạnh mẽ của dầu mang lại cảm giác 
thư giãn cho làn da, góp phần: nâng cao 
tính đàn hồi của da và làm mềm các vùng 
da bị chai cứng. 

 100 ml 401832 160.000 đ

DẦU XOA CƠ THỂ 
WARMING MASSAGE OIL 
Sản phẩm được phát triển chuyên biệt 
như là một loại dầu xoa hay dùng trong 
thể thao, là hợp chất các loại tinh dầu như; 
Tinh dầu Ớt, Gừng, Xô Thơm và một số loại 
tinh dầu tự nhiên khác, giúp làm dịu da, 
giảm cảm giác khó chịu, nặng nề trên da.

 100 ml 401833 160.000 đ

40+30+20+ 40+30+20+ 40+30+20+

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Tinh dầu Oải Hương; 
 • Tinh dầu Bạc Hà cay 
và Đàn Hương;

 • Chiết xuất từ Cỏ 
Ba Lá; 

 • Dầu Mè.

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Tinh dầu Sả, Bạc 
Hà, Thông, Cỏ Xạ 
Hương;

 • Dầu Cà phê xanh 
và Hồ Đào.

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Dầu Ớt Đỏ và Va-ni;
 • Tinh dầu Cỏ Hương 
Bài, Quýt, Xô Thơm, 
Gừng, Quế.
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CHĂM SÓC 
VÙNG KÍN



DUNG DỊCH VỆ SINH DÀNH CHO PHỤ NỮ 
NATURAL INTIMATE WASH
Dung dịch làm sạch tinh tế với công thức đặc biệt dành cho vệ sinh 
hàng ngày, mang lại sự tươi mát và dễ chịu. Dung dịch giúp duy trì 
độ ẩm cần thiết cho da, thích hợp sử dụng hàng ngày, sau khi đi bơi, 
tắm biển, dùng được cả cho phụ nữ có thai. Sự kết hợp lý tưởng giữa 
bình xịt và Gel làm cho công việc vệ sinh hàng ngày trở nên đơn 
giản và dễ chịu.

 250 ml 401825 165.000 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Tinh dầu trà; 
 • Tinh dầu Oải 
hương; 

 • Tinh dầu Bạc hà.

GEL VỆ SINH DÀNH CHO PHỤ NỮ  
ALL-NATURAL INTIMATE CARE  
DEODORANT GEL
Gel được phát triển dành riêng để đáp ứng cho nhu cầu của da 
trưởng thành. Gel có tác dụng làm sạch dịu nhẹ cho vùng da 
nhạy cảm, dưỡng ẩm và duy trì hệ vi khuẩn tự nhiên. Tổ hợp các 
chiết xuất từ thảo mộc có tác dụng khử mùi và ngăn ngừa mùi 
hôi xuất hiện.

 150 ml 401815 165.000 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Trehalose;
 • Chiết xuất từ rau 
Dền; 

 • Chiết xuất từ Cúc 
dại và Cúc xu xi.
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DÀNH CHO CHĂM SÓC  
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Dòng sản phẩm Siberian SPA 

được phát triển dành riêng cho 
chăm sóc da mặt và cơ thể, khi Bạn cần 

phục hồi sự cân bằng cảm xúc và sức lực, 
khi Bạn mong muốn tạo sự khác biệt với vẻ 

đẹp tự nhiên và ấn tượng của mình. 
Các thành phần hoạt tính tự nhiên có trong các 

sản phẩm dòng Siberian SPA được kết hợp 
sao cho khả năng tác dụng của chúng được 
tận dụng tối đa, trong khi đó các loại tinh 

dầu có trong sản phẩm thì mang lại 
hiệu ứng liệu pháp mùi hương 

quyến rũ.



