PERSONAL CARE
DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN

CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ KHÁC

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM

CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

DINH DƯỠNG

Tài liệu lưu hành nội bộ của Công ty TNHH Amway Việt Nam
Địa chỉ: 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Điện thoại: 0247 380 1180 - Hotline: 18001700
In tại: Công ty cổ phần in Trần Phú. Số lượng in: 10.000 cuốn.

CHĂM SÓC CÁ NHÂN
& GIA DỤNG

11/20

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU DÒNG SẢN PHẨM

297270

DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC GIA DỤNG

Jay Van Andel & Rich DeVos

CHĂM SÓC CÁ NHÂN
Một trong những nhân tố tạo nên danh tiếng toàn cầu của Amway chính là sự góp mặt của dòng
sản phẩm chăm sóc cá nhân. Dựa trên các nghiên cứu và phát triển mang tầm vóc quốc tế, dòng
sản phẩm chăm sóc cá nhân của Amway được sản xuất với nền tảng công nghệ kỹ thuật hiện đại
và trang thiết bị tiên tiến nhất đem lại chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng.
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Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Personal Care ra thị trường: Công ty TNHH Amway Việt Nam.
Số 18 VSIP II-A đường số 30, KCN Việt Nam-Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700.
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118107

118104

118120

P7,76B195.455W215

P9,02B227.273W250

P6,49B163.636W180

Giá bán lẻ: 237.000 đồng.

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

Giá bán lẻ: 198.000 đồng.

CẢM HỨNG SÁNG TẠO
TỪ THIÊN NHIÊN
118114

118117

118110

P10,46B263.636W290

P7,76B195.455W215

P6,85B172.727W190

Giá bán lẻ: 319.000 đồng.

Giá bán lẻ: 237.000 đồng.

Giá bán lẻ: 209.000 đồng.

G&H NOURISH+™ SỮA TẮM DƯỠNG ẨM DẠNG KEM
G&H NOURISH+™ Body Wash (400ml)

Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Mật
Ong Hoa Cam, Bơ Hạt Mỡ và Dầu Hạt Bí Ngô.
Sữa tắm dạng kem giúp làm sạch da nhẹ nhàng.
Giúp làm dịu và giảm độ thô ráp của làn da.
Giúp nuôi dưỡng và giữ độ ẩm cho làn da.
Sử dụng tắm hàng ngày để làn da luôn mịn màng.

G&H NOURISH+™ KEM DƯỠNG ẨM DA TAY

G&H REFRESH+™ SỮA DƯỠNG THỂ MANG LẠI
SỰ TƯƠI MỚI CHO LÀN DA
G&H REFRESH+™ Body Milk (400 ml)

G&H PROTECT+™
LĂN KHỬ MÙI VÀ GIẢM TIẾT MỒ HÔI

G&H PROTECT+TM Deodorant & Anti-perspirant Roll-On (100 ml)

Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Nha
Đam, Tinh chất Hạt Nho và Tinh chất Trà Xanh.

Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Trà
Trắng, Muối Khoáng và Việt Quất Đen.

Sữa dưỡng thể với kết cấu mỏng nhẹ, thấm vào da tức thì, giúp
duy trì làn da ẩm mượt suốt 24 giờ mà không gây cảm giác nhờn
rít khó chịu.

Giúp giảm tiết mồ hôi và ngăn mùi hiệu quả lên đến 48 giờ.

Giúp làn da trông tươi mới và khỏe mạnh.
Sử dụng kết hợp với sữa tắm G&H giúp tăng cường hiệu quả
sản phẩm.

Thành phần thiên nhiên giúp bổ sung dưỡng chất và bảo vệ da.
Công thức dịu nhẹ giúp giảm nguy cơ bị thâm da.
Công thức nhanh khô, không để lại vệt trắng trên da hoặc quần áo.
Sử dụng mỗi ngày để khô thoáng tự tin.

G&H NOURISH+™ Hand Cream (3 x 30ml)

Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Mật
Ong Hoa Cam, Bơ Hạt Mỡ và Dầu Hạt Bí Ngô.
Giúp nuôi dưỡng và duy trị độ ẩm mượt cho da tay suốt 24 giờ, giúp
da tay luôn mềm mịn và được dưỡng ẩm.
Cải thiện độ ẩm của da theo thời gian, giúp bảo vệ da khỏi tác động
của môi trường gây khô da.
Kem dưỡng có khả năng giữ nước tốt, dưỡng ẩm cho da kể cả sau
khi rửa tay.

