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THƯ CHÀO MỪNG
TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2022
 
 
Thay mặt Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các tổ 
chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - 
PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2022 tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 
tháng 9 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 Bộ Công Thương tin tưởng, Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - PHARMED & 
HEALTHCARE VIETNAM 2022 là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, tạo cơ 
hội tốt cho các nhà đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong nước và quốc tế giới thiệu các 
sản phẩm dịch vụ chuyên dụng, công nghệ mới trong các ngành thiết bị y tế, địch vụ y 
tế chất lượng cao, v.v... Đây cũng là dịp thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm 
đối tác, thị trường, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước tiếp cận với công 
nghệ, kỹ thuật, dịch vụ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các 
sản phẩm, dịch vụ ngành thiết bị y tế, địch vụ y tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập 
quốc tế.
 
 Chúc các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Triển lãm đạt được nhiều kết quả 
thiết thực.
 
 Chúc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 
2022 thành công tốt đẹp./.

THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐỖ THẮNG HẢI

THƯ CHÀO MỪNG
GỬI CÁC ĐƠN VỊ VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ THAM GIA 

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 17 NĂM 2022
PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2022

 
 Bộ Y tế Việt Nam hoan nghênh Công ty cổ phần ADPEX, Hiệp hội Doanh 
nghiệp Dược Việt Nam, Công ty VIMEDIMEX Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều kỳ 
triển lãm. Triển lãm được đánh giá đã có đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế Việt 
Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng với quốc tế và quảng bá hình ảnh một nền y tế 
Việt Nam hiện đại.

 Trải qua hơn 2 năm đại dịch covid 19, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng 
của khu vực và theo đánh giá của Nikkei – Nhật Bản thì Việt nam có chỉ số phục hồi  
COVID-19 ( COVID-19  Recovery Index ) đứng thứ 14 thế giới. Với chiến lược phát triển 
công nghiệp dược liệu và tăng tỷ lệ trang thiết bị, vật tư sản phẩm nội địa trong chuỗi 
cung cầu trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thị trường, tạo môi trường đủ 
điều kiện nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam tham gia vào nghiên 
cứu, sản xuất, phân phối, kinh doanh lĩnh vực y dược.

 Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 17 năm 2022 được tổ chức từ ngày 
14-17/9/2022 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, 
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn triển lãm sẽ là nơi để các nhà khoa học và giới 
chuyên môn tới giao lưu, chia sẻ những tiến bộ, thành tựu của ngành y tế trong nước 
và quốc tế. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãm sẽ có cơ hội đầu tư, 
liên doanh liên kết, hợp tác kinh doanh mở rộng thị trường góp phần thực hiện công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp của Việt Nam và Quốc tế tham gia Triển lãm. 

 Chúc triển lãm thành công và các đơn vị tham gia Triển lãm thu được kết quả 
tốt đẹp!

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG



WELCOME LETTER

THE INTERNATIONAL EXHIBITION ON PRODUCTS, EQUIPMENT, SUPPLIES FOR 
MEDICAL, PHARMACEUTICAL, HOSPITAL & REHABILITATION

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2022
 
 On behalf of the Ministry of Industry and Trade, I warmly welcome and 
welcome Vietnamese and international organizations and businesses to participate 
in the International Exhibition on Products, Equipment, Supplies for Medical, 
Pharmaceutical, Hospital & Rehabilitation held from 14 to 17 September, 2022 in Ho 
Chi Minh City.

 The Ministry of Industry and Trade believes that PHARMED & HEALTHCARE 
VIETNAM 2022 is an important trade promotion activity, creating good opportunities 
for domestic and international investors, manufacturers and traders. introducing 
specialized products and services, new technologies in the fields of medical equipment, 
high quality medical services, etc. This is also a favorable opportunity for investors 
to continue looking for partners and markets, creating conditions for domestic 
manufacturers to access advanced technology, techniques and services to improve 
quality and service quality competitiveness of products and services in the medical 
equipment industry and medical services in Vietnam in the process of international 
integration.

 Wishing the organizations and enterprises participating in the exhibition 
achieve many practical results.

 Congratulations the International Exhibition on Products, Equipment, 
Supplies for Medical, Pharmaceutical, Hospital & Rehabilitation – Pharmedi Vietnam 
was a great success.

VICE MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE 
Mr. Do Thang Hai

WELCOME LETTER

TO VIETNAMESE AND INTERNATIONAL PARTICIPANTS
THE 17TH VIETNAM INTERNATIONAL MEDICAL EXHIBITION IN 2022

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM 2022
 
 The Ministry of Health - Vietnam welcomes ADPEX Joint Stock Company, 
Vietnam Pharmaceutical Companies, and VIMEDIMEX Vietnam Medial Products Import 
– Export Joint Stock Company for successfully organized many exhibitions before. 
Pharmed & Healthcare Vietnam is considered to have contributed to the development 
of Vietnam’s healthcare industry in the process of deep international integration and 
promoting the image of a modern Vietnamese healthcare. 
 
 After more than 2 years of the covid 19 pandemic, Vietnam is considered 
a bright spot in the region - according to Nikkei - Japan, Vietnam has the 14th 
highest COVID-19 recovery index in the world. With the strategy of developing the 
pharmaceutical industry and increasing the proportion of equipment and domestic 
products in the domestic supply and demand chain, improving the quality of market 
medical services, creating a qualified environment to attract customers. Foreign 
investors come to Vietnam to participate in research, production, distribution, and 
business in the field of medicine and pharmaceuticals.

 The 17th Pharmed & Healthcare Vietnam 2022 will be held from September 
14-17, 2022 at Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van 
Linh Str., District 7, Ho Chi Minh City. I hope that the exhibition will be a place for 
scientists and professionals to exchange and share the progress and achievements of 
the domestic and international health sector. At the same time, exhibiting units and 
enterprises will have the opportunity to invest, joint venture, business cooperation 
to expand markets, contributing to the protection, care, and improvement of people 
health.

 On behalf of the Ministry of Health- Vietnam, I warmly welcome Vietnamese 
and international units, organizations, and enterprises to participate in the Pharmed & 
Healthcare Vietnam.

 Wish the exhibition success and exhibitors get good results!

PP MINISTER OF HEALTH
VICE MINISTER OF HEALTH

Mrs. Nguyen Thi Lien Huong
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SƠ ĐỒ TRIỂN LÃM * FLOOR PLAN CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ TƯ, NGÀY 14 THÁNG 09 NĂM 2022
Wednesday 14th, Sep. 2022

HỘI THẢO 1
SEMINAR 1

NGHỊ ĐỊNH 98/2021 NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý
DECREE 98/2021 IMPORTANT THINGS

- Thời gian / Times: 13:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Sun Flower (Tầng 3 - Toà nhà SECC)

Venue: Sun Flower Conference Room (3rd Floor - SECC)
- Chủ trì: Vụ Trang Thiết bị & Công trình Y tế - Bộ Y tế

             Hội Thiết bị Y tế TP. Hồ Chí Minh
Hosted by: Ministry of Health (Department of Medical Equipment and Construction)

Ho Chi Minh City Medical Equipment Association

 CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BỆNH VIỆN BUSAN
BUSAN HOSPITALS SERVICE & PRODUCT INTRODUCING

- Thời gian / Times: 10:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Convention (Tầng 2 - Toà nhà SECC)

Venue: Convention Conference Room (2nd Floor - SECC)
- Chủ trì: Cơ quan xúc tiến kinh tế Busan

Hosted by: Busan Economic Promotion Agency

Thời gian Nội dung

14:00 - 15:00

Cập nhật, phổ biến các quy định mới trong quản lý trang thiết bị y tế
Thực hiện: Vụ trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế
Updating and disseminating new regulations in medical equipment management
Hosted by: Ministry of Health (Department of Medical Equipment   and Construction)

15:00 - 16:00

Sản xuất trang thiết bị y tế và các chính sách hỗ trợ
Thực hiện: Vụ trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế
Production of medical equipment and support policies
Hosted by: Ministry of Health (Department of Medical Equipment   and Construction)

16:00 - 17:00

Trao đổi và giải đáp thắc mắc
Thực hiện: Ban tổ chức hội thảo
Q&A
Organized by: Seminar Organization

1

2
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ NĂM, NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2022
Thursday 15th, Sep. 2022

HỘI THẢO 2
SEMINAR 2

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ HÀNH CHÍNH VÀ NHỮNG VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP TRONG CHUẨN BỊ HỒ SƠ.
IMPROVING THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE DOCUMENTS AND FREQUENTLY PROBLEMS IN DOCUMENT PREPARATION

- Thời gian / Times: 09:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Sun Flower (Tầng 3 - Toà nhà SECC)

Venue: Sun Flower Conference Room (3rd Floor - SECC)
- Chủ trì: Lãnh đạo Hiệp hội Doanh Nghiệp Dược Việt Nam

              Đại diện lãnh đạo Cục quản lý Dược – Bộ Y tế
Hosted by: Leader of Vietnam Pharmaceutical Companies Association (VNPCA)
Leading representative of Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health

GIỚI  THIỆU CÁC  DỊCH VỤ, CHƯƠNG  TRÌNH DU LỊCH Y TẾ BUSAN
INTRODUCING BUSAN MEDICAL TOURISM SERVICES AND PROGRAMS

- Thời gian / Times: 09:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Convention (Tầng 2 - Toà nhà SECC)

Venue: Convention Conference Room (2nd Floor - SECC)
- Chủ trì: Công ty CP Xúc tiến thương mại và Tổ chức sự kiện Việt - Hàn

Hosted by: Vietnam - Korea Trade Promotion and Events Joint Stock Company

Thời gian Nội dung

09:00 - 11:30

Giới thiệu, cập nhật các VBQPPL mới ban hành, trọng tâm các điểm mới trong các Nghị định 
và thông tư hướng dẫn về các lĩnh vực đăng ký thuốc, đấu thầu thuốc, quản lý giá thuốc, xuất 
nhập khẩu, phân phối thuốc,…
Introduce and update newly issued legal documents, focusing on new points in Decrees and 
guiding circulars in the fields of drug registration, drug bidding, drug price management, import 
and export, drug distribution, …

13:30 - 17:00

1. Những điểm mới trong quy định Đăng ký thuốc & Nguyên liệu làm thuốc
2. Chuẩn bị hồ sơ  Hành chính
3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục
4. Giải đáp thắc mắc
1. New points in regulations on registration of drugs & medicinal ingredients
2. Prepare administrative documents
3. Common mistakes and how to fix
4. Q&A

16:00 - 17:00

Trao đổi và giải đáp thắc mắc
Thực hiện: Ban tổ chức hội thảo
Q&A
Organized by: Seminar Organization

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ NĂM, NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2022
Thursday 15th, Sep. 2022

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ CÁCH LY - NÂNG CAO NHẬN THỨC TRONG SẢN XUẤT
DƯỢC PHẨM VÀ PHA CHẾ THUỐC VÔ TRÙNG / ĐỘC HẠI TRONG BỆNH VIỆN

INTRODUCING PROGRAM ISOLATION TECHNOLOGY - RAISING AWARENESS IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND 
HOSPITAL HAZARDOUS/ STERILIZED COMPOUNDING

- Thời gian / Times: 09:00 - 12:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Dahlia (Tầng 3 - Toà nhà SECC)

Venue: Dahlia Conference Room (3rd Floor - SECC)
- Chủ trì: Công ty Thương mại và Dịch vụ Tài Phát

Hosted by: Tai Phat Laboratory Supply Co., Ltd.

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI MỸ PHẨM, 
THỰC PHẨM BỔ SUNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM ICG - CỘNG HOÀ CZECH

PROGRAM INTRODUCTION PROCESS OF DEVELOPMENT, MANUFACTURING AND DISTRIBUTION OF COSMETICS, 
FOOD SUPPLEMENTS AND MEDICAL DEVICES OF ICG LABORATORIES - CZECH REPUBLIC

- Thời gian / Times: 13:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Dahlia (Tầng 3 - Toà nhà SECC)

Venue: Dahlia Conference Room (3rd Floor - SECC)
- Chủ trì: Phòng Thí Nghiệm ICG - Cộng Hoà Czech

Hosted by: ICG Laboratories - Czech Republic

3 5
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ SÁU, NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2022
Friday 16th, Sep. 2022

HỘI THẢO 3
SEMINAR 3

Y TẾ THÔNG MINH, GIẢI PHÁP HỖ TRỢ - AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ Y TẾ - GIẢI PHÁP TỐI ƯU
CHO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẬN NHÂN TẠO.

SMART HEALTH,SUPPORT SOLUTION - SAFETY IN MEDICAL EQUIPMENT - THE OPTIMAL SOLUTION FOR THE 
ARTIFICIAL KIDNEY WATER TREATMENT SYSTEM

- Thời gian / Times: 09:30 - 12:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Sun Flower (Tầng 3 - Toà nhà SECC)

Venue: Sun Flower Conference Room (3rd Floor - SECC)
- Chủ trì: Hội Thiết bị Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hosted by: Ho Chi Minh City Medical Equipment Association

Nội dung

Chủ đề 1: Y tế thông minh. Cần giải pháp hỗ trợ
Topic 1: Smart health. Support solution

Chủ đề 2: An toàn trong thiết bị y tế đối với người sử dụng và bệnh nhân
Topic 2: Safety in medical equipment for users and patients

Chủ đề 3: Giải pháp tối ưu cho hệ thống xử lý nước thận nhân tạo
Topic 3: The optimal solution for the artificial kidney water treatment system

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ SÁU, NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2022
Friday 16th, Sep. 2022

HỘI THẢO 4
SEMINAR 4

NỘI DUNG KIỂM NGHIỆM -TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DƯỢC PHẨM
TESTING - QUALITY STANDARDS FOR PHARMACEUTICALS

- Thời gian / Times: 08:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Convention (Tầng 2 - Toà nhà SECC)

Venue: Convention Conference Room (2nd Floor - SECC)
- Chủ trì: Lãnh đạo Hiệp hội Doanh Nghiệp Dược Việt Nam
              Đại diện lãnh đạo Viện kiểm nghiệm thuốc TPHCM

             Đại diện lãnh đạo Đại học Y Dược TPHCM
Hosted by: Leader of Vietnam Pharmaceutical Companies Association (VNPCA)

Leading representative of Institute of Drug Quality Control Ho Chi Minh City
Leading representative of University Of Medicine And Pharmacy At Ho Chi Minh City

Thời gian Nội dung

08:30 - 11:30

Nội dung Kiểm nghiệm  - Tiêu chuẩn Chất lượng
Testing - Quality Standards For Pharmaceuticals
* Các nội dung cần chuẩn bị về TCCL
Details to be prepared on Pharmaceutical Quality Standards
* Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
Common errors and how to fix

Trình bày: PGS, TS Hà Diệu Ly - Nguyên Trưởng khoa Thiết lập chất chuẩn - Viện kiểm nghiệm 
thuốc TP.HCM; Chuyên gia Thẩm định HSĐKT
Presented by: Associate Professor, Dr. Ha Dieu Ly - Former Head of Standard Substance 
Establishment Department - Institute of Drug Quality Control Ho Chi Minh City; Expert in Assessing 
Drug Registration Documents

13:30 - 17:00

Nội dung Dược lý Lâm sàng
Details of Clinical Pharmacology
* Nội dung chi tiết tại VBQPPL liên quan
Relevant legal documents details
* Yêu cầu về hồ sơ DLLS
Requirements for clinical pharmacology records
* Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
Common errors and how to fix

Trình bày: PGS,TS Trần Mạnh Hùng - Chủ nhiệm bộ môn Dược lý Lâm sàng - Đại học Y Dược 
TP.HCM; Chuyên gia Thẩm định HSĐKT
Presented by: Assoc. Prof. Dr. Tran Manh Hung - Head of Clinical Pharmacology - University of 
Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City; Expert in Assessing Drug Registration Documents
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CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

THỨ BẢY, NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2022
Saturday 17th, Sep. 2022

HỘI THẢO 5
SEMINAR 5

NỘI DUNG BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
PHARMACEUTICS DETAILS

- Thời gian / Times: 08:30 - 17:00
- Địa điểm: Phòng hội thảo Convention (Tầng 2 - Toà nhà SECC)

Venue: Convention Conference Room (2nd Floor - SECC)
- Chủ trì: Lãnh đạo Hiệp hội Doanh Nghiệp Dược Việt Nam

           Đại diện lãnh đạo Đại học Y Dược TPHCM
            Đại diện lãnh đạo Cục quản lý Dược - Bộ Y tế

Hosted by: Leader of Vietnam Pharmaceutical Companies Association (VNPCA)
Leading representative of Drug Administration of Vietnam - Ministry of Health 

Leading representative of University Of Medicine And Pharmacy At Ho Chi Minh City

Thời gian Nội dung

08:30 - 11:30

Nội dung Bào chế
Pharmaceutics Details
* Nghiên cứu phát triển sản phẩm Bào chế
Research and development of pharmaceutical products
* Xây dựng và thẩm định quy trình SX
Building and validating the production process
* Nghiên cứu độ ổn định
Stability study
* Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
Common errors and how to fix them
* Xây dựng đề cương báo cáo kết quả thử độ ổn định và xác định hạn dùng thuốc
Develop a protocol to report the results of stability testing and determine the expiration date of the 
drug

Trình bày: PGS,TS Trần Văn Thành - Giảng viên Khoa Dược -  Trường Đại học Y Dược TP.HCM; 
Chuyên gia Thẩm định HSĐKT
Presented by: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Thanh - Lecturer at Faculty of Pharmacy - University of 
Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City; Expert in Assessing Drug Registration Documents

13:30 - 17:00

Tính trung thực / toàn vẹn Dữ liệu trong HSĐKT
Truthfulness / Integrity Data in Drug Registration Documents

Trình bày: PGS, TS Lê Văn Truyền - Chủ tịch Hội đồng  tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc - 
Nguyên liệu làm thuốc; Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
Presented by: Assoc. Prof. Dr. Le Van Truyen-Chairman of the Advisory Council for the issuance of the 
Certificate of Registration of Drugs-Medicinal Ingredients; Former Deputy Minister of Health

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI TRIỂN LÃM * EXHIBITION AGENDA

NGÀY 14 - 17 THÁNG 09 NĂM 2022
14th - 17th, Sep. 2022

CHƯƠNG TRÌNH GIAO THƯƠNG
BUSINESS MATCHING SCHEDULE

- Thời gian / Times: 09:30 - 17:00
- Địa điểm: Khu Giao thương B2B

Venue: B2B Lounge

Kết nối Giao thương: Thiết lập các cuộc gặp giao dịch giữa các đơn vị Việt Nam và nước ngoài
để trao đổi mua bán, hợp tác, thúc đẩy ký kết các hợp đồng và thỏa thuận kinh tế.