“SÂM SIBERI”: CHĂM SÓC DA 
MẶT 3 TRONG 1 LÀM SẠCH + TẨY 
TẾ BÀO CHẾT + MẶT NẠ
SIBERIAN GINSENG FACE CARE 
3 IN 1 CLEANSER + SCRUB + MASK
với sâm Siberi, chiết xuất cây Bách xù và 
vỏ cây Sồi, chiết xuất Cỏ xạ hương và cây 
Khoản đông hoa
Loại bỏ chất bẩn hiệu quả và mang lại cảm 
giác dễ chịu cho làn da. 

 75 ml 402585 82.500 đ

CHĂM SÓC 
CƠ THỂ
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KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG 
TAY “SÂM SIBERI” SIBERIAN 
GINSENG HAND AND NAIL CREAM
với chiết xuất rễ Sâm Siberi, tinh dầu Bách 
xù, tinh dầu Cam ngọt, cam Bergamot, cây 
Bạch chỉ, rễ Gừng
Nhờ cấu trúc nhẹ nên kem được hấp thu 
vào da nhanh chóng và không để lại cảm 
giác dính. Công thức dưỡng chất được làm 
giàu với chiết xuất từ sâm Siberi và các 
tinh dầu quý của cây Bách xù, Bạch chỉ và 
Gừng giúp tăng cường dưỡng ẩm và làm 
mềm da, còn keratin có trong thành phần 
kem giúp củng cố móng tay.

 75 ml 402588 77.000 đ

KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG 
TAY “DÂU TÂY VÀ BẠC HÀ RỪNG”  
WILD STRAWBERRY AND MINT
HAND AND NAIL CREAM
với trái Dâu tây và Bạc hà rừng Siberi, 
tinh dầu Cam ngọt, tinh dầu Bưởi chùm
Kem được làm giàu với các chiết xuất từ 
Dâu tây và Bạc hà rừng giúp làm mềm và 
cung cấp dưỡng chất cho da tay, chăm sóc, 
củng cố móng và ngăn ngừa móng bị giòn. 
Nhờ cấu trúc nhẹ kem được hấp thu nhanh 
vào da và không để lại cảm giác dính. 

 75 ml 402587 77.000 đ

KEM DÀNH CHO DA TAY VÀ MÓNG 
TAY “TRÁI NHAM LÊ BẮC CỰC”  
ARCTIC CRANBERRY 
HAND AND NAIL CREAM
với chiết xuất trái Nham lê Siberi, tinh dầu 
Bách xù, Cam ngọt và tinh dầu Bưởi chùm
Kem giúp da tay trở nên mềm hơn, giúp 
móng tay chắc khỏe và mang lại mùi 
hương dịu nhẹ của các loại quả mọng mùa 
hè cho đôi tay. Nhờ cấu trúc mịn nên kem 
được hấp thụ rất nhanh vào da và không 
để lại cảm giác dính.

 75 ml 402586 77.000 đ
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CHĂM SÓC 
CƠ THỂ

28 



GEL TẮM TUƠI MÁT  
“DÂU TÂY VÀ BẠC HÀ RỪNG”  
REFRESHING SHOWER GEL 
"WILD STRAWBERRY AND MINT"
với chiết xuất quả Dâu tây và Bạc hà rừng, 
tinh dầu Cam ngọt, tinh dầu Bưởi chùm
Làm sạch và giúp da duy trì độ ẩm.

 250 ml 402417 143.000 đ

GEL TẮM GIÀU VITAMIN  
“TRÁI NHAM LÊ BẮC CỰC” 
VITAMIN-RICH SHOWER GEL
"ARCTIC CRANBERRY"
với chiết xuất trái Nham lê Siberi, tinh 
dầu Bách xù, tinh dầu Cam ngọt, tinh dầu 
Bưởi chùm
Làm sạch & cung cấp năng lượng, tăng độ 
đàn hồi cho làn da của Bạn. 