G&H REFRESH+™ SỮA TẮM MANG LẠI SỰ TƯƠI MỚI
CHO LÀN DA
G&H REFRESH+™ Body Wash - Gel (400 ml)

Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Nha
Đam, Tinh chất Hạt Nho và Tinh chất Trà Xanh.
Sữa tắm dạng gel làm sạch da nhẹ nhàng.
Giúp làn da trông tươi mới, ẩm mượt và trông khỏe mạnh.
Sử dụng tắm hàng ngày để làn da luôn tươi mát dễ chịu.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 315/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 315/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

G&H PROTECT+™
NƯỚC XÀ PHÒNG RỬA TAY ĐẬM ĐẶC

G&H PROTECT+™ Concentrated Hand Soap (250 ml)
Công thức độc đáo kết hợp các thành phần từ thiên nhiên: Trà
Trắng, Muối Khoáng và Việt Quất Đen.
Công thức không làm khô da, giúp làm sạch sâu và khử mùi hiệu
quả cho da tay.
Giúp bảo vệ và dưỡng ẩm da tay.
Dùng rửa sạch tay mỗi ngày, thích hợp sử dụng cho cả gia đình.
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Chăm sóc da bé
chuẩn từ thiên nhiên

122154
P9,52B240.000W264

Giá bán lẻ: 290.000 đồng.

SỮA TẮM GỘI EM BÉ G&H
G&H BABY Hair & Body Shampoo (400ml)
Sữa tắm gội em bé G&H là sản phẩm 2 trong 1 tắm và gội đầu cho
bé yêu một cách tiện lợi. Với thành phần chiết xuất từ nguồn
nguyên liệu hữu cơ thiên nhiên, không những giúp làm sạch và
chăm sóc nhẹ nhàng làn da mỏng manh của bé, mà còn phù hợp
với làn da nhạy cảm của người lớn.
Chứa các thành phần tự nhiên được chứng nhận đạt tiêu chuẩn
toàn cầu: dầu hạt Macadamia hữu cơ và dầu hạt Chia giúp chăm
sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ làn da, mái tóc của bé.
Với công thức không chứa xà phòng và không làm cay mắt, sản
phẩm dịu nhẹ, giảm thiểu kích ứng cho làn da bé.
Không chứa hương liệu tổng hợp. Mùi hương tinh tế, nhẹ nhàng là
sự hòa quyện của các thành phần tự nhiên và chiết xuất hoa Phong
Lữ, mang đến cảm giác dễ chịu và thoải mái cho cả mẹ và bé.
Sản phẩm phù hợp cho bé từ 0-6 tuổi.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 316/2020/XNQC. Ngày: 13/10/2020.
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100957

SẢN PHẨM
CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

110729

989300

P9,92B250.000W275

P4,91B123.636W136

P5,01B126.364W139

Giá bán lẻ: 303.000 đồng/ hộp

Giá bán lẻ: 150.000 đồng.

Giá bán lẻ: 153.000 đồng.

*Không tách bán lẻ

683300
P4,65B117.273W129

Giá bán lẻ: 142.000 đồng.

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG GLISTER (4 BÀN CHẢI/ HỘP)

KEM ĐÁNH RĂNG TRÀ TRẮNG ĐA NĂNG GLISTER

Glister Toothbrush

Glister Multi-action White Tea Toothpaste (200g)

Giúp làm sạch răng và nướu, phòng ngừa sâu răng, giảm nguy cơ
ố vàng răng và các bệnh liên quan đến răng miệng.

Nhẹ nhàng làm sạch, ngăn ngừa mảng bám, ngừa sâu răng, giúp
làm trắng răng.

Mang lại cảm giác nướu răng được mát-xa một cách thoải mái.

Với công thức chiết xuất thành phần từ trà trắng có khả năng
chống ô-xy hóa, giảm tích tụ vi khuẩn, giúp nướu và răng khoẻ
mạnh đồng thời mang lại hơi thở thơm mát, sảng khoái.

NƯỚC XỊT THƠM MIỆNG GLISTER
Glister Mint Refresher Spray (11g)

• Giúp khử mùi và nhanh chóng mang lại hơi thở thơm mát.
• Có thể khử được cả mùi tỏi thật nồng.
• Không chứa đường, không gây sâu răng.
• Rất nhẹ và dễ mang theo, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.
• Mỗi chai có thể sử dụng đến 250 lần.