B2B Meeting Connections: Matching meetings between Vietnamese and foreign exhibitors/buyers to exchange,
buy and sell, cooperate, promote the signing of economic contracts and agreements.

Thực hiện: Adpex
Organizer: Adpex

* Chương trình đang được cập nhật, có thể thay đổi, vui lòng theo dõi trên website:
* Exhibition Schedule is being updated, subject to change, please follow the website: www.pharmed.vn
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TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

1DROP INC       G21,23

689MEDI        E20

ABIPHA INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL JSC    C25,27

ACT SWISS REPRESENTATIVE OFFICE     F11

ADAMED PHARMA S.A      I17-24

AHCARE CO., LTD.       A17

AIKANG MEDTECH CO., LTD.      V13

AIKYA PHARMACEUTICAL JSC      B13-16

AIR FILTECH JSC       E6,8

AIRS MEDICAL INC       G20

AN PHU MY GENERAL TRADING EXPORT - IMPORT CO., LTD.   E28

AN PHUC TECHNOLOGY JSC.      F7, 8

ANH KHANG CLEANROOM ELECTROMECHANICAL JSC    K6, 8

ANPING ANKANG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.    G1

AT&T TRADING CO., LTD.      A15 

AVANTA DIAGNOSTICS      B6, 8

B.WELL SWISS VN       K32

BAC HA NANOTECH PHARMA JSC     F19

BEIJING APPLIED BIOLOGICAL TECHNOLOGIES CO., LTD.   K1

BELLA VIET NAM JSC       V15, 16

BEPHARCO (BENTRE PHARMACEUTICAL JSC)    B30

BGN BRIGHT EYES EYE HOSPITAL BUSAN BRANCH    I9-16

BIO-MAPPER TECHNOLOGY CO., LTD.     L17

BIO-SICENE MARKETING SDN BHD     B10

BIOFACT LIFE SDN BHD      H1

BIORXIVER CO., LTD.       I1-8

BODITECH MED INC.       G14

BORI EUNBAEK ORIENTAL CLINIC     I9-16

BS MEDICAL CO., LTD.       E18

BS THE BODY PLASTIC SURGICAL CLINIC     I9-16

BSL        C5

BUSAN MIRAE IFC CLINIC      I9-16

C13 BEAUTY JSC       F24

CANONPHARMA PRODUCTION LLC     D13-16

CHA MEDITECH CO., LTD      E22

CHEONGDAMCDC&P CO., LTD.      I1-8

CLINIC LÉMANIC CL SA      C9

COLUMBIA HEALTHCARE, INC.      I1-8

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

CONWELL MEDICAL CO., LTD.      E9,11

CREATE BIOTECH CO., LTD.      E16

CVI PHARMA JSC       K30

CZECH EMBASSY       K11

DAEUN MEDICAL       D7

DAEYANG MEDICAL CO., LTD.      G16

DAIWHA CO., LTD.       G11

DAT VI PHU PHARMACEUTICAL JSC (DAVIPHARM)    F5

DENTECH MEDICAL EQUIPMENT JSC     E29

DEPACK CORPORATION      I1-8

DFI CO., LTD.       C7

DHG PHARMACEUTICAL JSC      E1,3

DONG DUONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.    F12

DONG THAI IMPORT AND DISTRIBUTION MANAGEMENT COMPANY  B32

DONGNAM INST. OF RADIOLOGICAL & MEDICAL SCIENCES   I9-16

DUC DUONG TECHNOLOGY SCIENCE CO., LTD.    D22,24

ECLAT BLANCHE       V18

EDLLY CO., LTD.       K3

ELS-MED LLC       D13-16

EMOTIV CO., LTD.       C3

ENRAF - NONIUS VIETNAM CO., LTD.     A4,5

EPED INC.        D10

EVENSWISS TSI CO., LTD.      K2

EXIM PHARMA SP.ZO.O.      I17-24

FACARE INTERNATIONAL MEDICAL TECHNOLOGY JSC    A7,8

FAMILY SHOPPING GROUP      K28

FEAGLE CO., LTD.       C4

FROM B LAB CO., LTD.       I1-8

FU JUN BIO MEDICAL CO., LTD.      D9

FUJIAN YIHE ELECTRONICS CO., LTD.     G2/4/6/8

G.M.E        E26

G&BVINA., JSC       C22,24

GALAXY WATER SOLUTIONS TRADING CO., LTD.    D25,27

GENIE THE BOTTLE INC.      I1-8

GENIUS NATURAL CO., LTD.      F1

GENSURE BIOTECH INC      H17

GETFLY VIET NAM TECHNOLOGY JSC     V23

GIA PHAT DESICCANT MANUFACTURER CO., LTD.    B31

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST



GIA VU MEDICAL EQUIPMENT & TRADING CO., LTD.    K29,31

GLOBAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.    K25

GNI CO., LTD.       I1-8

GOBIZ KOREA       I1-8

GPS TECHNOLOGY TRADING CO., LTD.     C31

GRASSLAND VIETNAM CO., LTD.      E31

HA AN PHAT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.    G31

HA TAY PHARMACEUTICAL JSC      B7

HA THU TRADING AND MANUFACTURING CO., LTD.    F18

HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD.    L18

HANGZHOU LAIHE BIOTECH CO., LTD.     L22

HANGZHOU TRIFANZ MEDICAL DEVICE CO., LTD.    V25

HANGZHOU XINYUAN FURNITURE CO., LTD.     L28

HAORUN MEDICAL DRESSING CO., LTD.     G5

HARAMOON COSMETIC      I1-8

HD HEALTH EQUIPMENT CO., LTD.     H28

HOA VIET CO., LTD.       V8,9

HOANG LE CO., LTD.       L5-7

HOANG LE MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.     E5,7

HOANG NGUYEN HSE CO., LTD.      G25-28

HOBI COMPANY       I9-16

HONG KY VIETNAM CO., LTD.      C26,28

HONG PHUC BAO CO., LTD.      D1,3,5

HUY HOANG IMPORT EXPORT TECHNOLOGY SERVICE TRADING CO., LTD.  H26

HYURIM HWANGCHIL CO., LTD.      C6

ICG LABORATORIES       K9

IFREE BEAUTY CO., LTD.      E30,32

IKA VIETNAM CO., LTD.      E2,4

IMEXPHARM CORPORATION      B26, 28

IMMANUEL TRADING CO., LTD.      F10

INJE UNIVERSITY HAEUNDAE PAIK HOSPITAL    I9-16

INNOCARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.     B12

INTECH TECHNOLOGY AND INVESTMENT JSC    A13

INTERSAN-PLUS LLC       D13-16

INVITRX THERAPEUTICS INC.      H8

JANAMI HEALTH & BEAUTY SOLUTION JSC     B27

JIAXING HEYU PURIFICATION TECHNOLOGY CO., LTD.    L26

JOIN MD VIET NAM CO., LTD.      C29

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST

JOSON-CARE ENTERPRISE CO., LTD.     E13,15

JOYCOS LTD.       I1-8

KAO CHEN ENTERPRISE CO., LTD.      V11

KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY CHUNG-HO MEMORIAL HOSPITAL  E14

KAREROOM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.    G18

KC MEDICAL       I9-16

KIMES (KOREA E & EX INC.)      G22

KMG        C2

KOREA MEDICAL DEVICES INDUSTRIAL COOPERATIVE ASSOCIATION (KMDICA) E21

KOSIN UNIVERSITY HOSPITAL      I9-16

KOYO ORIENT JAPAN CO., LTD.      K26

LABONE SCIENTIFIC CO., LTD.      V7

LAVITE CO., LTD.       V4

LIFE GIFT VIETNAM MANUFACTURING - INVESTMENT CO., LTD.   A12

LIFE SCIENCES CO., LTD.      V17

LONG HAU CORPORATION (LHC)      K27

LVTANG BIOTECHNOLOGY CO., LTD.     L19

M.I ONE CO., LTD.       G15

MAYU BEAUTY       V20

MEDICAL BIOMATERIAL AND PHARMACEUTICAL JSC.    B13-16

MEDICALLAB KOREA       I1-8

MEDICOSON CO., LTD.      G13

MEDIEXPRESS VIETNAM TECHNOLOGY JSC     F6

MEDIFARMSOFT       E19

MEDSCOPE BIOTECH CO., LTD.      E10

MEFACO CO., LTD.       I30

MEIKO AUTOMATION JSC      D30,32

MEL MEL BROWS ACADEMY CO., LTD.     K13-16

METIZ PRODUCTION LLC      D13-16

MGH HEALTHCARE       K7

MIBA        I1-8

MINH KHANH GIA CO., LTD.      H30,32

MINH NHAT MEDICAL CO., LTD.      V1

MK GLOBAL       I1-8

MLT LLC        D13-16

MSD TECH JSC       A1

MSVL CO., LTD.       I1-8

MY A INTERNATIONAL CO., LTD.      V21

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST



N.K.LUCK VIET NAM (DENTAL EQUIPMENT SUPPLIER)    K10,12

NAM DUONG TEXTILE GARMENT PRODUCTION TRADING JSC   B9,11

NAM VIET MEDICAL MACHINE COMPANY     H9-12

NATURE GIFT PHARMA      K21,23

NEW GEN SUPLEMENTY SP. Z O.O.     I17-24

NEW GENE(HANGZHOU)BIOENGINEERING CO., LTD.    L20

NOBILUS ENT TOMASZ KOZLUK      I17-24

NORWAY PHARMATECH AS MEDICINE JSC     C30

NQ MEDICAL CORP       H13-16

NUTRIONELIFE VINA CO., LTD.      D29,31

OKVISION TECHNOLOGIES LLC      D13-16

OLEOFARM SP. Z O.O.       I17-24

OLIMP LABORATORIES      I17-24

OSS TECHNOLOGY CO., LTD.      H2

OTOM CO., LTD.       E24

PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD.    D12

PARAMOUNT BED TRADING      H29, 31

PHARMACEUTICAL TAKICHI VIET NAM JSC     A3

PHARMACEUTICAL WORKS POLPHARMA S.A    I17-24

PHU THAI EQUIPMENT CO., LTD.      I32

PHUC TIN MEDICAL       E27

PL COSMETIC CO., LTD.      I1-8

PHI LONG FARM CO., LTD.      B21

POLISH INVESTMENT AND TRADE AGENCY IN HO CHI MINH CITY   I17-24

QUIVER MEDIC       I1-8

QUZHOU UMMAR TRADING CO., LTD.     V14

RECORESERUM CO., LTD.      G24

RED PHARMA LABORATORIES S.A.     I17-24

REMEDI CO., LTD.       G12

RIMAGE CORPORATION      V10

RONG TIEN CO., LTD.       E25

S.PHARM PHARMACEUTICAL JSC      B13-16

S&S GLOVE COPORATION      H25,27

SAMSUNG MEDI ENGINEERING CO., LTD.     E17

SANQI VIETNAM E-COMMERCE CO., LTD.     F4

SAP BA DUNG        F9

SAPAI COMPANY LIMITED      L1-4 & D28

SAVIPHARM J.S.C. (SVP)      B22, 24

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST

SEARCH MEDIA CO., LTD.      H21,23

SEOHEE COSMETIC       D6

SEYITLER MEDICAL TAPES      D8

SHANDONG CHENHONG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.    G8

SHE’S PLASTIC SURGERY      I9-16

SHEA BEAUTY CO., LTD.      V22

SHINE & SHINE CO., LTD.      B23

SMARTTECH VN       A11

SONG PHUNG CO., LTD.      K22, 24

SOLGAR VIETNAM       G19

STADA, PYMEPHARCO      A9,10

SUPERIEUR HEALTHCARE CO., LTD.     D21,23

STORMPARTS CO., LTD.      I1-8

STV TECHNOLOGY CO., LTD.      C11

SUPERWELL TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD.    A16

SURAN MEDICAL AND SCIENTIFIC SOLUTIONS JSC    C32

TAEDONG PRIME CO., LTD.      C1

TAEYEON MEDICAL CO., LTD.      H19

TAI PHAT LABORATORY SUPPLY CO., LTD.     H18-24

TAIWAN EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL (TAITRA)   E12

TAM THIEN CHI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.    V2

TAN LONG TRADING & CONSTRUCTION CO., LTD. - TANLONGMED   C21,23

TAN MAI THANH MEDICAL EQUIPMENT – INSTRUMENTS CO., LTD.   D17-20

TARCHOMIN PHARMACEUTICAL WORKS “POLFA” S.A.    I17-24

TAY BAC A TECHNOLOGY JSC      D11

TBM CORPORATION       E23

TERESA MEDIPHARCO JSC      A14

THANG LONG MEDICAL IMPORT - EXPORT CO., LTD.    I29,31

THANH NHA DEVELOPMENT JSC      F15

THANH PHAT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.    D26

THANH TRUC MEDICAL BEAUTY CO., LTD.     C17-20

THANH TRUNG MATERIALS MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.   G32

THANK YOU FARMER CO., LTD.      I1-8

THU QUAN VIET NAM TRADING CO., LTD.     B29

TIEN LOC SCIENCE AND TECHNOLOGY EQUIPMENT JSC   K17,19

TITO CO., LTD.       H4

TRADEWINDS CONSULTING INC      V12

TRAN THINH TRADING - SERVICE CO., LTD.     B1,3

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST



TRISMED CO., LTD.       G17

TTP TIEN TUAN CO., LTD.      D2,4

TV.PHARM PHARMACEUTICAL JSC. (TV.PHARM)    B13-16

UNITEK CO., LTD.       A6

V2U HEALTHCARE VIETNAM CO., LTD.     F14

VAN VAN THONG CO., LTD.      F16

VARERAME INC.       I1-8

VIET GIA HEALTH CARE JSC      B2

VIET NAM ELYSIEN CO., LTD.      V19

VIET NAM TGC TECHNOLOGY JSC     F21

VIET TOAN PHAT SERVICE & TRADING CO., LTD.    G29,30

VIETNAM GSV JSC       B25

VIETNAM JAPAN INTERNATIONAL JSC     I28

VIETNAM MEDICINAL JSC (VIETMEC)     A2

VIETNAM PHARMACEUTICAL COMPANIES ASSOCIATION (VNPCA)   B17-20

VIETNAM ROKO EXPORT IMPORT AND TRADING CO., LTD.   V5

VIETTROMED STANDARD MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.   G25-28

VIKO HEALTHCARE CO., LTD.      C13-16

VPIC VIET PHAT MECHANICAL TOOLS AND HEALTHCARE EQUIPMENT CO., LTD. C10,12

VRG KHAI HOAN JSC       K18, 20

WENZHOU HAOFENG MACHINERY CO., LTD.    L25

WINBACK GO EAST       G9,10

WONJU MEDICAL INDUSTRY TECHNOVALLY FOUNDATION   G11-16

WOOSUNG G&P VINA CO., LTD.      H5,7

XATION        I1-8

Y VU TRADING AND SERVICES TECHNOLOGY CO., LTD.    I25,26,27

YIWU KYLIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.    L30

YOUNG CHEMICAL CO., LTD.      C8

YOUNG WON COSTECH CO., LTD.      I1-8

YUHUAN CITY SHENGBO MOULD MANUFACTURING CO., LTD.   L27,29

ZENITH LAB (JIANGSU) CO., LTD.      G3

ZHEJIANG A-GEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.    L24

ZHEJIANG DINGTAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.    L21

ZHEJIANG INI MEDICAL DEVICES CO., LTD.     L23

TÊN DOANH NGHIỆP / COMPANY NAME SỐ GIAN HÀNG / BOOTH NO. 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ * EXHIBITORS LIST
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1drop Inc. là một công ty chăm sóc sức khỏe đang phát triển 
nhanh chóng, cung cấp các giải pháp sáng tạo để phòng ngừa, 
cải thiện và theo dõi bệnh tật.
Chúng tôi dẫn đầu những đổi mới và thay đổi trong ngành 
chăm sóc sức khỏe toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 
di động, một nền tảng kỹ thuật số nơi bạn có thể đo các thành 
phần khác nhau của máu chỉ bằng một chiếc điện thoại thông 
minh và bộ cảm biến sinh học. Và trong lĩnh vực chẩn đoán phân 
tử, một hình thức phát hiện chính xác phân tử ổn định của các 
dấu ấn sinh học bằng công nghệ đặc biệt của 1drop.