 250 ml 402418 143.000 đ

GEL TẮM DƯỠNG THỂ  
“SÂM SIBERI”  
TONIFYING SHOWER GEL
"SIBERIAN GINSENG"
với chiết xuất rễ Sâm Siberi, tinh dầu Bách 
Xù, tinh dầu Cam ngọt, cam Bergamot, 
Bạch chỉ, Gừng
Làm sạch da với hương thơm của các loại 
tinh dầu tự nhiên.

 250 ml 402416 143.000 đ

29



40+30+20+

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Bạc Hà;
 • Oải Hương;
 • Thiên Trúc Quỳ; 
 • Hắc Mai biển;
 • Thủy Xương Bồ.

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Dầu cây Linh Sam;
 • Long Não;
 • Tinh dầu Khuynh 
Diệp;

 • Nhựa Thông;
 • Chiết xuất từ Cỏ Xạ
 • Hương.

DẦU THƠM XOA TOÀN THÂN 
AROMATHERAPY & WARMING 
MASSAGE BALM
Dầu xoa với hương thơm từ các tinh dầu 
thảo mộc giúp bảo vệ da chống lại tác 
động của môi trường trong thời gian giao 
mùa và mang lại cho làn da cảm giác thư 
giãn, sảng khoái, dễ chịu. 

 30 ml 401800 143.000 đ

DẦU THƠM  
EXTRA RICH MASSAGE BALSAM
Dầu xoa giàu chiết xuất từ thảo mộc kết 
hợp với dầu cây Linh Sam giúp chăm sóc 
và dưỡng da toàn thân, mang lại cảm giác 
dễ chịu, thư giãn cho làn da.

 250 ml 401806 242.000 đ
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40+30+20+

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Dầu Oải Hương, Linh Sam; 
 • Dầu Thầu Dầu, Ô-liu; 
 • Dầu Đàn Hương,Trắc Bá Diệp; 
 • Dầu Khuynh  
Diệp, Lanh; 

 • Mật ong, Keo ong.

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Liễu Hồng; 
 • Ban Âu; 
 • Cúc Dại;
 • Ngưu Bàng; 
 • Cây Cơm Cháy 
Đen. 

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Nhựa cây linh 
sam Siberi; 

 • Men Đu đủ; 
 • Chiết xuất cây 
Liên mộc và сây 
Sài hồ;

 • Hỗn hợp các  
tinh dầu. 

GEL XOA CƠ THỂ 
REPAIR GEL
Hợp chất từ các loại dầu – Thầu Dầu, Ô-liu, 
Vừng, Đàn Hương, Trắc Bá Diệp, Oải Hương, 
Linh Sam, Khuynh Diệp, Lanh kết hợp với 
Mật ong, Keo ong có tác dụng tốt cho da và 
giúp bảo vệ da. Nhờ sự kết hợp tối ưu giữa 
các loại dầu với nhau gel giúp làm dịu mát 
da, ví dụ như sau khi bị côn trùng cắn.

 30 ml 401802 143.000 đ

SỮA CHĂM SÓC DA ĐẦU 
SCALP TONIFYING LOTION
Sữa được phát triển trên cơ sở tổ hợp thảo 
mộc với tác dụng cung cấp dưỡng chất và 
dưỡng ẩm cho da đầu, mang lại cho da đầu 
cảm giác hoàn toàn mới. Giúp giảm thiểu 
gầu và bong tróc da đầu.

 250 ml 401805 220.000 đ

KEM XOA DÀNH CHO CƠ THỂ 
UYAN NOMO 
JOINT COMFORT NATURAL 
RELIEF CREAM
Kem xoa được làm giàu với các loại tinh 
dầu nguyên chất, các loại chiết xuất thảo 
mộc quý hiếm cùng với các chất từ thiên 
nhiên mang lại cảm giác thoải mái và dễ 
chịu cho da vùng khớp chân, tay của bạn.