KEM ĐÁNH RĂNG FLUORIDE ĐA NĂNG GLISTER
Glister Multi-action Fluoride Toothpaste (200g)

Chứa Hydrated Silica, hoạt chất giúp làm sạch mảng bám trên
răng, cho răng sáng bóng mà không làm hại men răng.
Kết hợp tính năng Reminact, bổ sung khoáng chất hỗ trợ quá
trình tái khoáng hóa men răng.
Chứa Flour, giúp răng chắc khỏe và ngăn ngừa sâu răng.
Hương thơm tươi mát, đem lại hơi thở thơm tho.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 317/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.
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TÓC BỪNG SỨC SỐNG
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Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm Satinique ra thị trường: Công ty TNHH Amway Việt Nam.
Số 18 VSIP II-A đường số 30, KCN Việt Nam-Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700.
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110670

TÓC BỪNG SỨC SỐNG

110655

115304

P9,13B230.000W253

P8,30B209.091W230

P9,02B227.273W250

Giá bán lẻ: 278.000 đồng.

Giá bán lẻ: 253.000 đồng.

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

110664
P8,30B209.091W230

Giá bán lẻ: 253.000 đồng.

110661
P9,13B230.000W253

P15,15B381.818W420

Giá bán lẻ: 278.000 đồng.

Giá bán lẻ: 462.000 đồng.

DẦU GỘI KIỂM SOÁT GÀU SATINIQUE™
SATINIQUE™ Anti-dandruff Shampoo (280 ml)

Dầu gội kiểm soát gàu SATINIQUE với hoạt chất Zinc Pyrithione nhẹ
nhàng làm sạch da đầu đồng thời giúp kiểm soát gàu, làm giảm hiện
tượng ngứa da đầu và loại bỏ các vảy gàu sắp hình thành.
Công nghệ ENERJUVE kết hợp với chiết xuất từ Trái Bơ và Vitamin E
giúp duy trì sự khỏe mạnh cho da đầu, giúp cải thiện vẻ chắc khỏe
tự nhiên.
Thích hợp cho da đầu gàu.

DẦU XẢ KIỂM SOÁT GÀU SATINIQUE™
SATINIQUE™ Anti-dandruff Conditioner (280 ml)

Dầu xả kiểm soát gàu SATINIQUE giúp cải thiện độ ẩm, cung cấp
dưỡng chất cần thiết cho da đầu.
Công nghệ ENERJUVE kết hợp với chiết xuất từ Trái Bơ và Vitamin E
giúp duy trì sự khỏe mạnh cho da đầu, giúp cải thiện vẻ chắc khỏe
tự nhiên.
Thích hợp cho da đầu gàu.
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110674

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 318/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

DẦU GỘI DƯỠNG ẨM SATINIQUE™

SATINIQUE™ Smooth Moisture Shampoo (280 ml)
Dầu gội dưỡng ẩm SATINIQUE nhẹ nhàng làm sạch da đầu, cải
thiện độ ẩm tự nhiên cho tóc và giúp tóc vào nếp.
Biến đổi mái tóc khô, xơ, dễ rối thành mái tóc đẹp, mềm mại, mượt
mà và óng ả.
Công nghệ ENERJUVE kết hợp với tinh dầu hạt Kukui và Pro-Vitamin B5 giúp cải thiện độ ẩm cần thiết cho tóc.
Thích hợp cho tóc thiếu độ ẩm và tóc không vào nếp.

DẦU XẢ DƯỠNG ẨM SATINIQUE™

SATINIQUE™ Smooth Moisture Conditioner (280 ml)
Dầu xả dưỡng ẩm SATINIQUE giúp tăng cường độ ẩm cho mái tóc.
Biến mái tóc khô, xơ, dễ rối thành mái tóc đẹp, mềm mại, mượt mà
và óng ả.
Công nghệ ENERJUVE kết hợp với tinh dầu hạt Kukui và Pro-Vitamin B5 giúp cải thiện độ ẩm cần thiết cho tóc.
Thích hợp cho tóc thiếu độ ẩm và tóc không vào nếp.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 319/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

DẦU GỘI ĐẦU 2 TRONG 1 SATINIQUE™

SATINIQUE™ 2 in 1 Shampoo and Conditioner (280 ml)
Trải nghiệm mái tóc chắc khỏe dễ dàng hơn bao giờ hết với dầu
gội 2 trong 1 SATINIQUE chỉ trong một bước chăm sóc tóc đơn
giản kết hợp gội và xả tóc.
Công nghệ ENERJUVE kết hợp với thành phần Dầu Borage và
Vitamin E giúp tóc khỏe mạnh, mượt mà và óng ả
Lựa chọn hoàn hảo để chăm sóc tóc mỗi ngày.
Thích hợp với mọi loại tóc.