1drop Inc. is a fast growing healthcare company that 
provides innovative solutions for the prevention, 
improvement, and monitoring of disease. 
We will lead the innovations and changes among the global 
healthcare industry in the field of mobile healthcare, a digital 
platform where you can measure various components of 
the blood with a single smartphone and biosensor, and in 
the field of molecular diagnostics, a form of accurate and 
stable molecular detection of biomarkers with 1drop’s 
special technology.

Booth no.: G21,23
KOREA

1DROP INC.

  A-203. 1001, 1002. Keumkana 
Penterium It Tower. 215, Galmachi-Ro, 
Jungwon-Au, Seongnam-Si, Republic 

of Korea

  (+82) 31-747-0109 

 http://www.1drop.co.kr/

Công ty 689medi Hàn Quốc chuyên sản xuất  chỉ nâng mũi, 
silicon nâng mũi, sản phẩm về tiểu tiện không tự chủ. Chúng 
tôi có chứng nhận KFDA, ISO 13485, GMP, tại Hàn Quốc. 689medi 
xuất khẩu sản phẩm của mình sang nhiều nước như Châu Á và 
Trung Đông, Trung Quốc, Châu Âu, Nga. Sản phẩm gấp đôi và 
gấp ba lần đầu tiên đặc biệt được ưa chuộng trên thị trường 
thế giới.
Chân thành cảm ơn.

Korea 689medi company specializes in manufacturing 
lifting thread, nasal silicone, urinary incontinence. We have 
KFDA, ISO 13485, GMP, in Korea. We export our products to 
many countries such as Asia and the Middle East, China, 
Europe, Russia. Double and triple products are especially 
popular in the world market for the first time.
Thanks you.

Booth no.: E20
KOREA

689 MEDI

  #1308, Kolon Billant 2, 31Digital-Ro 
30-Gil, Guro-Gu, Seoul, Republic of 

Korea

  82-2-2081-2060 

 www.689medi.co.kr
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Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Abipha được thành lập từ 
năm 2011 với một xưởng sản xuất TPCN quy mô trung bình. Trải 
qua hơn 10 năm, hiện nay Abipha Group đã mở rộng quy mô sản 
xuất và phân phối với 03 công ty phân phối rộng khắp cả nước 
và 01 nhà máy sản xuất quy mô lớn theo tiêu chuẩn GMP – WHO 
trên nền diện tích 30.000m2.
Nhà máy CNC Abipha có khả năng đáp ứng nhu cầu gia công, 
sản xuất đa dạng các sản phẩm với các dây chuyền: Thuốc đông 
dược, thuốc phiến, thuốc dùng ngoài đạt chuẩn GMP-WHO. Thực 
phẩm chức năng đạt chuẩn GMP, hệ thống quản lý chất lượng 
- trang thiết bị y tế đạt chuẩn ISO 13485:2016, mỹ phẩm đạt 
chuẩn CGMP - ASEAN. Đặc biệt, Abipha CNC sở hữu dây chuyền 
chiết xuất dược liệu công nghệ cao nhằm chủ động nguồn 
nguyên liệu chất lượng cho nhu cầu sản xuất và gia công các 
sản phẩm từ dược liệu.

Abipha International Pharmaceutical Joint Stock Company 
was established in 2011 with a medium-scale factory for 
manufacturing Health Supplements. Over 10 years, Abipha 
Group has now expanded the scale of production and 
distribution with 03 distribution companies throughout 
the country and 01 large –scale manufacturing factory 
complied with WHO GMP standards in the area of 30,000m2.
Abipha CNC pharmaceutical plant has the ability to meet 
the need of contract manufacturing, and to produce 
a variety of products: herbal medicines, traditional 
medicines, topical medicines meeting WHO GMP standards; 
Health supplements that meet GMP standards; Quality 
Management System – ISO 13485:2016 compliant medical 
devices; and cosmetics meet CGMP –ASEAN standards. In 
particular, Abipha CNC owns a high-tech herbal extraction 
system in order to proactively control the quality of raw 
materials for the needs of manufacturing and outsourcing 
of herbal products.

Booth no.: C25,27
VIETNAM

ABIPHA 
INTERNATIONAL 

PHARMACEUTICAL 
JSC

  No. 5 Is Adjacent To 15 Van Phu 
Urban Area, Phu La Ward, Ha Dong 

District, Hanoi City, Vietnam

  024.33.520.098

 https://abipha.com.vn/

Là Văn phòng Đại diện Cty ACT Thụy Sỹ đã thành lập hơn 30 
năm, ACT Việt Nam đã trở thành cầu nối trong lĩnh vực dược 
phẩm và trang thiết bị y tế cho các nhà máy Châu Âu đến với 
Việt Nam. Chúng tôi tự hào là đại diện độc quyền của các hãng 
lớn như Tilman SA (công ty dược phẩm tại Bỉ chuyên sản xuất 
thuốc dược liệu, TPCN và các loại trà); Linline Medical (công ty 
nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị điều trị da bằng laser 
với công nghệ Pháp) và nhiều hãng khác.

As the Representative Office of ACT Swiss established for 
more than 30 years, ACT Vietnam has become a bridge in 
the field of pharmaceuticals and medical equipment for 
European manufacturers to Vietnam. We are proud to be 
the exclusive representative of major brands such as Tilman 
SA (a pharmaceutical company in Belgium specializing in 
the production of herbal medicines, food supplements and 
teas); Linline Medical (a medical equipment company that 
researches, designs and manufactures laser skin-treatment 
equipments with French technology) and many others.

Booth no.: F11
VIETNAM

ACT SWISS 
REPRESENTATIVE 

OFFICE

  16/6 Hoang Dieu, Ward 10, Phu 
Nhuan District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  028 3844 8119

 actswiss.com
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Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Davipharm) thành lập 
năm 2004, là nhà sản xuất thuốc generic với nhà máy đặt tại 
Bình Dương. 
Năm 2017, Adamed - tập đoàn dược phẩm và công nghệ sinh học 
lớn thứ 2 Ba Lan đã trở thành cổ đông chính của Davipharm. Từ 
đó, Davipharm không ngừng nâng cấp chất lượng để trở thành 
một trong số ít công ty tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn EU-GMP, 
chứng nhận về khu vực sản xuất thuốc hoạt tính cao (thuốc ung 
thư). Cùng với Adamed, chúng tôi quan tâm đến các hoạt động 
xã hội & phát triển con người như tài trợ chương trình giáo dục 
Adamed SmartUP, chương trình thực tập sinh và dự án phòng 
bệnh không lây nhiễm “Chăm Sóc Sức Khỏe Việt” hợp tác cùng 
Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.

Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company (Davipharm) 
was established in 2004 with a production site in Binh 
Duong Province as a local generic drugs manufacture.
In 2017, Adamed Pharma the second largest pharmaceutical 
& biotechnological Polish company became the majority 
shareholder of Davipharm. Since then, we have been 
constantly improving product standards in order to 
become one of the few pharmaceutical companies in VIET 
NAM to achieve EU - GMP certification as well as HP Zone 
- High Potency Drugs Zone certification (cancer drugs). 
Alongside Adamed, we demonstrate our commitment to 
social care and human development by sponsoring the 
Adamed SmartUP educational program, trainee program, 
and noncommunicable disease prevention project “”VIET 
NAMese Health Care,”” in collaboration with the General 
Department of Preventive Medicine - Ministry of Health.

Booth no.: I17-24
POLAND

ADAMED PHARMA 
S.A

  Lot M7A, 017 Street, My Phuoc 1 
Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben 

Cat Commune, Binh Duong Province, 
Vietnam

  028 3868 6071

 https://www.adamed.com/

Công ty chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhập 
khẩu, là nhà phân phối tinh dầu thông đỏ, các loại sâm, 
collagen v.v .. thương hiệu Edally nhập khẩu từ Hàn Quốc, chủ 
sở hữu Trung Tâm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc, mô hình chăm 
sóc sức khỏe của Hàn Quốc được nhập độc quyền về Việt Nam 
bởi đơn vị nhập khẩu. Công ty đang phân phối sĩ, lẻ, cần tìm và 
hổ trợ nhà phân phối đại lý trên toàn Quốc, đặc biệt các phòng 
khám đông tây y, nhà thuốc. 

The company specializes in providing imported health 
care products and is a distributor of red pine essential oil, 
ginseng, collagen, etc..EDALLY brand products imported 
from Korea. Moreover, we are the owner of the Korean 
Red Pine Essential Oil Center, a Korean health care model 
imported exclusively to Vietnam by the importer. The 
company is distributing wholesale, retail needs to find 
and support potential distributors and agents nationwide, 
especially oriental medicine clinics and pharmacies.

Booth no.: A17
VIETNAM

AHCARE CO., LTD.

  235 Pham Hung, Ward 4, District 8, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

  0907349783- 0852238706

 www.khoedeptuthaoduoc.com
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Aikang Group là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về 
R & D, sản xuất và kinh doanh các thiết bị y tế. Được thành lập 
vào năm 2003, Aikang có trụ sở chính tại Thâm Quyến Trung 
Quốc và đã thành lập ba cơ sở R&D và sản xuất với tổng diện tích 
37.000m2 và hàng trăm nhân viên, đồng thời đã đạt được và áp 
dụng 322 bằng sáng chế, cũng như nhận được các chứng chỉ bao 
gồm ISO, CE, v.v...
Aikang đã tung ra nhiều loạt sản phẩm: Xét nghiệm miễn dịch 
phát quang, xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang, Hệ thống 
ELISA tự động, Hệ thống phân nhóm máu, Giải pháp ngân hàng 
máu, Nền tảng xử lý chất lỏng, Hệ thống chuyển mẫu, Hệ thống 
chiết xuất axit nucleic, Giải pháp COVID-19 và Vật tư y tế.

Aikang Group is a national high-tech enterprise specialized 
in R&D, production, sales, and service of medical devices. 
Founded in 2003, Aikang is headquartered in Shenzhen 
China and has established three R&D and production bases 
with a total area of 37,000 sqm and hundreds of employees, 
and has achieved and applied 322 patents, as well as got 
certificates including ISO, CE, etc.
Aikang has launched multiple series of products: 
Chemiluminescence Immunoassay, Fluorescence 
Immunoassay, Automated ELISA System, Blood Grouping 
System, Blood Bank Solution, Liquid Handling Platform, 
Sample Transfer System, Nucleic Acid Extraction System, 
COVID-19 Solution, and Medical Consumables.

Booth no.: V13
CHINA

AIKANG MEDTECH 
CO., LTD.

  1A, Shijing Industrial Park, Pingkui 
Rd, Shijing St, Pingshan, 518118, 

Shenzhen, China 

  86-755-27401422

 www.aikang-medical.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC AIKYA thành lập ngày 7/6/2016 và 
nhanh chóng chiếm trọn sự tin tưởng của Đối tác - Khách hàng 
bởi uy tín và sự đảm bảo quyền lợi đầu tư trực tiếp cho đối tác. 
Trên hành trình xây dựng và phát triển, AIKYA tự hào đã tạo 
được những dấu ấn riêng trong ngành bằng sự góp mặt trong 
những dự án Dược phẩm lớn cũng như mang thương hiệu AIKYA 
đến rộng rãi hơn với đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
AIKYA theo đuổi sự phát triển bền vững của ngành Dược Việt 
Nam và góp phần vào sức khỏe cộng đồng.

AIKYA PHARMACEUTICAL JSC was established on June 
7th, 2016 and immediately gained the trust of Partners - 
Customers by the reputation and direct benefits for partners. 
On the journey is proud of building and developing, is 
proud to have made our own trademark in the industry 
by pharmaceutical projects as well as bringing the brand 
to wider market, both domestic and abroad partners and 
investors. AIKYA pursues the sustainable development of 
Vietnamese Pharmaceutical industry and contributes to 
public health.

Booth no.: B13-16
VIETNAM

AIKYA 
PHARMACEUTICAL 

JSC 

  46Th Floor - Bitexco Financial Tower, 
2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City, Vietnam

  0288 3028 182

 https://aikya.vn/ 
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Công Ty Air Filtech là đại diện phân phối độc quyền của Camfil 
tại Việt Nam. Air Filtech đã cung cấp lọc cho hàng nghìn nhà 
máy, bệnh viện trong suốt hơn 20 năm qua. Các sản phẩm chúng 
tôi cung cấp như: Lọc HEPA cho phòng sạch, phin lọc Camfil cho 
hệ thống HVAC, Bộ lọc kèm hộp quạt Fan Filter Unit, máy lọc 
không khí dân dụng và công nghiệp, Bộ lọc khí cho trần phòng 
mổ Camhosp-R, bộ lọc tĩnh điện khử mùi nhà bếp Purified Air, 
hộp lọc và các phụ kiện khác.

Air Filtech JSC is authorized as an exclusive distributor by 
Camfil in Vietnam. Air Filtech supplied clean air solutions for 
thousand factories, construction, hospital for over 20 years. 
Our Products range consist of: HEPA filter for cleanroom, 
Camfil filter for HVAC system, Fan Filter Unit, Air purifiers & 
Air cleaners (Civil and industrial range), Modular filtration 
ceiling CamHosp-R, Purified Air - Electrostatic filter for 
kitchen , filter housing and other accessories.

Booth no.: E6,8
VIETNAM

AIR FILTECH JSC

  340 Truong Chinh, Tan Hung Thuan 
Ward, District 12, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  (+84) 28 6256 8462

 https://www.airfiltech.vn/

Được thành lập vào năm 2018 bởi một nhóm các nhà khoa học 
MR và một bác sĩ từ Đại học Quốc gia Seoul, AIRS Medical là một 
công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe sáng tạo có trụ sở tại 
Seoul, Hàn Quốc, xây dựng các sản phẩm sử dụng AI, robot và 
dữ liệu lớn, nhằm nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân và hiệu 
quả thể chế trong các lĩnh vực mà năng suất đang hạn chế giá 
trị lâm sàng. Vào tháng 3 năm 2022, AIRS Medical đã mua lại 
ArtiQ, một công ty khởi nghiệp dựa trên AI và robot, chia sẻ tầm 
nhìn về một thế giới không có bệnh tật. Thông qua việc mua lại 
này, công ty đã bổ sung thành công các phương pháp chẩn đoán 
trong ống nghiệm, bao gồm cả tự động hóa tiêm tĩnh mạch 
vào danh mục đầu tư của mình. AIRS Medical nhằm mục đích 
giới thiệu các giải pháp xét nghiệm chẩn đoán nhằm đổi mới 
cấu trúc chi phí của lĩnh vực y tế dựa trên công nghệ đặc biệt và 
chuyên môn lâm sàng.