 100 ml 402579 154.000 đ
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CHĂM SÓC 
TÓC

LỨA TUỔI
Lứa tuổi khuyến cáo 
có thể bắt đầu sử dụng
sản phẩm

30+

40+

20+

THỜI GIAN
Thời gian khuyến cáo
tác dụng của sản phẩm
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30+ 40+20+ 30+ 40+20+

30+

40+

20+
Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Chiết xuất từ cây 
Ngưu Bàng và  
Hương Thảo;

 • Protein của Rau 
Dền;

 • Lô Hội.

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Dầu cây Tầm Xuân;
 • Lô Hội;
 • Chiết xuất từ  
cây Ngưu Bàng và 
Hương Thảo.

Thành phần hoạt tính  
thảo mộc:
 • Lô Hội;
 • Tinh dầu vỏ Cam và cây 
Trắc Bá Diệp; 

 • Chiết xuất từ hoa cây 
Đoạn Lá Tím.

GEL DƯỠNG ẨM DÀNH CHO 
TÓC NHUỘM VÀ TÓC KHÔ 
MOISTURIZING MASK FOR 
COLORED AND DRY HAIR
Gel mỹ phẩm dịu nhẹ với tổ hợp giàu các 
chiết xuất thảo mộc tự nhiên, cung cấp 
dưỡng chất cho tóc, giúp cải thiện mái tóc 
bị yếu hoặc bị hư tổn, cung cấp độ ẩm, 
mang lại cho mái tóc của Bạn vẻ óng mượt 
và chắc khỏe. 

 200 ml 401838 209.000 đ

DẦU GỘI DƯỠNG CHẤT DÀNH 
CHO TÓC NHUỘM VÀ TÓC KHÔ 
GENTLE SHAMPOO FOR  
COLORED AND DRY HAIR
Dầu gội dịu nhẹ với các chiết xuất thảo 
mộc cung cấp dưỡng chất cho tóc, dưỡng 
ẩm cho tóc bị khô, giúp tóc mượt mà, 
giảm gãy rụng tóc và giúp duy trì màu tóc 
nhuộm trong thời gian dài. 

 250 ml 401837 198.000 đ

DẦU XẢ DƯỠNG CHẤT DÀNH CHO 
TÓC NGUỘM VÀ TÓC KHÔ 
LUXURY CONDITIONER FOR 
COLORED AND DRY HAIR
Sản phẩm có chứa tổ hợp các chất dinh 
dưỡng giúp cung cấp dưỡng chất và dưỡng 
ẩm cho tóc nhuộm và tóc khô, giúp cải 
thiện tóc bị yếu hoặc bị hư tổn do tác dụng 
của thuốc nhuộm hóa học, do uốn tóc 
bằng nhiệt, thường xuyên gội đầu và do 
tác động của ánh nắng mặt trời gay gắt.

 250 ml 401780 198.000 đ

402882

Продукт доступен в двух форматах упаковки – туба 200 мл и банка 200 мл. 33
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KEM DƯỠNG SÁNG DA BAN NGÀY  
PHYTOMEDICA PHASE 1 
SKIN LIGHTENING DAY CREAM
 • Thành phần với chất chống nắng hiệu quả cao.
 • Làm sáng da và làm mờ sắc tố đã hình thành.
 • Sự chăm sóc da tuyệt vời vào ban ngày — dưỡng ẩm chuyên sâu, 
góp phần ngăn ngừa lão hóa da.
 50 ml 401752 324.500 đ

KEM DƯỠNG SÁNG DA BAN ĐÊM 
PHYTOMEDICA PHASE 2 
SKIN LIGHTENING NIGHT CREAM
 • Làm sáng da an toàn không gây kích ứng.
 • Làm sáng các vết thâm một cách rõ rệt.
 • Dưỡng ẩm trong thời gian dài.
 • Cân bằng sắc thái da.
 50 ml 401753 324.500 đ

30+

40+

20+

30+

40+

20+
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Làn da sạch sẽ của 

tôi — ảnh tự chụp 

tuyệt vời của tôi



SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ MỘT SỐ LOẠI 
THẢO DƯỢC NỔI TIẾNG:

1. CÂY NGẢI GIẤM 
(ESTRAGON), từ thảo 

mộc này người ta chế 
biến ra loại thức uống 
«Tarkhun» được nhiều 
người yêu thích. Cây 
Ngải giấm không chỉ tạo 

nên hương vị thơm ngon 
cho thức uống, mà còn có 

nhiều tác dụng tốt cho da.