KEM Ủ CHĂM SÓC TÓC HƯ TỔN SATINIQUE™
SATINIQUE™ Revitalizing Mask (240 g)

Sản phẩm giúp dưỡng ẩm, đồng thời củng cố bảo vệ từng sợi tóc.
Phù hợp với mọi loại tóc, đặc biệt là tóc bị hư tổn, tóc yếu và tóc
nhuộm. Công nghệ ENERJUVE giúp tóc chắc khỏe tự nhiên. Các
thành phần dưỡng ẩm giúp bảo vệ tóc trước những hư tổn trong
tương lai, giúp tóc mượt hơn, phòng ngừa tóc chẻ ngọn. Tinh dầu
hạt Kukui chứa a-xít béo và a-xít amin thấm sâu vào từng sợi tóc
giúp cung cấp độ ẩm cho mái tóc chắc khỏe. Chiết xuất hạt nho
giúp bảo vệ tóc trước những tác hại của môi trường.
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110659
110663

P9,02B227.273W250

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

P9,02B227.273W250

P10,82B272.727W300

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

Giá bán lẻ: 330.000 đồng.

110667

116823
P9,02B227.273W250

P8,66B218.182W240

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

Giá bán lẻ: 264.000 đồng.

115302

110671
P9,02B227.273W250

Giá bán lẻ: 275.000 đồng.

110657

110686

P8,66B218.182W240

P14,43B363.636W400

Giá bán lẻ: 264.000 đồng.

DẦU GỘI GIÚP GIẢM RỤNG TÓC SATINIQUE™
SATINIQUE™ Anti-Hairfall Shampoo (280 ml)

DẦU GỘI LÀM DÀY MÁI TÓC SATINIQUE™
SATINIQUE™ Extra Volume Shampoo (280 ml)

Giá bán lẻ: 440.000 đồng.

DẦU GỘI CHĂM SÓC TÓC HƯ TỔN SATINIQUE™
SATINIQUE™ Glossy Repair Shampoo (280 ml)

Dầu gội giúp giảm rụng tóc SATINIQUE cung cấp dưỡng chất cho
da đầu, giúp da đầu khỏe mạnh.

Dầu gội làm dày mái tóc SATINIQUE nhẹ nhàng làm sạch tóc và giúp
tóc trông nhiều hơn.

Dầu gội chăm sóc tóc hư tổn SATINIQUE nhẹ nhàng làm sạch tóc
và da đầu.

Công nghệ ENERJUVE giúp phục hồi độ bóng khỏe tự nhiên của
tóc, kết hợp với rễ nhân sâm, chiết xuất Eclipta Alba và chiết xuất
từ lá dâu đen giúp giảm tóc yếu, gãy, rụng.

Công nghệ ENERJUVE giúp phục hồi độ bóng khỏe tự nhiên của
mái tóc, giúp mái tóc trông dày hơn nhờ vào dầu hạt Macadamia và
đạm đậu nành.

Công nghệ ENERJUVE giúp phục hồi vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc,
đồng thời chiết xuất quả lựu và hạt nho giúp tóc ít chẻ ngọn và
trông bóng khỏe hơn.

Thích hợp cho tóc mỏng, dễ gãy rụng.

Thích hợp cho tóc thưa mỏng.

Thích hợp cho tóc bị hư tổn.

DẦU XẢ GIÚP GIẢM RỤNG TÓC SATINIQUE™
SATINIQUE™ Anti-Hairfall Conditioner (280 ml)

DẦU XẢ LÀM DÀY MÁI TÓC SATINIQUE™
SATINIQUE™ Extra Volume Conditioner (280 ml)

Dầu xả giúp giảm rụng tóc SATINIQUE giúp duy trì độ ẩm chắc
khỏe của tóc từ gốc đến ngọn.

Dầu xả làm dày mái tóc SATINIQUE nhẹ nhàng chăm sóc tóc và giúp
tóc trông nhiều hơn.

Công nghệ ENERJUVE giúp phục hồi độ bóng khỏe tự nhiên của
tóc, kết hợp với rễ nhân sâm, chiết xuất Eclipta Alba và chiết xuất
từ lá dâu đen giúp giảm tóc yếu, gãy, rụng.

Công nghệ ENERJUVE giúp phục hồi độ bóng khỏe tự nhiên của
mái tóc, giúp mái tóc trông dày hơn nhờ vào dầu hạt Macadamia và
đạm đậu nành.