Founded in 2018 by a team of MR scientists and a doctor 
from Seoul National University, AIRS Medical Inc. is an 
innovative healthcare startup based in Seoul, Korea, that 
builds products utilizing AI, robotics, and big data, with 
a view to enhance patient experience and institutional 
efficiency in areas where productivity is limiting clinical 
value. In March 2022, AIRS Medical acquired artiQ, an AI and 
robotics-based startup, that shared the vision of a world 
without sickness. Through this acquisition, the company 
has successfully added in-vitro diagnostics including 
venipuncture automation to its portfolio. AIRS Medical 
aims to introduce diagnostic test solutions that innovate 
the cost structure of the medical field based on exceptional 
technology and clinical expertise.

Booth no.: G20
KOREA

AIRS MEDICAL INC.

  8-9F, 1838, Nambusunhwan-Ro, 
Gwanak-Gu, Seoul, Republic Of Korea

  (+82) 70 7777 3186

 https://en.airsmed.com/
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Công ty An Phú Mỹ được thành lập năm 2012. Công ty là nhà 
phân phối chính thức đại diện cho các nhà máy sản xuất trang 
thiết bị y tế, vật tư y tế tại Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Mỹ, 
Nhật Bản, Malaysia. Sản phẩm nổi bật chất lượng cao được sự 
tín nhiệm của giới chuyên môn như: Vật tư y tế dùng cấy ghép 
lâu dài vào cơ thể, được sử dụng trong phẫu thuật thần kinh cột 
sống, trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Dụng cụ phẫu 
thuật tiêu chuẩn & phẫu thuật nội soi đến từ các kỹ sư CHLB 
Đức. Công nghệ thông minh quản lý, theo dõi và giám sát mọi 
thiết bị & dụng cụ phẫu thuật tại bệnh viện. Sản phẩm được 
trao tặng giải thưởng Cải tiến 4.0 trong số 100 phát minh của 
ngành công nghiệp Đức năm 2017.
Công ty An Phú Mỹ cam kết luôn cung cấp các sản phẩm có chọn 
lọc, chất lượng cao và mang lại hiệu quả trong chuyên môn 
cũng như trong quản lý kinh tế và được tín nhiệm của các BV 
lớn. 

An Phu My Company was established in 2012. The company 
is the official distributor for medical equipment from 
many manufacture in the Germany, France, USA, Japan, 
Malaysia… High quality products that are trusted by 
professionals including: Implant system for orthopedic & 
trauma surgery, for Spine surgery; Basic surgical instruments 
& laparoscopic instrument from German engineers; Smart 
technology to manage, monitor all equipment & surgical 
instruments at the hospital. The product was awarded the 
Innovation Award 4.0 out of 100 industry inventions in 2017 
in Germany.
An Phu My Company is committed to providing high-quality 
medical device with great efficiency in professional as well 
as in economic management at hospitals and is trusted by 
hospitals.

Booth no.: E28
VIETNAM

AN PHU MY GENERAL 
TRADING EXPORT - 

IMPORT CO., LTD.

  17 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh 
Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, 

Vietnam

  0912014059

 .

Công ty Cổ Phần công nghệ An Phúc là một trong những nhà 
phân phối thiết bị y tế hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp tư 
vấn triển khai các giải pháp tổng thể về hạ tầng, và trang thiết 
bị y tế trên phạm vi toàn quốc.
Công ty Cổ Phần công nghệ An Phúc đã và đang không ngừng 
phát triển, tập trung mạnh mẽ vào việc mở rộng danh mục sản 
phẩm và năng lực cung cấp dịch vụ, năng lực thi công dự án, 
hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cho ngành y tế Việt Nam.

An Phuc Technology JSC.,  is one of the leading distributors 
of medical equipment in Vietnam, specializing in providing 
consultancy and implementation of total solutions for 
infrastructure and medical equipment nationwide.
An Phuc Technology JSC., has been constantly developing, 
focusing strongly on expanding the product portfolio and 
service provision capacity, project construction capacity, 
towards the goal of good service  for the Vietnamese health 
sector.

Booth no.: F7,8
VIETNAM

AN PHUC 
TECHNOLOGY JSC.,

  Lk21-16(19), Van Khe New Urban 
Area, La Khe Ward, Ha Dong District, 

Hanoi City, Vietnam

  02462602354 

 www.anmed.com.vn
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Công ty TNHH dụng cụ y tế Anping Ankang là doanh nghiệp sản 
xuất dụng cụ y tế đã được Cục quản lý dược và thực phẩm Hành 
Thủy của tỉnh Hà Bắc phê duyệt. Các sản phẩm chính của công ty 
bao gồm: giá đỡ cổ giữa, nẹp cố định bên ngoài y tế, nẹp xương 
bằng polyme, nạng y tế, các loại khung kéo y tế khác nhau, 
đai kéo y tế, đai cố định, vòng đệm thắt lưng khác nhau và các 
sản phẩm khác. Thiết bị sản xuất và dụng cụ kiểm tra. Với chất 
lượng tốt và tính thực tiễn cao, nó được tất cả các đơn vị y tế 
đón nhận rộng rãi. Chúng tôi tin chắc rằng với nguồn lực, công 
nghệ và kinh nghiệm của mình, chúng tôi có thể đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng và phục vụ bệnh nhân. Đồng thời, chúng 
tôi cũng mong muốn được giao lưu với Quý Doanh nghiệp, thúc 
đẩy sự phát triển của nhau, cùng chia sẻ tương lai rực rỡ của 
Doanh nghiệp.

Anping Ankang medical instruments Co., Ltd. is an 
enterprise that produces medical instruments approved 
by Hengshui food and Drug Administration of Hebei 
Province. Its main products include: middle neck bracket, 
medical external fixation brace, polymer bone splint, 
medical crutches, various medical traction frames, medical 
traction belts, fixed belts, various waist seals and other 
products. Production equipment and testing instruments. 
With its good quality and strong practicability, it is widely 
welcomed by all medical units. In line with the purpose of 
“careful manufacturing, quality, sincere service, affordable 
sales, respecting contracts, abiding by reputation, and 
fast delivery”, it has won the recognition of the majority of 
consumers. Its products are sold all over the country, and 
some products are sold abroad. We firmly believe that with 
our resources, technology and experience, we can meet the 
requirements of our customers and serve our patients. At 
the same time, we also hope to communicate with your 
enterprise, promote the development of each other, and 
share the brilliant future of the enterprise.

Booth no.: G1
CHINA

ANPING ANKANG 
MEDICAL 

INSTRUMENT
CO., LTD.

  Hebei Province, China

  +86 13393083003

 anpingankang.en.alibaba.com

Anh Khang cung cấp giải pháp toàn diện về xây dựng phòng 
sạch phục vụ sản xuất, bao gồm Tư vấn - Thiết kế - Cung cấp 
vật tư thiết bị - Thi công lắp đặt hoàn thiện. Cho đến nay Anh 
Khang đã trở thành một đơn vị uy tín với hơn 80+ khách hàng 
tin tưởng hợp tác và 80+ dự án được triển khai trải rộng trong 
các lĩnh vực sản xuất: Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Y tế, 
Điện tử công nghệ cao.

Anh Khang provides comprehensive solutions for clean 
room construction for production, including consulting, 
design, supply of materials and equipment, and complete 
installation. Anh Khang has become a prestigious unit with 
more than 80 customers trusting us to cooperate and more 
than 80 projects deployed spread across the manufacturing 
fields: pharmaceuticals, cosmetics, food, medical, and high-
tech electronics.

Booth no.: K6,8
VIETNAM

ANH KHANG 
CLEANROOM 

ELECTROMECHANICAL 
JSC

  Floor 1, Tower A, Helios Tower, No. 
75 Tam Trinh Street, Mai Dong Ward, 

Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam

  0902 051 222

 https://akme.com.vn/
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America Medic & Science AMS là một công ty dinh dưỡng của 
Mỹ được thành lập vào năm 2007 và có trụ sở chính tại Seattle, 
Washington. Chúng tôi sản xuất và phân phối các sản phẩm tự 
nhiên hữu cơ, chất lượng cao và thực phẩm chức năng cho mọi 
cá nhân và nhóm tuổi. Năm 2002, Công ty TNHH Thương Mại 
AT&T ra đời, cung cấp một giải pháp tổng thể cho ngành Hỗ trợ 
sinh sản: cung ứng các thiết bị, môi trường nuôi cấy phôi, vật 
tư tiêu hao, thực phẩm bổ xung... AT&T luôn vững vàng với mục 
tiêu mang lại cho khách hàng những sản phẩm công nghệ tiên 
tiến với dịch vụ hoàn hảo nhất. Trải qua chặng đường 17 năm 
phát triển, đến nay AT&T đã để lại dấu ấn trên thị trường và 
trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản tại Việt 
Nam. Các sản phẩm của AMS Hoa Kỳ được phân phối độc quyền 
bởi AT&T có công thức độc quyền, được nghiên cứu kỹ càng, từ 
các thành phần thiên nhiên, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Sản 
phẩm sở hữu đầy đủ các chứng nhận của cục FDA-Hoa Kỳ và Bộ 
Y tế Việt Nam.

America Medic & Science (AMS) is an American nutraceutical 
company established in 2007 and headquartered in Seattle, 
Washington. We manufacture and distribute high quality, 
organic natural products and dietary supplements for all 
individuals and age groups. In 2002, AT&T Trading Company 
Limited was born, providing a total solution for the Assisted 
Reproductive Industry: equipment, medium, consumables, 
supplements ... AT&T has always been steadfast with 
the goal of bringing customers advanced technology 
products with the most perfect service. After 20 years of 
development, AT&T has left its mark on the market and has 
become the leading company in the Assisted Reproductive 
field in VIET NAM. AMS products exclusively distributed by 
AT&T have an exclusive and well-researched formula, from 
natural ingredients, to ensure safety and effectiveness. 
The products are fully certified by US-FDA and VIET NAM 
Ministry of Health.

Booth no.: A15
VIETNAM

AT&T TRADING
CO., LTD.

  Lk11-21, An Hung New Urban Area, 
Duong Noi Ward, Ha Dong District, 

Hanoi, Vietnam

  024.6252.6699/ 024.6664.8788

 https://amsvietnam.vn/;http://
ivfvietnam.vn/

Công ty TNHH Avanta Diagnostics là một trong những đơn vị 
dẫn đầu về nhập khẩu và phân phối trang thiết bị, vật tư y tế, 
sản phẩm chăm sóc sức khoẻ chuyên dùng cho bệnh viện, POCT 
và chăm sóc sức khỏe cá nhân. 
Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty chúng tôi có hơn 20 năm 
kinh nghiệm và đang hợp tác với các nhà sản xuất, khách hàng 
chuyên nghiệp, uy tín tại những quốc gia dẫn đầu về sản xuất 
trang thiết bị y tế như: Mỹ, Đức, Pháp, Pakistan, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Đài Loan, Trung Quốc,… Nền tảng thiết yếu này đem đến 
cho chúng tôi tự tin và tự hào sẽ đáp ứng các lựa chọn của Quý 
khách hàng từ sản phẩm đơn lẻ đến giải pháp tổng thể về trang 
thiết bị chuyên dùng cho POCT, Lab theo kịp xu hướng công 
nghệ, đảm bảo chất lượng cũng như tính hữu dụng cao, giá cả 
phù hợp. 

Avanta Diagnostics Co., Ltd. was established with the target 
of becoming one of the leading company in importing, 
manufacturing and distributing medical equipment, 
supplies, healthcare products for hospitals, clinics and 
individuals.
Our staff has more than 20 years of experience in creating 
and deploying distribution of medical products and 
services. We have been cooperating with manufacturers, 
distributors they have got reputable, experienced and 
professional. They are from countries such as USA, Germany, 
France, Pakistan, India, Japan, Taiwan, China, ... With this 
essential foundation we are always confident and proud 
to bring our customers products and services with high 
usefulness, good quality and competitive prices.

Booth no.: B6,8
VIETNAM

AVANTA 
DIAGNOSTICS

CO., LTD.

  286 Giai Phong Street, Phuong Liet 
Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City, 

Vietnam

  0968 031033

 www.avanta.vn
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Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm có thể giúp 
mọi người chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những 
người thân yêu.
Sức khỏe của mỗi thành viên tạo nên niềm hạnh phúc cho cả 
gia đình.
B.Well Swiss chân thành chia sẻ sự quan tâm đến tất cả các 
thành viên trong gia đình bạn. Vì niềm tin đó B.Well Swiss đã 
phát triển hệ sinh thái các sản phẩm trang thiết bị y tế đáp ứng 
nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình. Trẻ em, thanh thiếu 
niên và người lớn tuổi, tất cả đều được chăm sóc và quan tâm. 
B.Well Swiss cung cấp các thiết bị y tế đa dạng cho tất cả các 
thành viên trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy xông khí 
dung, nhiệt kế, máy tăm nước, máy hút dịch mũi.
Sản phẩm của B.Well Swiss được đảm bảo sản xuất dưới sự giám 
sát và tuân thủ các qui định của Thụy Sĩ, tuân thủ tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 13485:2016 cũng như các tiêu chuẩn chất lượng quy 
định bởi Châu Âu.

Our mission is to create products that can help people 
care for and protect the health of themselves and their 
loved ones. The health of each member creates happiness 
for the whole family.  B. Well, Swiss genuinely cares about 
all members of your family. Because of that belief, B.Well 
Swiss has developed an ecosystem of medical equipment 
products to meet the needs of all family members. 
Children, teenagers, and adults—all are cared for and 
taken care of. B. Well Swiss provides a variety of medical 
equipment for all family members such as blood pressure 
monitors, nebulizers, thermometers, water flossers, and 
nasal aspirators.  B.Well Swiss products are guaranteed to 
be manufactured under the supervision and compliance 
of Swiss regulations, in compliance with the international 
standard ISO 13485:2016 as well as the quality standards set 
by Europe.

Booth no.: K32
VIETNAM

B.WELL SWISS VN

  14Th Floor, Hm Town Building, 412 
Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 

3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  092323 5454

 bwell-swiss.vn

Tự hào là đơn vị nghiên cứu thành công công nghệ bào chế dạng 
Nano. Với thế mạnh làm chủ công nghệ nguồn do đội ngũ công 
ty chúng tôi sáng chế, chủ động kiểm soát tốt chất lượng và chi 
phí sản xuất, kích cỡ hạt Nano siêu nhỏ đạt dưới 20 nm . 
Thế mạnh của chúng tôi: tách chiết một số dược liệu quý có khả 
năng khó tan và khó hấp thu vào cơ thể, dẫn đến hiệu quả điều 
trị thấp hoặc không hiệu quả như mong muốn. Vì vậy chúng tôi 
chuyển về dạng bào chế nano để tăng khả năng hấp thu dược 
chất qua màng tế bào vào tế bào đạt hiệu quả cao trong hỗ trợ 
điều trị cũng như điều trị . 
Hiện nay sản phẩm chủ lực của chúng tôi: tách chiết curcumin 
noir đưa về dạng bào chế Nano Curucmin từ củ nghệ nếp vàng 
và một số cây dược liệu, lấy từ nguồn dược liệu phong phú của 
Việt Nam.

We are proud to be a unit that successfully researches nano-
formulation technology. The nanoparticle size is below 20 
nm. with the strength of mastering the source technology 
invented by our company team, actively controlling the 
quality and production costs, the nanoparticle size is below 
20 nm.
Our strength: extracting some precious medicinal herbs 
that are difficult to dissolve and difficult to absorb into 
the body, leading to low or ineffective treatment effects. 
Therefore, we switched to the nano dosage form to increase 
the absorption of drugs through the cell membrane into the 
cell to achieve high efficiency in treatment support as well 
as treatment. 
Currently, our main product is extracting curcumin noir into 
the dosage form Nano Curucmin from yellow glutinous 
turmeric and some medicinal plants, taken from the rich 
medicinal sources of Vietnam.