2. CÂY CHÈ giúp ngăn 
ngừa mụn bọc, làm 
sáng da, làm mờ vết 
thâm do mụn.

4. CÂY BAN ÂU có 
chứa thành phần 
giúp làm lành các 
tổn thương trên da.

3. KHUYNH DIỆP có 
tác dụng tuyệt vời 
đối với da, thích hợp 
sử dụng khi da có 
mụn trứng cá hay 
mụn bọc sưng tấy.

5. PANTHENOL – 
thành phần có tác 
dụng dưỡng ẩm mạnh 
mẽ, đồng thời cũng 
giúp hạn chế vấn đề 
viêm da.

MẶT NẠ GIÚP LÀM SẠCH VÀ HỖ 
TRỢ NGĂN NGỪA MỤN ĐẦU ĐEN 
# COOL SKIN ACNE CONTROL 
DARK SPOTS TREATMENT MASK
Nếu như Bạn có làn da bị tổn thương và 
mụn đầu đen hay xuất hiện, thì việc chăm 
sóc da bình thường là chưa đủ. Cần phải 
giúp làn da tránh được tình trạng này. Mặt 
nạ giúp loại bỏ сhất bã nhờn thừa, hỗ trợ 
ngăn ngừa mụn đầu đen và giúp da mặt 
trở nên tươi mát.

 50 ml 402448 176.000 đ

KEM DƯỠNG ẨM GIÚP KIỂM SOÁT MỤN 
# COOL SKIN ACNE CONTROL 
MATTIFYING MOISTURIZER 
Nếu như Bạn có làn da bóng nhờn, thậm chí 
không thể giấu được dưới lớp phấn dày. Vậy thì 
Bạn cần phải chăm sóc da nhiều hơn: một làn 
da khoẻ mạnh không có bóng nhờn và các lỗ 
chân lông mở rộng. Sản phẩm kem mới «My 
COOL SKIN» với cây Ngải giấm Siberi giúp cân 
bằng dầu trên da, làm se lỗ chân lông và làm 
cho da trở nên tươi mát. Bạn sẽ có một làn da 
trông khoẻ mạnh và tươi trẻ.

 50 ml 402449 203.500 đ
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HẠNH PHÚC TỪ THIÊN NHIÊN! 
TẤT CẢ NHỮNG GÌ TỐT NHẤT TỪ 
THIÊN NHIÊN – DÀNH CHO SỨC 
KHỎE CỦA TRẺ VÀ HẠNH PHÚC 
CỦA CHA MẸ!
Chăm sóc toàn diện cho trẻ ngay từ 
những ngày đầu đời.

Sản phẩm an toàn: hầu như không gây 
dị ứng, thích hợp cho da nhạy cảm.

Yếu cố cơ bản của công thức bản 
quyền – nước hoa Cúc La mã (nước 
cất hoa Cúc xanh La mã), có tác dụng 
rất dịu nhẹ đối với làn da của bé.

KHÔNG sulphate, paraben, phthalate.

Tiện dụng – chỉ bằng một tay! Xà 
phòng, kem, và dầu được đóng trong 
chai với dụng cụ định lượng.
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XÀ PHÒNG DÀNH CHO TRẺ EM 
VỚI NƯỚC HOA CÚC LA MÃ 
BABY CLEANSING FOAM MADE 
WITH SIBERIAN PINE AND 
CHAMOMILE WATER
Xà phòng không gây dị ứng với thành phần 
cơ bản là nước hoa Cúc la mã và nước Thông 
giúp làm sạch nhẹ nhàng làn da nhạy cảm 
của bé, duy trì da mềm mại và luôn được 
dưỡng ẩm. Dầu Cúc La mã và dầu Oải hương 
giúp ngăn ngừa hiện tượng khô và kích ứng 
da, kể cả kích ứng da do sử dụng bỉm, tã lót. 
Giúp làm mềm vảy trên da đầu, nhờ đó mà 
vảy được loại bỏ nhẹ nhàng và không gây 
đau cho bé, xà phòng có thể được rửa sạch 
hoàn toàn bằng nước.