Thích hợp cho tóc mỏng, dễ gãy rụng.

Thích hợp cho tóc thưa mỏng.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 320/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

DẦU XẢ CHĂM SÓC TÓC HƯ TỔN SATINIQUE™
SATINIQUE™ Glossy Repair Conditioner (280 ml)

Dầu xả chăm sóc tóc hư tổn SATINIQUE với công nghệ ENERJUVE
giúp phục hồi vẻ đẹp tự nhiên của mái tóc, đồng thời chiết xuất
quả lựu và hạt nho giúp tóc ít chẻ ngọn và trông bóng khỏe hơn.
Thích hợp cho tóc bị hư tổn.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 321/2020/XNQC-YTBD. Ngày: 13/10/2020.

XỊT GIỮ NẾP TÓC SATINIQUE™
GIÚP NẾP TÓC TỰ NHIÊN
SATINIQUE™ Final Step Finishing Spray (200 ml)
Xịt giữ nếp tóc SATINIQUE giúp giữ nếp, duy trì vẻ tự nhiên cho
mái tóc.
Công thức nhanh khô và không gây bết dính, giúp tóc vào nếp tự
nhiên.

SATINIQUE™ SCALP TONIC GIÚP CHĂM SÓC DA ĐẦU
SATINIQUE™ Scalp Tonic (80 ml)

SATINIQUE Scalp Tonic chứa phức hợp chăm sóc da đầu độc đáo
gồm hỗn hợp thực vật từ chiết xuất lá tía tô, cây cọ lùn, rễ cam thảo
và chiết xuất lá Rooibos.
Giúp cân bằng độ ẩm da đầu và cung cấp dưỡng chất để duy trì da
đầu khỏe mạnh, tạo điều kiện tốt cho tóc duy trì độ chắc khỏe, cho
mái tóc trông dày và nhiều hơn.
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CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Khi được thành lập vào năm 1959, Amway chỉ kinh doanh một sản phẩm duy
nhất, đó là Nước rửa đa năng L.O.C.
TM

Với công thức đậm đặc và thành phần có khả năng tự phân hủy, nước rửa đa
năng L.O.C. là lời cam kết mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường của Amway.
Khi ra mắt L.O.C. cùng nhiều sản phẩm tẩy rửa khác trong dòng sản phẩm
chăm sóc đồ gia dụng, chúng tôi nhận ra rằng công thức đậm đặc đồng nghĩa
với việc hạn chế sự hao phí nước, điện năng và cả rác thải. Cam kết bảo vệ môi
trường này đã trở thành tiêu chuẩn trong triết lý kinh doanh của Amway.
TM

TM

DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC GIA DỤNG
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700.
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AMWAY HOME
VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG

SAFER CHOICE PARTNER

OF THE YEAR 2017

(ĐỐI TÁC CHỌN LỰA AN TOÀN 2017)

DO EPA TRAO TẶNG

SAFER CHOICE
LÀ GÌ?

Chứng nhận Safer Choice là bước tiến mới của chứng
nhận Design for the Environment được xác lập bởi Tổ
chức bảo vệ môi trường Hoa Kỳ - United States
Environment Protection Agency (EPA) để chứng nhận
sản phẩm đạt các tiêu chuẩn sau:

20

Thành phần hóa học được kiểm định khắt khe, đảm bảo an
toàn cho sức khỏe và môi trường sống.
Hiệu quả sử dụng cao.
Độ pH phù hợp, giảm thiểu gây kích ứng da, mắt hoặc
thương tích.
Thành phần hạn chế hợp chất hữu cơ dễ bay hơi giúp giảm
thiểu ô nhiễm không khí và các vấn đề hô hấp.
Tham khảo chi tiết: www.epa.gov/saferchoice

Cuộc sống có nhiều lựa chọn.
Safer Choice giúp bạn dễ dàng
lựa chọn những sản phẩm an
toàn và hiệu quả nhất.

Dòng sản phẩm Amway Home với công
thức BIOQUESTTM có khả năng phân hủy
sinh học an toàn cho sức khỏe gia đình
bạn và thân thiện với môi trường.
Độc quyền từ Amway.

Công ty TNHH Amway Việt Nam.
Số 18 VSIP II-A đường số 30, KCN Việt Nam-Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam.
Hotline: 18001700.
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110487
P0,41B20.909W46

000100

110488

110483

P5,30B133.636W147

P9,20B231.818W255

P6,75B170.000W187

P0,48B24.091W53

Giá bán lẻ: 162.000 đồng.