Booth no.: F19
VIETNAM

BAC HA NANOTECH 
PHARMA JSC

  Nam Doi Than Hamlet, Nong 
Thuong Commune, Bac Kan City, Bac 

Kan Province, Vietnam

  035.546.9999

 bachacumin.vn
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XABT, Beijing Applied Biological Technologies Co., Ltd, một 
doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào việc cung cấp các 
giải pháp hoàn chỉnh để phát hiện các mầm bệnh truyền nhiễm 
trong lĩnh vực y tế và sức khỏe. Với nhiều nền tảng công nghệ 
PCR, nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển hơn 400 
thuốc thử xét nghiệm PCR cho trung tâm kiểm soát và phòng 
ngừa dịch bệnh và các hệ thống bệnh viện được sử dụng; bao 
gồm SARS Covid-19, Bệnh tiêu chảy và lây truyền qua thực 
phẩm, Bệnh đường hô hấp, Bệnh Tay Chân Miệng, Nhiễm trùng 
đường tiêu hóa, và các loạt bệnh khác. XABT sẽ tiếp tục phát 
triển và đổi mới các dòng sản phẩm và hệ thống để đáp ứng nhu 
cầu của ngành.

XABT, Beijing Applied Biological Technologies Co., Ltd, a 
high-tech enterprise main focus on providing complete 
solutions for the detection of infectious pathogens in the 
medical and health field. With multiple PCR technology 
platforms, our team researched and develop more than 
400 PCR detection reagents for CDC and hospital systems 
used; including SARS Covid-19, Food-borne & diarrhea, 
Respiratory disease, HFMD, Gastrointestinal infections, 
and other series. XABT continues to evolve and innovate 
its product lines and system for meeting the needs of the 
industry.

Booth no.: K1
CHINA

BEIJING APPLIED 
BIOLOGICAL 

TECHNOLOGIES
CO., LTD.

  Building C, Zhengdan International, 
No.33 Science Park Road, Changping 

District Beijing, P.R.C.

  (+86) 0755-33315840

 https://www.xabt-biotech.com/

Bepharco thuộc Top 10 công ty phân phối dược phẩm hàng 
đầu Việt Nam và là đối tác chiến lược của nhiều hãng dược lớn 
trên thế giới như Gedeon Richter, Raptakos, Egis, PK Benelux, 
Pharmalink, Daewon,.... 
Trải qua lịch sử hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ, đến 
nay Bepharco là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn 
nhất cho ngành dược Việt Nam, giúp hiện thực hóa mục tiêu 
đưa các sản phẩm Việt Nam ra khắp thế giới. 

Bepharco is one of the Top 10 leading pharmaceutical 
distribution companies in Vietnam and is a strategic partner 
of many major pharmaceutical companies in the world such 
as Gedeon Richter, Raptakos, Egis, PK Benelux, Pharmalink, 
Daewon,...
Over half a century of establishment and development 
history, Bepharco is now one of the largest contributors to 
Vietnam’s pharmaceutical industry, helping to realize the 
goal of bringing Vietnamese products to the world.

Booth no.: B30
VIETNAM

BEPHARCO (BENTRE 
PHARMACEUTICAL 

JSC)

  6A3, National Highway 60, Phu Tan 
Ward, Ben Tre City, Ben Tre Province, 

Vietnam

  18001745

 https://bepharco.com

44 45

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

Bệnh viện chuyên khoa mắt ở thành phố busan, với sứ mệnh và 
tiêu chí là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách mang lại 
đôi mắt sáng cho khách hàng và bệnh nhân. 

Eye specialist hospital in Busan City, whose mission and 
criteria are to improve the quality of life by bringing bright 
eyes to customers and patients.

Booth no.: I9-16
KOREA

BGN BRIGHT EYES 
EYE HOSPITAL BUSAN 

BRANCH

  Myeongan Building, 729 Gaya-
daero, Busanjin-gu, Busan, Republic of 

Korea

  (+82) 051-1544-3994

 https://busan.bgneye.com:458/
main.php

BioFact Life được thành lập tại Malaysia và hiện là một trong 
những nhà phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe thảo dược 
lớn nhất tại Malaysia và có thành tích xuất sắc trong việc cung 
cấp các dịch vụ OEM. Công ty chuyên sản xuất Đông trùng hạ 
thảo bằng phương pháp nuôi trồng trong phòng thí nghiệm. 
Chúng tôi tự hào là một trong những công ty công nghệ sinh 
học đầu tiên trên thế giới sử dụng các kỹ thuật công nghệ sinh 
học mới nhất trong nuôi trồng Đông trùng hạ thảo với chi phí 
giảm mà chất lượng được cải thiện.

BioFact Life was incorporated in Malaysia and is currently 
one of the largest herbal healthcare product distributors 
in Malaysia and has an outstanding track record in offering 
OEM services. The company specialises in production of 
Cordyceps by laboratory cultivation. The company can be 
proud for being one of the first biotechnology companies 
in the world to use the latest biotechnology techniques 
in Cordyceps cultivation at reduced cost with improved 
quality.

Booth no.: H1
MALAYSIA

BIOFACT LIFE SDN 
BHD

  Lot 5094, Kawasan Perindustrian 
Parit Jamil, 84150 Muar, Johor, Malaysia

  (+606) 9872 588

 www.biofactlife.com
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Biomapper Technology Co., Ltd. chủ yếu tham gia vào nghiên 
cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh nguyên liệu thô cho 
thuốc thử chẩn đoán in vitro. Nó chủ yếu liên quan đến các sản 
phẩm IVD cho người, chẩn đoán thú y và chẩn đoán gia súc 
như các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan, bệnh 
từ người mẹ truyền sang thai nhi (TORCH&Childhood), bệnh 
truyền nhiễm lây truyền qua vết cắn của động vật chân đốt ( 
tropical&vector-borne diseases ), đường hô hấp, tài liệu chẩn 
đoán dấu hiệu ung thư cho chó, tài liệu chẩn đoán mèo, tài liệu 
chẩn đoán lợn, tài liệu chẩn đoán bò, động vật nhai lại nhỏ tài 
liệu chẩn đoán, v.v... 

Biomapper Technology Co., Ltd. is mainly engaged in 
the research and development, production and sales of 
raw materials for in vitro diagnostic reagents. It mainly 
involves human IVD products, veterinary diagnostics and 
livestock diagnostics such as sexually transmitted diseases, 
hepatitis, TORCH&Childhood, tropical&vector-borne 
diseases, respiratory tract, cancer marker canine diagnostics 
materials, feline diagnostics materials, swine diagnostics 
materials, bovine diagnostics materials, small ruminants 
diagnostics materials and so on.

Booth no.: L17
CHINA

BIO-MAPPER 
TECHNOLOGY

CO., LTD.

  .

  86 574 2799 8743

 www.bio-mapper.com

Là đối tác kinh doanh Thực phẩm chức năng & Thực phẩm Bổ 
sung Sức khỏe OEM / ODM hàng đầu của Malaysia, BSM cung cấp 
các Công thức & Sản phẩm Độc đáo và Sáng tạo sử dụng Thành 
phần có Thương hiệu & Được cấp bằng sáng chế, và được hỗ trợ 
bởi Nghiên cứu lâm sàng. BSM đặt sự quan tâm hàng đầu về 
dinh dưỡng, khoa học và quy định, chúng tôi hợp tác với các 
nhà nghiên cứu, bác sĩ và chuyên gia thực vật hàng đầu thế giới 
để phân tích xu hướng sức khỏe nhằm dẫn đầu thị trường thực 
phẩm chức năng & sức khỏe.

Malaysia’s Top OEM/ODM Food & Health Supplement 
Business Partner, providing Unique and Innovative 
Formulas & Products using Branded & Patented Ingredients 
supported by Clinical Studies. BSM is always staying ahead 
with the cutting edge of nutrition, science, and regulatory 
concerns, we partnered with the world leading researchers, 
doctors and botanical experts to analyze the health trends 
in order to stay at the forefront of the health & dietary 
supplement market. 

Booth no.: B10
MALAYSIA

BIO-SCIENCE 
MARKETING SDN. 

BHD.

  95-2, Jalan Metro Perdana Barat 1, 
Taman Usahawan Kepong, 52100 Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur

  (+60) 0362592955

 https://www.bio-nanosciences.
com/
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Boditech Med Inc - Đơn vị dẫn đầu POCT (Xét nghiệm điểm chăm 
sóc). Boditech Med đã cung cấp các giải pháp chẩn đoán in-vitro 
cho hơn 120 quốc gia trên thế giới kể từ năm 1998. Ngoài ra, 
100 triệu xét nghiệm IVD đã được thực hiện với 60.000 máy 
phân tích IVD của chúng tôi. Boditech Med không ngừng phấn 
đấu để trở thành công ty chẩn đoán in-vitro toàn cầu nhận ra 
giá trị của sự tôn trọng đối với cuộc sống. Chúng tôi sẽ tập trung 
vào việc phát triển các công nghệ chẩn đoán miễn dịch và chẩn 
đoán phân tử quan trọng để cung cấp các giải pháp chẩn đoán 
trong ống nghiệm đáng tin cậy cho mọi người ở bất kỳ đâu và 
bất kỳ lúc nào. 

Boditech Med Inc - The leader of POCT (Point of Care 
Testing). Boditech Med has provided in-vitro diagnostic 
solutions to over 120 countries around the world since 1998. 
Also, 100 million IVD tests have been implemented with our 
60,000 IVD analyzers. Boditech Med is constantly striving to 
become a global in-vitro diagnostic company realizing the 
value of respect for life. We will focus on developing key 
immune-diagnosis and molecular diagnosis technologies 
to provide reliable in-vitro diagnostic solutions for everyone 
anywhere, and anytime.

Booth no.: G14
KOREA

BODITECH MED INC

  43, Geodudanji 1-Gil, Dongnae-
Myeon, Chuncheon-Si, Gangwon-Do 

24398, Republic Of Korea

  (+82) 33 243 1400

 www.boditech.co.kr

Bệnh viện y học cổ truyền Hàn Quốc có chuyên khoa vận dụng y 
học cổ truyền để điều trị những loại bệnh như : ung thư , bệnh 
mãn tính, vô sinh , hiếm muộn, chế độ ăn uống giảm cân, và 
giải độc, làm sạch máu .    

Korean Traditional Medicine Hospital has a specialized 
department that uses traditional medicine to treat diseases 
such as : cancer, chronic disease, infertility, rareness, diet, 
diet, and detoxification, blood purification.

Booth no.: I9-16
KOREA

BORI EUNBAEK 
ORIENTAL CLINIC

  Room 203, 2nd floor, Shindong-a 
officetel, 749-1, Gaya-daero, Busanjin-

gu, Busan, Republic of Korea

  (+82) 051-806-3588

 http://www.eunbaek.co.kr/
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BS Medical là tên đại diện cho các sản phẩm chính của chúng 
tôi, đặc biệt là bộ PRP và Filler trong lĩnh vực kỹ thuật sinh 
học; ống lấy máu, ống tiêm & kim tiêm dưới da, kim bút, ống 
thông IV, ống tiêm insulin, bộ truyền dịch IV, túi đựng nước 
tiểu, v.v., trong lĩnh vực thiết bị y tế và dây chuyền sản xuất 
tự động tương ứng. Chúng tôi không chỉ sản xuất dây chuyền 
tự động các sản phẩm hiện có, mà còn tùy chỉnh và thiết kế sản 
phẩm đang phát triển và thiết bị của nó với các tính năng độc 
đáo theo yêu cầu của khách hàng. Không giống như các công 
ty kỹ thuật tổng hợp, BS Medical, với chuyên môn và kinh 
nghiệm trong các thiết bị y tế, cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn để 
thành công trên cơ sở chìa khóa trao tay bao gồm phân tích thị 
trường, chi phí, cung cầu nguyên vật liệu, sản xuất, quy trình và 
kiểm soát chất lượng.

We, BS Medical, represent our major products, especially 
PRP kit and Filler in the bioengineering field; blood 
collection tube, syringe & hypodermic needle, pen needle, 
IV catheter, insulin syringe, IV infusion set, urine bag etc., 
in the medical device and respective automatic production 
line field. We do not only manufacture automatic production 
line of the existing products, but also customize and design 
the developing product and its equipment with unique 
features upon client’s request. Unlike general engineering 
companies, BS Medical, with expertise and experience in 
medical devices, provides a wide range of consultation to 
succeed in turnkey basis including market analysis, cost 
analysis, raw material supply and demand, production, 
process and quality control.

Booth no.: E18
KOREA

BS MEDICAL CO., LTD.

  320, Hyoja-Ro, Wansan-Gu, Jeonju-
Si, Jeollabuk-Do, 54976 Republic Of 

Korea.

  (+82)-63-908-9933

 www.info-bsm.com

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ BS The Body là cơ quan phẫu 
thuật thẩm mỹ nằm ở thành phố Busan, đội ngũ y bác sỹ 20-30 
năm kinh nghiệm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ và là cơ 
quan y tế ưu tú hàng đầu về du lịch Busan.

BS The Body Plastic Surgical Clinic is a plastic surgery agency 
located in Busan city, a team of doctors and nurses with 20-
30 years of experience in the plastic surgery industry and a 
leading elite medical institution in Busan.

Booth no.: I9-16
KOREA

BS THE BODY PLASTIC 
SURGICAL CLINIC

   4,5,6,7th
floor, 51 Seomyeon-ro, Busanjin-gu, 

Busan, Republic of Korea

   (+82)010-9362-2858

 http://thebodyps.co.kr/
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BSL được thành lập vào năm 2013 bởi các chuyên gia có kinh 
nghiệm 18 năm về thiết bị y tế, đã cống hiến hết mình cho việc 
thiết kế, phát triển và thương mại hóa quốc tế các thiết bị y tế 
liên quan đến mô mỡ. Mỡ trắng là nguồn lớn nhất của các tế 
bào, mô tái tạo và mô đệm. Các thiết bị Adinizing được cấp bằng 
sáng chế độc quyền (vi mô hóa, đồng nhất hóa và định cỡ các 
mô) và xử lý tế bào tự động (ACS) của chúng tôi là những thiết bị 
tiên tiến và sáng tạo nhất trên toàn thế giới. 

BSL was established by over eighteen -year experienced 
medical device experts in 2013 who have mostly dedicated 
themselves to the design, development and international 
commercialization of adipose tissue related medical devices. 
Adipose -tissue is the biggest source of regenerative and 
stromal cells and tissues. Our exclusive patented Adinizing 
(micronizing, homogenizing and sizing of Adipose -tissues) 
and automated cell processing (ACS) devices are most 
advance and innovative all over the world.

Booth no.: C5
KOREA

BSL CO., LTD.

  6-13, Chilsan-Ro 237 Beon-Gil, 
Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, 

Republic Of Korea

  +82 55 328 9235

  www.biosl.com

Bệnh viện có diện tích lên tới 660 mét vuông, và được thiết kế 
không gian rất nghệ thuật để phục vụ cho chữa bệnh và phục 
hồi sức khỏe, có không gian riêng dành cho bệnh nhân nữ, và 
được trang bị đầy đủ các trang bị y tế chất lượng cao. 

The hospital is 660 square meters, and it’s designed to be 
very artistic for healing and rehabilitation, has its own space 
for female patients, and is fully equipped with high-quality 
medical equipment.

Booth no.: I9-16
KOREA

BUSAN MIRAE IFC 
CLINIC 

  3rd and 4th floor, IFC Busan, 133 
Jeonpo-daero, Nam-gu, Busan, Republic 

of Korea

  (+82) 051-710-2000

  http://mrhealth-b.co.kr/
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Canonpharma thuộc thế hệ mới của các nhà sản xuất dược 
phẩm của Nga, tập trung vào các tiêu chuẩn cực kỳ cao về chất 
lượng sản xuất và chăm sóc sản phẩm. Với đội ngũ quản lý lành 
nghề, Canonpharma có vị trí tốt để tận dụng xu hướng thay đổi 
của thị trường dược phẩm trong 20 năm qua. Canonpharma 
có: Cơ sở sản xuất theo chu trình hiện đại, công nghệ cao; Tuân 
thủ tiêu chuẩn GMP; 20 nhà sản xuất dược phẩm của Nga theo 
doanh số bán lẻ (IQVIA, 2019); Năng lực sản xuất - hơn 25 triệu 
gói dạng thành phẩm mỗi năm; Danh mục sản phẩm hơn 180 
SKU, 50 trong số đó là nhãn hiệu và 130 là thuốc generic INN; 
Hợp tác với tất cả các nhà phân phối hàng đầu ở Nga và các nước 
EEU. Với sự mệnh khuyến khích sự tiến bộ trong y học cũng như 
toàn xã hội bằng cách cung cấp cho bệnh nhân khả năng tiếp 
cận với những phát triển y tế toàn cầu mới nhất và giúp mọi 
người có cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn! 