 250 ml 404242 253.000 đ

KEM XOA DÀNH CHO TRẺ EM VỚI 
NƯỚC HOA CÚC LA MÃ 
BABY CREAM MADE WITH 
CHAMOMILE WATER
Kem dành cho trẻ em với panthenol giúp 
dưỡng ẩm cho da của bé, tinh dầu của Cúc 
La mã và Oải hương giúp giảm kích ứng da 
và giảm nhẹ tình trạng khi bị mày đay, tạng 
và bị côn trùng cắn. Kem rất thích hợp cho 
da khô và da nhạy cảm: làm mềm, dưỡng da 
và bảo vệ lớp lipid.

 200 ml 404240 220.000 đ

TINH CHẤT THẢO MỘC CÔ ĐẶC 
DÙNG TẮM CHO TRẺ EM 
BABY BATH HERBAL 
CONCENTRATE MADE WITH 
CHAMOMILE WATER
Chúng tôi tạo ra loại dầu tắm thiên nhiên 
giúp cho việc tắm rửa cho bé trở nên dễ 
chịu hơn nữa! Nước cây Bách xù, hoa Cúc 
La mã và nước Thông có tác dụng làm sạch 
da, kháng khuẩn. Tinh dầu Cúc La mã và 
Oải hương giúp làm dịu da, góp phần làm 
giảm kích ứng, ngứa và mày đay, làm cho 
bé dễ dàng đi vào giấc ngủ. 
Sản phẩm cô đặc do vậy chỉ cần 3-4 lần 
nhấn vào chậu tắm của bé.

 200 ml 404241 220.000 đ
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PHỤ KIỆN
1. 105762 Ba lô SH Sport 

 
 

421.300 đ
2. Áo thun SH Sport  105768–105772 Áo Nam (cỡ 42–50)  

  105773–105776 Áo Nữ (cỡ 46–52)  
  

421.300 đ
3. 105736 Túi thể thao SH Sport 

 

506.000 đ
4. 104877 Sổ tay «Siberi» 11.000 đ

5. 103581 Bút bi  
12.100 đ

6. 103582 Áo mưa 61.600 đ
7. 103585 Dù 

223.300 đ 41



NƯỚC SÚC MIỆNG CHO HƠI THỞ 
THƠM MÁT 
DẦU – DUNG DỊCH SÚC MIỆNG 
THẢO MỘC 
FRESH BREATH MOUTHWASH
Chăm sóc khoang miệng hàng ngày sẽ trở 
nên hiệu quả hơn! “Bộ sưu tập dầu thảo 
mộc Siberi” giới thiệu công thức mới cho 
hơi thở thơm mát. Các chiết xuất thảo 
mộc Siberi như cây Lạc diệp tùng, Bạc hà, 
Xô thơm, Cam thảo, cùng Rau nghề Nhật 
Bản và cây Hoàng cầm Baikal có tính năng 
phòng ngừa, giúp hỗ trợ vệ sinh khoang 
miệng và mang lại hơi thở thơm mát.

 250 ml 401915 176.000 đ

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Chlorophyllipt 
(chiết xuất lá 
Khuynh diệp);

 • Chiết xuất lạc diệp 
tùng Siberi;

 • Dầu Khuynh diệp;
 • Bạc hà;
 • Xô thơm;
 • Cam thảo;
 • Rau nghề Nhật Bản;
 • Hoàng cầm Baikal;
 • Cúc La mã;
 • Dầu cây Trà.