Giá bán lẻ: 281.000 đồng.

Giá bán lẻ: 206.000 đồng

Giá bán lẻ: 58.000 đồng

NƯỚC RỬA ĐA NĂNG L.O.C.™ (1 lít)

NƯỚC GIẶT ĐẬM ĐẶC SA8™ (1 lít)

NƯỚC RỬA CHÉN ĐẬM ĐẶC DISH DROPS (1 lít)

BÌNH XỊT (500ml)

Nước rửa đa năng đậm đặc, an toàn cho tất cả bề mặt có
thể tiếp xúc với nước.
Chứa công thức BIOQUEST™ đậm đặc và có khả năng
phân hủy sinh học, giúp làm sạch hiệu quả các vết bẩn
cứng đầu trên bề mặt các sản phẩm gia dụng. Không để
lại vết sọc, ố, lắng cặn gây hại.
Đã được kiểm nghiệm về da liễu.
Sản phẩm làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, cho ngôi
nhà sáng bóng và sạch sẽ.
An toàn và dịu nhẹ với da tay.
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Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.

Sản phẩm chứa công thức BIOQUEST™ đậm đặc cho hiệu
quả làm sạch cực mạnh.
Có khả năng phân hủy sinh học.
Đã được kiểm nghiệm về da liễu.
Giặt hiệu quả với các loại máy giặt và ở mọi nhiệt độ nước.
Sức mạnh giặt tẩy cao nhưng vẫn bảo đảm giữ màu vải luôn
sáng đẹp và không bị phai màu.
An toàn cho da khi sử dụng.

Sản phẩm chứa công thức BIOQUEST™ đậm đặc giúp làm
sạch với hiệu quả tối ưu, có khả năng phân hủy sinh học,
an toàn hơn cho sức khỏe gia đình bạn và thân thiện với
môi trường.
Sản phẩm đã được kiểm nghiệm về da liễu.
Thành phần tự nhiên được chiết xuất từ dừa giúp loại bỏ
vết dầu mỡ, cho chén đĩa sạch bóng.
Có thể dùng để rửa trái cây và rau củ.
Chiết xuất nha đam và tía tô giúp da tay mềm mại.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.

Giá bán lẻ: 51.000 đồng

Chai nhựa 500 ml với các mức pha chế thích hợp cho
các sản phẩm khác nhau của Amway Home.
Đầu bình có vòi xịt với nút điều chỉnh để chọn kiểu
phun sương hoặc phun dòng.

BÌNH PHA LOÃNG (500ml)
Nắp bật thuận tiện giúp việc đong chiết dễ dàng cũng
như ngăn sản phẩm rò rỉ và đổ ra ngoài.
Thích hợp cho việc pha loãng Nước rửa chén đậm đặc
Dish Drops.
Các tỉ lệ pha loãng giúp việc pha loãng dễ dàng và
chính xác.
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NHÃN HIỆU THỰC PHẨM BỔ SUNG DINH DƯỠNG,
VITAMIN VÀ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

Nutrilite luôn tin tưởng vào nguồn dưỡng chất tinh túy từ đất mẹ. Để đảm bảo mọi sản
phẩm luôn chứa đựng trọn vẹn những lợi ích dinh dưỡng từ thiên nhiên, các nhà khoa
học Nutrilite đã áp dụng các phương thức canh tác hữu cơ cho toàn bộ quy trình trồng
trọt, thu hoạch, chế biến. Nutrilite là nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin,
thực phẩm bảo vệ sức khỏe sở hữu các trang trại hữu cơ đã được chứng nhận.

2019.

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30, KCN Việt Nam - Singapore II-A,
P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
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Tinh Chất Artistry
VITAMIN C + HA treatment

ARTISTRY

SE ECT
MASK

66

Artistry Ideal Radiance

Tinh chất Artistry
Signature Select™ Personalized

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM NHIỀU SẢN PHẨM
CŨNG NHƯ THÔNG TIN CHI TIẾT
CỦA DÒNG SẢN PHẨM ARTISTRY
QUÝ NPP VUI LÒNG TÌM MUA CUỐN

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU
DÒNG SẢN PHẨM
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Amway Việt Nam, 18 VSIP II-A, đường số 30,
KCN Việt Nam - Singapore II-A, P. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam. Hotline: 18001700.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 302/2020/XNQC-YTBD. Ngày 08/10/2020.
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