Canonpharma production belongs to a new generation 
of Russian pharmaceutical manufacturers focused on 
extremely high standards of production quality and product 
care. With a skilled management team, Canonpharma 
production is well positioned to capitalize on changing 
trends in the pharmaceutical market 20 years on the 
pharmaceutical market. Our advantages: Modern, highly 
technological full-cycle production facilities; Compliance 
with GMP standards; op 20 Russian pharmaceutical 
manufacturers by retail sales (IQVIA, 2019); Production 
capacity – over 25 million packs of finished forms per year; 
Product portfolio of over 180 SKU, 50 of which are brands 
and 130 are INN generics; Cooperation with all leading 
distributors in Russia and EEU countries. Our mission is 
to encourage progress in medicine as well as society as a 
whole by providing patients with access to the latest global 
medical developments and helping people live healthier 
and more fulfilling lives!

Booth no.: D13-16
RUSSIA

CANONPHARMA 
PRODUCTION LLC 

  Block 1, bld. 6, Babaevskaya str., 
Moscow,  107014, Russia

  8 (495) 797-99-54

  http://www.canonpharma.ru

Được thành lập vào năm 1998 tại thành phố Lausanne của Thụy 
Sĩ, Clinic Lemanic được nhiều người đánh giá là đơn vị dẫn đầu 
toàn cầu trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ và ngăn ngừa lão hóa. 
Danh tiếng nổi bật mà Clinic Lemanic đạt được đã vươn xa ra 
thế giới, thể hiện qua các giải thưởng quốc tế về chất lượng 
xuất sắc mà công ty đã nhận được và lượng khách hàng quốc 
tế mà công ty thu hút được. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi 
là 100% tự nhiên; chúng đã được thử nghiệm khoa học và đánh 
giá thông qua các nghiên cứu lâm sàng. 
Một cuộc tìm kiếm không bao giờ kết thúc cho sự hoàn hảo 
được hỗ trợ bởi bí quyết đặc biệt và chính xác để tăng cường sức 
khỏe, hạnh phúc và sắc đẹp, được đặt trong khung cảnh trang 
nhã của một không gian rộng lớn, riêng tư ở trung tâm của 
Lausanne, Thụy Sĩ - đây là điều tạo nên Clinic Lemanic độc đáo 
và những gì bạn có thể mong đợi khi là một trong những bệnh 
nhân của Clinic Lemanic.

Founded in 1998 in the picturesque Swiss city of Lausanne, 
Clinic Lemanic is widely regarded as a global leader in 
the fields of aesthetic dermatology and the prevention 
of ageing. The outstanding reputation enjoyed by Clinic 
Lemanic extends far beyond the borders of its home 
country, as is reflected by the international awards of 
excellence it has received and the cosmopolitan clientele 
it attracts. All of our products are 100% natural; they have 
been scientifically tested and evaluated through clinical 
studies. A never-ending quest for perfection powered 
by exceptional and precise know-how for the promotion 
of health, well-being and beauty, set within the elegant 
surrounds of a large, private space in the heart of Lausanne, 
Switzerland – this is what makes Clinic Lemanic unique and 
what you can expect as one of its patients.

Booth no.: C9
SWITZERLAND

CLINIC LÉMANIC CL 
SA

  Avenue De La Gare 2, 1003 
Lausanne, Switzerland

  41 21 321 20 84

 www.cliniclemanic.ch 
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Được thành lập tại Đài Loan vào năm 2005, Conwell Medical 
là nhà sản xuất, phân phối và xuất khẩu thương hiệu Conwell 
đã được cấp bằng sáng chế của mình về lĩnh vực nẹp và hỗ trợ 
chỉnh hình. Giúp khách hàng “Sống tốt với Conwell” là điều mà 
chúng tôi cố gắng và tiếp tục phát triển. Hơn hết, kiểm soát 
chất lượng sản phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu của 
chúng tôi. Trong năm 2009, Conwell đã nhận được tiêu chuẩn 
chất lượng ISO9001 & ISO13485. Chúng tôi tin tưởng vào việc 
xây dựng mối quan hệ lâu dài với cả nhà phân phối và người 
dùng cuối bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng với giá 
cả hợp lý. Chúng tôi xin chân thành mời quý khách hàng có cùng 
niềm tin với chúng tôi và mong muốn cùng xây dựng một doanh 
nghiệp thịnh vượng.

Conwell Medical is a fast growing company specialized in the 
field of orthopedic brace and support.  Founded in Taiwan 
in 2005, Conwell Medical is a manufacturer, distributor 
and exporter of its patented brand Conwell. Conwell offers 
a complete range of orthopedic products for the major 
injury-prone area of the body. Helping our customers to “Be 
Well with Conwell” is what we strive for and what keeps us 
going. Product quality control is one of our top priorities.  In 
2009, Conwell have received the quality standard ISO9001 
& ISO13485. We believe in long term relationship building 
with both our distributors and end users by only offering 
quality products with reasonable price.  We sincerely invite 
those who share the same believe with us and look forward 
to building a mutual prosperous business with you.

Booth no.: E9,11
TAIWAN

CONWELL MEDICAL 
CO., LTD.

  2F, No. 127-3, 1St Road, Taichung 
Industrial Park, Situn District, Taichung 

407270, Taiwan (R.O.C)

  +886-4-23508158

 www.conwellmedical.com

Create Biotech liên tục tạo ra các sản phẩm tuyệt vời để giúp 
các bệnh viện và nhân viên y tế nâng cao độ an toàn và chất 
lượng điều trị cho bệnh nhân. Là một công ty y tế toàn cầu, 
chúng tôi hợp tác chiến lược với các đối tác và bác sĩ lâm sàng 
trên toàn thế giới về liệu pháp gây mê, hỗ trợ thông khí và vật 
tư tiêu hao quản lý đường thở. Ngày nay, chúng tôi là nhà cung 
cấp chính và độc quyền cho nhiều bệnh viện về Hệ thống thở và 
Phụ kiện, Thiết bị trị liệu nCPAP cho trẻ sơ sinh, Cảm biến lưu 
lượng, Chụp cắt lớp (Đo EtCO2) và Van thở ra. Chúng tôi đang 
xây dựng một thương hiệu bền vững và làm những điều tốt đẹp 
cho người dân. “Tạo ra Công nghệ sinh học - Luôn có trong từng 
hơi thở”.

Create Biotech is consistently creating awesome products 
to help hospitals and medical staff improve the safety 
and quality of treatment to patients. As a global medical 
company, we strategically co-develop with the partners 
and clinicians worldwide on anesthesia therapy, ventilation 
support and airway management consumables. Nowadays, 
we are the main and exclusive supplier to many hospitals for 
Breathing System and Accessories, Neonatal nCPAP Therapy 
Devices, Flow Sensors, Capnography (EtCO2 Measurement), 
and Exhalation Valves. We are building a sustainable brand 
and doing good things to the people. “Create Biotech - 
Always there for every breath”.

Booth no.: E16
TAIWAN

CREATE BIOTECH
CO., LTD.

  No.68, Gong 7Th Rd., Longtan Dist., 
32559 Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)

  +886-3-4090045

 www.create-biotech.com
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Với sứ mệnh “Nâng tầm thảo dược Việt”, từ năm 2013 Công 
ty CP Dược Mỹ phẩm CVI đã phát triển nhiều dòng sản phẩm 
thảo dược bằng công nghệ cao như CumarGold New, Heposal, 
Gastosic.... từ những nguyên liệu quen thuộc với đời sống 
người Việt như Gừng, Nghệ, Ưng bất bạc... Các sản phẩm đến 
từ CVI luôn được sản xuất trên dây truyền hiện đại bậc nhất, 
đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế để mang tới cho 
người tiêu dùng những giải pháp hỗ trợ đắc lực cho hành trình 
bảo vệ và hồi phục sức khoẻ. 

With the mission of “Enhancing Vietnamese herbs”, since 
2013, CVI Cosmetics Pharmaceutical Joint Stock Company 
has developed many high-tech herbal products such 
as CumarGold New, Heposal, Gastosic.... from familiar 
ingredients such as ginger, turmeric, etc. Products from CVI 
are always manufactured on the most modern production 
lines, meeting the strict standards of the Ministry of Health 
to bring consumers effective support solutions for health 
protection and recovery.

Booth no.: K30
VIETNAM

CVI PHARMA JSC

  Land Lot Cni - 08B-3 Hi-Tech 
Industrial Park 1 Hoa Lac Hi-Tech Park, 
Km29 Thang Long Avenue, Thach Hoa 
Commune, Thach That District, Hanoi 

City, Vietnam

  (024) 3668 6938

  https://cvi.vn/

CHA Meditech là công ty thẩm mỹ sinh học toàn cầu thuộc Tập 
đoàn CHA Bio, tổ hợp nghiên cứu y sinh lớn nhất bao gồm Bệnh 
viện, Viện nghiên cứu, Các tập đoàn và Trường đại học. Là công 
ty duy nhất được phép nghiên cứu và tìm hiểu về môi trường 
tế bào gốc, chúng tôi chuyên sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm, 
mỹ phẩm cũng như các nguyên liệu thô như yếu tố tăng trưởng, 
peptide dựa trên các chất có nguồn gốc sinh học.

CHA Meditech is a global bio-aesthetic company belongs 
to CHA Bio Group which is the largest biomedical research 
complex consists of Hospital, Research Institute, Corporates 
and University. As the only company authorized for the 
research and study of stem cell conditioned media, we 
are specialized in manufacturing of medical device, 
pharmaceutical, cosmetic products as well as raw 
ingredients such as growth factor, peptide based on bio-
derived substances.  

Booth no.: E22
KOREA

CHA MEDITECH 
CO., LTD.

  1646, Yuseong-Daero, Yuseong-Gu, 
Daejeon, Republic Of Korea

  (+82)-31-881-7822

 www.chamt.co.kr
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DAEUN MEDICAL là nhà sản xuất thiết bị y tế chuyên phát triển 
và sản xuất các sản phẩm chăm sóc vết thương khác nhau bằng 
công nghệ được cấp bằng sáng chế “Skin Wound Treatment 
Composition” của chúng tôi. Thông qua Cơ chế Kéo & Kết dính, 
các sản phẩm DAEUN giúp vết thương lành tốt hơn và giảm 
thiểu sẹo. 

DAEUN MEDICAL is medical device manufacturer 
developing and producing various wound care products 
with our “Skin Wound Treatment Composition” patented 
technology. Throughout Pulling & Binding Mechanism, 
DAEUN products help wound healing better and minimize 
the scar.

Booth no.: D7
KOREA

DAEUN MEDICAL

  1404/1405. 122 Jomaru-
R0385Beon-Gil, Bucheon-Si, Gyeonggi-

Do., Republic Of Korea

  (+82) 32-270-6034

  www.daeunmed.com

DAEYANG Medical là công ty thiết bị y tế hàng đầu Hàn Quốc đã 
phát triển hơn 50 năm và đang tự phát triển và sản xuất các 
thiết bị vật lý trị liệu và thiết bị thẩm mỹ. Nhờ sự hợp tác với 
nhiều công ty toàn cầu khác nhau trên toàn thế giới ngoài Hàn 
Quốc, chúng tôi sẽ là công ty hàng đầu thế giới và là niềm tự 
hào của người Hàn Quốc. 

DAEYANG Medical is a Korean leading medical device 
company that has grown for over 50 years and is developing 
and producing physical therapy devices and aesthetic 
devices on its own. Thanks to the collaboration with various 
global companies around the world beyond Korea, we will 
be the world’s best and the pride of Koreans.

Booth no.: G16
KOREA

DAEYANG MEDICAL

  147 Donghwagongdan-Ro, 
Munmap-Eup, Wonju-Si, Gangwon-Do, 

Republic Of Korea.

  (+82)-33-747-4466

  www.daeyangmed.com
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CÔNG TY TNHH DAIWHA được thành lập vào năm 1979 và phát 
triển các đơn vị phẫu thuật điện, bơm truyền dịch và hệ thống 
năng lượng siêu âm đầu tiên tại Hàn Quốc. DAIWHA xuất khẩu 
sản phẩm cho hơn 50 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cống 
hiến hết mình để phấn đấu trở thành đơn vị chăm sóc sức khỏe 
toàn cầu thông qua việc liên tục đầu tư R & D.

DAIWHA CO., LTD. was established in 1979 and developed 
Electrosurgical units, Infusion pump and ultrasonic energy 
system firstly in Korea. DAIWHA  exports our products more 
than 50 countries in the world. We devote ourselves to strive 
for global healthcare company through the continuous R&D 
investment.

Booth no.: G11
KOREA

DAIWHA CO., LTD.

  Head Office : Daiwha Bldg, 3, 
Yeoksam-Ro 33 Gil, Gangnam-Gu, Seoul, 

Republic Of Korea

  (+82)-2-558-1711

 www.daiwha.com

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú (Davipharm) thành 
lập năm 2004, là nhà sản xuất thuốc generic với nhà máy đặt 
tại Bình Dương. Năm 2017, Adamed - tập đoàn dược phẩm và 
công nghệ sinh học lớn thứ 2 Ba Lan đã trở thành cổ đông chính 
của Davipharm. Từ đó, Davipharm không ngừng nâng cấp chất 
lượng để trở thành một trong số ít công ty tại Việt Nam đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP, chứng nhận về khu vực sản xuất thuốc hoạt tính 
cao (thuốc ung thư). Cùng với Adamed, chúng tôi quan tâm đến 
các hoạt động xã hội & phát triển con người như tài trợ chương 
trình giáo dục Adamed SmartUP, chương trình thực tập sinh và 
dự án phòng bệnh không lây nhiễm “Chăm Sóc Sức Khỏe Việt” 
hợp tác cùng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế. 

Dat Vi Phu Pharmaceutical Joint Stock Company (Davipharm) 
was established in 2004 with a production site in Binh 
Duong Province as a local generic drugs manufacture.
In 2017, Adamed Pharma the second largest pharmaceutical 
& biotechnological Polish company became the majority 
shareholder of Davipharm. Since then, we have been 
constantly improving product standards in order to 
become one of the few pharmaceutical companies in VIET 
NAM to achieve EU - GMP certification as well as HP Zone 
- High Potency Drugs Zone certification (cancer drugs). 
Alongside Adamed, we demonstrate our commitment to 
social care and human development by sponsoring the 
Adamed SmartUP educational program, trainee program, 
and noncommunicable disease prevention project “VIET 
NAMese Health Care,” in collaboration with the General 
Department of Preventive Medicine - Ministry of Health.

Booth no.: F5
VIETNAM

DAT VI PHU 
PHARMACEUTICAL 
JSC (DAVIPHARM)

  Lot M7A, D17 Street, My Phuoc 1 
Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat 

Town, Binh Duong Province, Vietnam

  028 3868 6071

  www.davipharm.info
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Vào đầu những năm 2000, khi Nha khoa vẫn chưa phát triển 
mạnh mẽ, việc tìm kiếm các sản phẩm phục vụ cho công việc 
điều trị của Bác sĩ còn gặp nhiều hạn chế, Công ty Dentech đã 
thành lập để chia sẻ những giải pháp nha khoa, sản phẩm và 
máy móc chất lượng cao, hỗ trợ công việc điều trị của Nha sĩ 
nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và hiệu quả. Hơn 20 năm qua, 
chúng tôi đã và đang không ngừng tìm kiếm và lựa chọn các 
thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm phục vụ cho nhu cầu 
điều trị của Nha sĩ Việt Nam. Đến nay, Dentech tự hào là nhà 
phân phối độc quyền của nhiều nhà cung cấp nổi tiếng như: 
Shinhung, Carestream Dental LLC, Midmark, Bossklein, EMS, 
FKG, Parkell.

In the early 2000s, when the dental industry was still 
not growing strongly, conditions and aids support for 
the doctor’s work were limited. Dentech company has 
established to share dental solutions, high-quality products 
and machines, and support the dentist’s treatment work 
easily, safely and effectively. Over the past 20 years, with 
the motto of putting quality first, we have been constantly 
searching for and selecting top brands in the world. Until 
now, Dentech is proud to be the exclusive distributor of 
many well-known suppliers such as Shinhung, Carestream 
Dental LLC, Midmark, Bossklein, EMS, FKG, Parkell.

Booth no.: E29
VIETNAM

DENTECH MEDICAL 
EQUIPMENT JSC

  133 Nguyen Chi Thanh, Ward 9, 
District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (+84) 28 39 57 55 77
(+84 ) 939 97 69 69

 https://www.dentech.vn/

Chúng tôi có Dải giấy thử nước tiểu và Máy phân tích nước tiểu. 
Dòng máy phân tích cải tiến mới  nhất R-600S được giới thiệu 
ra mắt. Ngoài ra, chúng tôi còn có các sản phẩm SELF-TEST, 
QUCARE Self. Bộ xét nghiệm Cholesterol toàn phần và Axit uric 
trong máu được bán rộng rãi trên các kênh online và các cửa 
hiệu thuốc.