CHĂM 
SÓC RĂNG 

MIỆNG
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KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC 
"KEO ONG SIBERI"  
SỰ BẢO VỆ TỰ NHIÊN 
SIBERIAN PROPOLIS  
EXTRA RICH BOTANICAL 
TOOTHPASTE  
NATURAL ORAL CARE
Kem đánh răng thảo dược kết hợp với keo 
ong tự nhiên Siberi, tinh dầu và các chiết 
xuất từ thảo dược mạnh mẽ của Siberi. 

 75 ml 403380 99.990 đ

KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC  
"CÂY TẦM XUÂN SIBERI"  
PHỤC HỒI VÀ TÁI TẠO 
SIBERIAN ROSE HIPS  
EXTRA RICH BOTANICAL 
TOOTHPASTE  
NATURAL REPAIR&RENEWAL 
Kem đánh răng thảo dược với hàm lượng 
cao chiết xuất cây tầm xuân Siberi, đất sét 
khoáng đỏ, các loại tinh dầu và chiết xuất 
các thảo mộc độc đáo khác. 

 75 ml 403379 99.990 đ

KEM ĐÁNH RĂNG THẢO DƯỢC  
"CÂY HẮC MAI BIỂN SIBERI"  
CHĂM SÓC HÀNG NGÀY DÀNH 
CHO RĂNG NHẠY CẢM 
SIBERIAN SEA-BUCKTHORN  
EXTRA RICH BOTANICAL 
TOOTHPASTE  
SENSITIVE TEETH CARE 
Kem đánh răng được làm giàu với dầu và 
nước chiết từ quả Hắc mai biển, đây thực 
sự là một giải pháp đến từ thiên nhiên 
dành cho chăm sóc răng, thậm chí cho 
răng nhạy cảm nhất.

 75 ml 403024 99.990 đ

BẢO VỆ LỢI

DÀNH CHO RĂNG 
NHẠY CẢM

LÀM SẠCH 
CAO RĂNG

PHỤC HỒI MEN 
RĂNG
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TƯ VẤN VIÊN CỦA BẠN:  

THÔNG TIN LIÊN LẠC:  

10
64

79
 | 

12
20

17

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Siberian Health Việt Nam; 
Địa chỉ: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. www.siberianhealth.com

GEL PHỤC HỒI TỰ NHIÊN 
DÀNH CHO TÓC 
NATURAL REVIVAL HAIR 
MASK
Gel giúp củng cố và giảm gãy 
rụng tóc, cho mái tóc trông dày 
hơn. Các loại chiết xuất từ thảo 
mộc mang lại cho mái tóc vẻ óng 
muợt và mềm mại. Khuyên dùng 
1—2 lần trong tuần.

 200 ml 401822 209.000 đ

DẦU GỘI PHỤC HỒI TỰ 
NHIÊN DÀNH CHO TÓC 
NATURAL REVIVAL 
SHAMPOO
Với nhiều thành phần tự nhiên 
giúp cho dầu gội có tác dụng làm 
sạch, dưỡng tóc, cung cấp năng 
lượng, dưỡng ẩm, củng cố và 
giảm gãy rụng tóc. Khuyên dùng 
cùng với Dầu xả phục hồi tự nhiên 
dành cho tóc - Natural Revival 
Hair Conditioner.

 250 ml 401821 198.000 đ

Thành phần hoạt  
tính thảo mộc:
 • Chiêt xuất từ cây 
Ngưu bàng và 
Cúc dại; 

 • Tinh dầu cây Xô 
thơm; 

 • Tinh dầu Hồi và 
Oải hương.

Thành phần hoạt 
tính thảo mộc:
 • Chiết xuất từ cây 
Dâm bụt, hoa 
Mẫu đơn; 

 • Chiết xuất từ cây 
Thục quỳ, Cúc 
dại, Ban âu; 

 • Tinh dầu Bạc hà, 
Thục. quỳ, Xô 
thơm, Hồi 