We have Urine Strips and Urine Analyzers. New analyzer, 
R-600S is launched. We have SELF-TEST products, QUCARE 
Self. Total Cholesterol and Blood Uric Acid test kit for ONLINE 
and DRUGSTORE MARKET.

Booth no.: C7
KOREA

DFI CO., LTD.

  388-25 Gomo-Ro, Jillye-Myeon, 
Gimhae-Si, Gyeongsangdam-Do, 

Republic Of Korea.

  (+82)-55-346-1882

 www.dficare.com
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Thành lập ngày 02/9/1974, tiền thân của DHG Pharma là Xí 
nghiệp quốc doanh Dược phẩm 2/9. DHG Pharma không ngừng 
đặt mục tiêu tăng trưởng, tăng cường đầu tư nghiên cứu phát 
triển sản phẩm mới mang tính cạnh tranh, đảm bảo dịch vụ 
chất lượng cao, thỏa mãn ước vọng vì một cuộc sống khỏe đẹp 
hơn. DHG Pharma có trên 300 sản phẩm đăng ký lưu hành trên 
toàn quốc, có gần 100 sản phẩm sản xuất trên 2 dây chuyền 
viên nén, viên nén bao phim đạt tiêu chuẩn Japan-GMP và 43 
sản phẩm đạt tương đương sinh học. Sản phẩm có mặt tại 16 
quốc gia như: Singapore, Campuchia, Lào, Myanmar, Moldova, 
Mông Cổ, Nigeria, Indonesia, Malaysia, Nga,... với khoảng 157 
số đăng ký sản phẩm. 48 năm qua, bên cạnh việc đạt kết quả 
kinh doanh, DHG Pharma còn nhận các giải thưởng tiêu biểu 
như: 10 năm liền Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất do Forbes 
Việt Nam bình chọn;... 

Established on September 2, 1974, the precursor of DHG 
Pharma was 2/9 Pharmaceutical Factory. DHG Pharma is 
constantly setting growth goals, increasing investment in 
research and development of new competitive products, 
ensuring high quality services, and satisfying the desire for 
a more beautiful and healthier life.
DHG Pharma has over 300 products registered for circulation 
nationwide, with nearly 100 products manufactured on 
2 production lines of tablets, film-coated tablets meeting 
Japan-GMP standards, and 43 bioequivalent products. 
Products are present in 16 countries such as Singapore, 
Cambodia, Laos, Myanmar, Moldova, Mongolia, Nigeria, 
Indonesia, Malaysia, Russia,... with about 157 product 
registration numbers.
In the past 48 years, in addition to achieving business 
results, DHG Pharma has also received typical awards such 
as: 10 years in a row, the Top 50 best listed companies voted 
by Forbes Vietnam;...

Booth no.: E1,3
VIETNAM

DHG 
PHARMACEUTICAL 

JSC

  288 Bis Nguyen Van Cu, An Hoa 
Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City, 

Vietnam

  0909065899

  www.dhgpharma.com.vn

Chúng tôi, công ty TNHH Công nghệ y tế Đông Dương mong 
muốn được đồng hành cùng quý khách hàng! Với đội ngũ nhân 
viên được đào tạo bài bản và có cơ hội được làm việc với các 
chuyên gia về Kiểm soát nhiễm khuẩn, chúng tôi hiểu được các 
vấn đề mà các bệnh viện hiện nay đang gặp phải. Các sản phẩm 
mà chúng tôi cung cấp hướng tới một giải pháp toàn diện cho 
các khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, giúp Quý khách 
hàng đạt được các mục đích sau: 1. Cải thiện chất lượng khám 
chữa bệnh; 2. Nâng cao hiệu quả của việc khám chữa bệnh; 3. 
Giảm thiểu chi phí. Bằng kinh nghiệm và sự tận tâm sẵn có, 
chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Quý khách hàng, 
góp phần vào sự phát triển của các bệnh viện trên khắp cả nước.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!  

We, Dong Duong Medical Technology Co., Ltd look forward 
to accompanying our customers! With well-trained staff 
and the opportunity to work with Infection Control Dept., 
we understand the problems hospitals are facing today. 
The products that we provide towards a comprehensive 
solution for Infection Control departments at hospitals, 
helping customers achieve the following purposes: 1. 
Improve the quality of medical examination and treatment; 
2. Enhance the efficiency of medical examination and 
treatment; 3. Minimize costs. By our available experience 
and dedication, we look forward to accompanying our 
customers, contributing to the development of hospitals 
across the country.
We sincerely thank you!

Booth no.: F12
VIETNAM

DONG DUONG 
MEDICAL 

TECHNOLOGY
CO., LTD.

  69/55/23 Nguyen Cuu Dam, Tan Son 
Nhi Ward, Tan Phu District,  Ho Chi Minh 

City, Vietnam

  0933413888

  http://dongduongmed.com
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Công Ty TNHH NK Và PP Đông Thái là một công ty chuyên nhập 
khẩu và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sắc đẹp. 
Với  việc sở hữu hệ thống mạng lưới phân phối rộng uy tín và 
chuyên nghiệp. Đông Thái hân hạnh được lựa chọn là nhà phân 
phối chính thức và độc quyền của các nhãn hàng lớn Hotchland 
Nutrition tại Việt Nam.
Với mục tiêu phát triển tiên phong và bền vững, ngay từ khi 
mới thành lập, Đông Thái đã xây dựng cho doanh nghiệp tầm 
nhìn và sứ mệnh như sau:
* Tầm nhìn: Đến năm 2025 công ty sẽ đưa thương hiệu 
Hotchland Nutrition trở thành thương hiệu Thực Phẩm Bảo Vệ 
Sức Khỏe đứng đầu trong tâm trí khách hàng.
* Sứ mệnh: Nâng tầm sức khỏe
Tầm nhìn và sứ mệnh đó luôn là kim chỉ nam cho các hoạt động 
của Đông Thái. Luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên hàng đầu. 
Chúng tôi luôn cần cù, sáng tạo trong công việc, tận tụy với 
khách hàng, đối tác và không ngừng cung cấp đến người tiêu 
dùng những sản phẩm chất lượng. 

Dong Thai Import and Distribution Management Company 
is a company specializing in the import and distribution 
of health and beauty products. With a reputable and 
professional distribution network system. Dong Thai 
is honored to be selected as the official and exclusive 
distributor of Hotchland Nutrition big brands in Vietnam.
With the goal of pioneering and sustainable development, 
since its establishment, Dong Thai has built for businesses 
the following vision and mission:
* Vision: By 2025, the company will put the Hotchland 
Nutrition brand at the forefront of customers’ minds.
* Mission: Strengthen health
That vision and mission has always been the guideline 
for Dong Thai’s activities. Always put the health of the 
customer first. We are always diligent, creative in our 
work, wholeheartedly for our customers and partners and 
constantly provide consumers with quality products.

Booth no.: B32
VIETNAM

DONG THAI IMPORT 
AND DISTRIBUTION 

MANAGEMENT 
COMPANY

  67 Binh Loi, Ward 13, Binh Thanh 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (028) 62979397 

  www.dongthai.com.vn

Viện nghiên cứu hiện đại và bệnh viện chuyên về y học xạ trị 
và điều trị ung thư, được chính phủ và chính quyền địa phương 
điều hành và Cung cấp các dịch vụ y tế tích hợp có hệ thống, 
bằng cách điều trị chuyên nghiệp cho bệnh nhân ung thư và 
tích cực sử dụng các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư 
mới nhất.

State-of-the-art research institutes and hospitals 
specializing in radiation medicine and cancer treatment, 
run by government and local authorities, and Provides 
systematic, integrated medical services by professional 
treatment for cancer patients and actively use the latest 
cancer diagnosis and treatment methods.

Booth no.: I9-16
KOREA

DONGNAM INST. OF 
RADIOLOGICAL & 

MEDICAL SCIENCES 

  40, Jwadong-gil, Jangan-eup, 
Gijang-gun, Busan, Republic of Korea

  (+82) 051-720-5012

 https://www.dirams.re.kr/
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Công ty TNHH KHKT Đức Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Tư vấn, Set-up, cung cấp Thiết bị chuyên dụng sử 
dụng trong xét nghiệm y khoa; kiểm soát nhiễm khuẩn; chẩn 
đoán an toàn sinh học; nghiên cứu vi sinh, sinh học phân tử;  
kiểm định chất lượng, kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm; 
Nuôi cấy mô thực vật;... Hiện tại công ty chúng tôi là đại diện 
của các hãng nổi tiếng toàn cầu như: SJ Clave - Hàn Quốc, 
Sterilmed - Thỗ Nhĩ Kỳ, Euromex - Hà Lan, As One - Nhật Bản, 
Fine PCR - Hàn Quốc,... Mong muốn “Những giải pháp của chúng 
tôi sẽ mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng” vì vậy chúng 
tôi luôn không ngừng phát triển và nâng cao năng lực bản thân 
mang đến niềm tin thực sự cho Quý khách.

Duc Duong Technology Science Co., Ltd with more than 
10 years of experience in the field of Consulting, Set-
up, providing specialized equipment used in medical 
testing; infection control; biosafety diagnostics; research 
microbiology, molecular biology; quality control, food and 
pharmaceutical testing; Plant tissue culture; .Currently, 
our company is a representative of famous global brands 
such as: SJ Clave - Korea, Sterilmed - Turkey, Euromex - 
Netherlands, As One - Japan, Fine PCR – Korea,…. Wishing 
“ Our solutions will bring satisfaction to customers “, so we 
are constantly developing and improving our capabilities to 
bring true trust to customers.

Booth no.: D22,24
VIETNAM

DUC DUONG 
TECHNOLOGY 

SCIENCE CO., LTD.

  1014/67 Tan Ky Tan Quy, Quarter 14, 
Binh Hung Hoa, Binh Tan, Ho Chi Minh 

City, Vietnam

  (028) 3762 8042

 www.ducduongco.com

Nhà máy ELS-MED được thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm 
2019. Chúng tôi tạo ra các thiết bị công nghệ cao độc đáo có 
chất lượng không thua kém các nước Châu Âu, Mỹ và Châu Á. 
Nhà máy của chúng tôi nằm trên lãnh thổ của đặc khu kinh tế 
Dubna ở vùng Moscow. Số lượng nhân viên hơn 50 người. Với 
đội ngũ kỹ sư phong phú với hơn 90% nhân viên có trình độ học 
vấn cao. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ, tuy nhiên công ty chúng 
tôi đã phát triển và đăng ký một số hệ thống siêu âm độc đáo, 
một số đã được cấp bằng sáng chế.
SỨ MỆNH CỦA CÔNG TY
SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG 
NHẰM TẠO RA LỢI ÍCH CHO LOẠI NGƯỜI.

ELS-MED plant was established on April 30, 2019. We create 
unique high-tech equipment that is not inferior in quality to 
either European, American and Asian. Our plant is located 
on the territory of the special economic zone Dubna in the 
Moscow region. The number of employees is more than 
50 people. In an extensive engineering staff, over 90% of 
employees have a higher education. Despite its young age, 
our company has developed and registered a number of 
unique ultrasound systems, some of which are patented.
COMPANY’S MISSION
TO BENEFIT HUMANITY BY PRODUCING MODERN, EFFICIENT 
AND QUALITY MEDICAL EQUIPMENT.

Booth no.: D13-16
RUSSIA

ELS-MED LLC

  No. 13 Pom., Programmers 4 St., 
Dubna M.O., 141983.

  +7 (499) 288-72-08

 www.els-med.ru
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eMotiv Co., Ltd cung cấp phương pháp trị liệu kỹ thuật số giúp 
chẩn đoán dễ dàng, cho phép điều trị liên tục và theo dõi dữ 
liệu sức khỏe của người dùng bằng mô hình nhận thức và các trò 
chơi ứng dụng trên di động. 

eMotiv Co., Ltd provides digital therapeutics that provides 
easy diagnosis, allows continuous treatment, and tracks 
users’ health data with cognitive modeling and mobile 
gamification.

Booth no.: C3 
KOREA

EMOTIV CO., LTD.

  3F, 11, Teheran-Ro 92-Gil, Gangnam-
Gu, Republic Of Korea

  (+82)-2-508-2813 

  www.emotivdtx.com

Là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị 
vật lí trị liệu và phục hồi chức năng, Enraf-Nonius luôn đảm bảo 
mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng 
tốt nhất cùng công nghệ mới nhất và luôn đảm bảo sản phẩm 
của chúng tôi có mặt tại các nước trên thế giới thông qua mạng 
lưới phân phối độc quyền đã được chúng tôi uỷ quyền.
Trụ sở chính đặt tại Rotterdam, Hà Lan, chúng tôi đã phân phối 
sản phẩm và dịch vụ của mình tới các bệnh viện, phòng khám 
và các dự án nghiên cứu y học tại các quốc gia thuộc các khu vực 
trên thế giới bao gồm: Châu Âu, Mỹ La Tinh, Châu Phi, Châu Á 
và Trung Đông. 
Luôn đặt lợi ích của người bệnh lên hàng đầu, chú trọng đến 
bác sĩ điều trị, chúng tôi đã luôn không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phẩm và xây dựng hình ảnh công ty với khẩu hiệu 
“Partner for Life” trong đó nhân tố con người luôn được đặt ở 
vị trí trung tâm.
Chúng tôi là ENRAF-NONIUS!

As one of the world’s leading suppliers of physiotherapy 
and rehabilitation equipment, Enraf-Nonius ensures that 
customers will be given the best quality products and 
services with the latest technology and also ensure our 
products are available in countries around the world 
through our authorized distribution network.
The headquarter is in Rotterdam, Netherlands, we have 
distributed our products and services to hospitals, clinics 
and medical research projects in countries of the world 
including Europe, Latin America, Africa, Asia, and the 
Middle East. 
Always putting the benefits of patients first, paying attention 
to doctors, we have constantly improve product quality and 
built the company image with the slogan “Partner for Life” 
in which the human factors are always place in the central.
We are ENRAF-NONIUS!

Booth no.: A4,5
VIETNAM

ENRAF - NONIUS 
VIET NAM CO., LTD.

  590/C1 Cach Mang Thang Tam, Ward 
11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (+84) 28 66 768 066

 http://enraf-nonius.vn
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EPED là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật xâm lấn tối 
thiểu. Đề cao các giá trị “an toàn, chính xác và hiệu quả”, chúng 
tôi luôn nỗ lực không ngừng để phát triển các giải pháp điều 
hướng y tế và nha khoa sáng tạo, các giải pháp đào tạo sức khỏe 
về răng miệng . Từ hệ thống giáo dục, đào tạo đến các giải pháp 
lâm sàng, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao chất lượng và an toàn 
khám chữa bệnh ở tất cả các tuyến. Khách hàng phủ sóng ở các 
khu vực chính của Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. EPED đã phát 
triển ổn định và đã được chứng nhận ISO13485, chứng nhận 
quản lý chất lượng thiết bị y tế GMP và chứng chỉ CE. Tại EPED, 
chúng tôi tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp và nhiệt huyết để 
phát triển phần mềm hình ảnh y tế, phần mềm giáo dục y tế và 
nha khoa với Công nghệ Định vị Không gian Quang học. 

EPED Inc. is a leading company in the field of minimally 
invasive surgery. Upholding the values of “safety, precision, 
and efficiency”, we strive constantly to develop innovative 
medical and dental navigation solutions, dental and oral 
health training solutions. From education, training systems 
to clinical solutions, we are dedicated to enhancing the 
quality and safety of medical treatment on all levels. 
Customers covers in major regions of Europe, America and 
Asia. EPED Inc. has grown steadily and has been certified 
with ISO13485, medical device GMP quality management 
certification and CE certificate. At EPED Inc., we bring 
together a professional and enthusiastic team to develop 
medical image software, medical and dental educational 
software with Optical Space Location Technology as the 
core. 

Booth no.: D10
TAIWAN

EPED INC.

  2F., No.90, Luke 5Th Rd., Luzhu Dist., 
Kaohsiung City 821,Taiwan (R.O.C)

  +886-7-6955596 

  www.epedmed.com

Exim Pharma là một công ty Ba Lan đang phát triển năng động, 
cung cấp các dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực phát triển, đăng 
ký và sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm, chất dinh 
dưỡng và chế phẩm cho động vật. Việc chuẩn bị được thực hiện 
trên cơ sở công thức riêng của chúng tôi hoặc công thức do 
Khách hàng cung cấp. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao nhất - cả chu kỳ phát triển và quy trình sản xuất đều 
được kiểm soát chặt chẽ.

Exim Pharma is a dynamically growing Polish company 
that provides comprehensive services in the field of 
development, registration and production of dietary 
supplements, foodstuff, nutrients and preparations for 
animals . Preparations are made on the basis of our own 
recipes or the recipes provided by the Client. We provide the 
highest quality products - both the development cycle and 
the production process are subject to strict control. 

Booth no.: I17-24
POLAND

EXIM PHARMA 
SP.ZO.O.

  Ogrodowa 37/50;Oo-873 Warsaw

  (+48) 531 000 277

 www.eximpharma.eu
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Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế FaCare Quốc tế là công ty chuyên 
cung cấp thiết bị cho ngành y tế và các thiết bị y tế gia đình.
Những sản phẩm phần mềm, thiết bị Y tế, và dịch vụ của FaCare 
hướng tới giải pháp toàn diện và thông minh mang lại nhiều 
lợi ích cho khách hàng, bác sĩ, và bệnh viện. Việc  chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe tốt hơn, thuận tiện và chi phí thấp bằng việc 
kết hợp giữa thiết bị Y tế thông minh có độ chính xác cao với 
công nghệ thông tin thông qua các phần mềm ứng dụng, cùng 
với hệ thống quản trị bảo mật an toàn tuyệt đối. Những sản 
phẩm và thiết bị Y tế thông minh của FaCare được sản xuất theo 
công nghệ của hãng MedNet GmbH (CHLB Đức) và nhà sản xuất 
TaiDoc (Đài Loan). 

FaCare International Medical Technology Joint Stock 
Company is a company specializing in providing 
equipment for the medical industry and home medical 
equipment.  FaCare’s software products, medical devices, 
and services are comprehensive and intelligent solutions 
that bring many benefits to customers, doctors, and 
hospitals. Health care and protection are better, more 
convenient, and lower-cost by combining high-precision 
smart medical equipment with information technology 
through application software, along with the system’s 
absolute security management. FaCare’s smart medical 
products and devices are manufactured by the technologies 
of MedNet GmbH (Germany) and TaiDoc (Taiwan).

Booth no.: A7,8
VIETNAM

FACARE 
INTERNATIONAL 

MEDICAL 
TECHNOLOGY JSC

  Group 28, Dong Anh Dist, Ha Noi, 
Vietnam

  024 6295 5592

  https://familycare.com.vn

Chúng tôi là công ty chuyên về y học và làm đẹp bằng plasma 
được thành lập vào tháng 12 năm 2014. Một công ty khởi 
nghiệp trực tiếp nghiên cứu và phát triển các thiết bị plasma. 
Giám đốc điều hành Kim Kyu-cheon là giáo sư tại Đại học Quốc 
gia Pusan và là thành viên sáng lập duy nhất của Hiệp hội Y học 
Plassma Quốc tế tại Hàn Quốc. Feagle đã nhận được một số tiền 
lớn từ một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng.

We are a company specializing in plasma medicine and 
beauty established in December 2014. It is a startup 
company that directly researches and develops plasma 
devices. It has a number of international research papers and 
plasma technologies.  CEO Kim Kyu-cheon is a professor at 
Pusan National University and is the only founding member 
of the International Association of Plasma Medicine in 
Korea. Feagle has received a large amount of funding from a 
well-known venture capital company.

Booth no.: C4
KOREA

FEAGLE

  47 Seokgyesan 2-Gil, Sangbuk-
Myeon, Yangsan-Si, Gyeongsangnam-

Do, Republic Of Korea

  +82-1544-8563

 https://feagle.co.kr
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Công ty TNHH Fujun Biomedica được thành lập vào năm 2008, 
là nhà sản xuất thiết bị y tế tập trung vào nghiên cứu và phát 
triển, sản xuất và kinh doanh các thiết bị y tế. Fujun tuân thủ 
các nguyên tắc cơ bản về quy định và yêu cầu của khách hàng, 
đề cao khái niệm chất lượng, đổi mới và sự hài lòng của khách 
hàng để cung cấp thiết bị y tế tiên tiến nhằm duy trì sức khỏe 
con người và nâng cao chất lượng y tế. Để có được sự tin tưởng 
và ủng hộ của khách hàng trong và ngoài nước, Fujun đã thiết 
lập hệ thống quản lý chất lượng và đã được chính phủ Đài Loan 
công nhận, cấp chứng chỉ ISO 13485. Chúng tôi cống hiến để sản 
xuất thiết bị y tế laser an toàn và hiệu quả. 

Fujun Biomedical Co., Ltd., founded in 2008, is a medical 
device manufacturer focusing on research and development, 
manufacturing, and sales of medical devices. Fujun adheres 
to the basic principles of regulatory compliance and 
customer requirements, upholds the concept of quality, 
innovation, and customer satisfaction to provide advanced 
medical equipment to maintain human health and improve 
medical quality. To gain the trust and support of domestic 
and foreign customers, Fujun established a quality 
management system and has been accredited by Taiwan 
government, and has ISO 13485 certificate. We dedicate to 
producing safe and effective laser medical device.

Booth no.: D9
TAIWAN

FU JUN BIO MEDICAL 
CO., LTD.

  No. 9, Aly. 19, Ln. 217, Gong 5Th Rd., 
Longtan Dist., Taoyuan City, 325, Taiwan 

(R.O.C)

  +886 3-397-1053

  www.fu-un.com

Công ty TNHH điện tử Phúc Kiến Yihe chuyên sản xuất các thiết 
bị xoa bóp thể dục của các doanh nghiệp, công ty được thành 
lập vào tháng 2 năm 1999, là doanh nghiệp nghiên cứu khoa 
học, sản xuất và kinh doanh.
Công ty có diện tích 20000 mét vuông, đội ngũ nhân viên hiện 
có 800 người. Các sản phẩm chính của công ty là ghế massage 
cao cấp, đệm massage thông minh, máy tuần hoàn máu, thanh 
massage, máy massage và có hơn 100 loại sản phẩm. Mạng lưới 
bán sản phẩm rộng khắp cả nước, thành phố, xuất khẩu sang 
Châu Âu, Úc, Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á, hơn 50 quốc 
gia và khu vực.

Fujian Yihe Electronic Co., Ltd. specializing in the production 
of massage fitness equipment of the enterprises, the 
company was founded in February 1999, is a set of scientific 
research, production and sales as one of the enterprises. 
The company covers an area of 20000 square meters, the 
existing staff of 800 people. The company’s main products 
are luxury massage chairs, smart massage pad, blood 
circulation machine, massage bar, massage machine, such 
as a series of more than 100 kinds of products. Product 
sales network throughout the country, the city, exported 
to Europe, Australia, South America, the Middle East, 
Southeast Asia, more than 50 countries and regions.

Booth no.: G2,4,6,8
CHINA

FUJIAN YIHE 
ELECTRONICS

CO., LTD.

  Jian Road, Qingxiyang Industrial 
Park, Fuan, Fujian

  (+86) 593 639 6696

 www.chinayihe.com.cn
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Với chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, G&BVINA.,JSC 
đã luôn phấn đấu không ngừng xây dựng NIỀM TIN và chữ TÍN 
cho thương hiệu công ty trên con đường kinh doanh thiết bị y 
tế, thiết bị thẩm mỹ, tạo dựng giá trị bền vững hướng đến sức 
khỏe cộng đồng.
Sản phẩm chính của G&BVINA.,JSC:
Máy đo loãng xương PRIMUS, EXCELLUS, DEXXUM T QUANTUM 
, DEXXUM T, SONOST 3000, SONOST 2000 - Hãng OSTEOSYS Hàn 
Quốc. Máy nội soi TMH INSIGHT I, bàn khám, ghế khám - Hãng 
MIONE Hàn Quốc. Monitor theo dõi bệnh nhân, Monitor tim 
thai, máy điện tim - Hãng BIONET Hàn Quốc. Máy phân tích 
da FOCUSKIN – hãng PIE Hàn Quốc. Máy tiêm, cấy trẻ hóa da 
DERMASHINE PRO – Hãng HUONS MEDITECH Hàn Quốc. Máy 
chăm sóc da Hydrogen Aquasure H2 – HSC Hàn Quốc. Máy điều 
trị sẹo INNOJector – Hàn Quốc.
Cảm ơn sự TIN TƯỞNG của các đối tác cũng như các khách hàng 
đã đồng hành cùng G&BVINA., JSC 

With the 10-year-history of establishment and development, 
G&BVINA., JSC has always strived to constantly build 
TIN and TRUST for the company’s brand on the way of 
trading medical equipment, aesthetic equipment, creating 
sustainable values towards public health.
Main products of G&BVINA.,JSC: Bone Densitometer 
PRIMUS, EXCELLUS, DEXXUM T QUANTUM , DEXXUM T, 
SONOST 3000, SONOST 2000 – Osteosys/Korea. ENT System 
INSIGHT I, ENT Chair, ENT table – MIONE/Korea. Patient 
Monitoring, Fetal Monitoring, ECG from BIONET/Korea. 
Skin Analysis FOCUSKIN – PIE/Korea. Injector DERMASHIN 
PRO – HUONS MEDITECH/ Korea. Skin multicare machine 
Hydrogen Aquasure H2 – HSC/Korea. Scar treatment 
INNOJector- Korea.
Thank you for the TRUST of partners as well as customers 
who have accompanied G&BVINA., JSC

Booth no.: C22,24
VIETNAM

G&BVINA., JSC

  9F Lot C2C, Cau Giay It Center Area, 
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, 

Hanoi City, Vietnam

  024 2225 0812

  gnbvn.com osteosys.com

Công ty TNHH MTV G.M.E được thành lập vào ngày 29/04/2011, 
là đơn vị chuyên tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống, trang 
thiết bị phục vụ cho lĩnh vực y tế. Với đội ngũ nhân sự chuyên 
nghiệp, giàu kinh nghiệm chuyên môn, Quý khách hàng và nhà 
đầu tư khi đến với G.M.E sẽ được tư vấn các giải pháp hiệu quả 
về kỹ thuật – công nghệ để trang bị cho bệnh viện, đáp ứng yêu 
cầu sử dụng và phù hợp với ngân sách dự án.
Tại G.M.E, chúng tôi luôn mang đến cho Quý khách hàng những 
trang thiết bị y tế chất lượng, an toàn nhất thông qua việc tìm 
kiếm và chọn lọc các sản phẩm đến từ những thương hiệu uy 
tín, được công nhận trên thị trường quốc tế như: G.Samaras 
SA, Sumetz Berger, ZKR, Bonomi,… Sau nhiều năm đi vào hoạt 
động, G.M.E đã và đang khẳng định được uy tín và năng lực 
chuyên môn, trải qua hơn gần 50 dự án lớn nhỏ, dần trở thành 
thương hiệu được các bệnh viện tin chọn. 

G.M.E Co., Ltd was established on April 29, 2011 which is 
the expert in consulting, providing and installing medical 
systems and equipment. With a team of professional, 
experienced and professional staff, customers and investors 
who come to G.M.E will be consulted thoroughly to choose 
the most suitable solutions so that their requirements will 
be met within their budget.
G.M.E always offers the safest and highest quality 
medical equipment to our customer by searching and 
selecting products from reputable brands, who are also 
internationally recognized such as: G. Samaras SA, Sumetz 
Berger, ZKR, Bonomi, etc. Since established, our reputation 
and competence have been reinforced year after year.  With 
our experience in more than 50 large and small projects, 
now we have become a trustworthy brand  chosen by many 
hospitals.

Booth no.: E26
VIETNAM

G.M.E 

  Ground floor, Rosana Building, 
60 Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0911067979

  www.gmeco.vn
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GWS là công ty duy nhất trên thị trường Việt Nam có thể cung 
cấp giải pháp, hệ thống xử lí nước tổng thể cho toàn bộ ngôi 
nhà một cách chuyên nghiệp. Với mục tiêu là mang lại cho 
người dân Việt Nam những sản phẩm công nghệ hiện đại nhất 
từ các Hãng tầm cỡ quốc tế, chúng tôi hiện đang làm đại lý 
cho các Hãng đứng đầu thế giới về cung cấp các sản phẩm lọc 
nước như: SELECTO , DOULTON, ARGONIDE , ECOWATER, PENTAIR 
WATER, CANATURE, UNION, ECOSOFT , AXEON, HAGUS, ATLAS 
FILTRI, ERIE WATER TREATMENT , OASIS-RDD , WILLAM  hướng tới 
và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của thị trường từ hộ gia đình nhỏ, 
phục vụ các khu thương mại, công nghiệp, nhà thuốc và bệnh 
viện,.... Chúng tôi không chỉ đơn thuần là nhà phân phối sản 
phẩm, chúng tôi luôn chú trọng trong việc đưa ra những tư vấn 
và giải pháp phù hợp đáp ứng một cách chuyên nghiệp nhu cầu 
đa dạng của khách hàng.

GWS is the first and the only one company up till now that 
gives full residential water treatment solutions ever since. 
With the aim of introducing the most advanced technologies 
and products from the world class companies into VIET 
NAM market, we have proudly obtained the distributorship 
of SELECTO , DOULTON, ARGONIDE , ECOWATER, PENTAIR 
WATER, CANATURE, UNION, ECOSOFT , AXEON, HAGUS, 
ATLAS FILTRI, ERIE WATER TREATMENT , OASIS-RDD , 
WILLAM, covering the area of residential, commercial, 
industrial, pharmaceutical and hospital applications. We are 
not merely distributors but more solution-makers backed 
up by the most sophisticated expertise in the field. 

Booth no.: D25,27
VIETNAM

GALAXY WATER 
SOLUTIONS TRADING 

CO., LTD.

  109 Nguyen Minh Hoang, Ward 12, 
Dictsrit. Tân Bình, Ho Chi Minh City, 

Vietnam
62, Lk6A Lang Viet Kieu Chau Au, Ward 

Mo Lao, Dictsrit  Ha Đong, Ha Noi, 
Vietnam

  1800 9459

 www.maylocnuocusa.com.vn

Được thành lập năm 2020, Công ty TNHH Essence of Nature 
(GENAT) chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên 
nhiên chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Vừa 
lạ mà cũng vừa quen, những viên ngậm của GENAT như Covitux, 
Gezcol, Genat Ginger đã sớm gây được tiếng vang trên khắp lục 
địa Cochinchina và cả nước. Ngoài ra, GENAT còn là công ty chế 
biến bánh kẹo hàng đầu với khách hàng đến từ nhiều quốc gia 
như Singapore, Mỹ, Hồng Kông cũng như trong nước. 

Born in 2020, Essence of Nature Company Limited (GENAT) 
specializes in the research and development of high quality 
natural products to meet the requirements of consumers. 
Being strange but also familiar, GENAT’s lozenges such as 
Covitux, Gezcol, Genat Ginger soon resonated throughout 
the continent of Cochinchina and the whole country. In 
addition, GENAT is also a leading confectionery processing 
company with customers from many countries such as 
Singapore, the US and Hong Kong as well as in the country.

Booth no.: F1
VIETNAM

GENIUS NATURAL 
CO., LTD.

  77 Tran Quang Co, Phu Thanh Ward, 
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  84 90 797 3535

  genat.vn
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GenSure Biotech Inc., được thành lập tại Shanghai vào năm 
2014, là một công ty công nghệ cao chuyên về R & D, sản xuất 
và kinh doanh các dụng cụ thử nghiệm và thuốc thử chẩn đoán 
in vitro. Trong những năm qua, GenSure đã mở rộng về công 
suất, quy mô và phạm vi sản phẩm và vươn lên trở thành nhà 
xuất khẩu hàng đầu và nhà sản xuất hàng đầu cung cấp các 
sản phẩm thương hiệu GenSure và dịch vụ sản xuất theo hợp 
đồng cho một loạt các giải pháp POCT, bao gồm Bộ thử nghiệm 
nhanh COVID-9. Cho đến nay, GenSure có ba cơ sở chính tại 
Trung Quốc - trụ sở chính và trung tâm R&D rộng 5.000 mét 
vuông ở Zhangjiang, Shanghai; một năng lực sản xuất với 
một xưởng sạch rộng 18.000 mét vuông đạt tiêu chuẩn GMP ở 
Shijiazhuang, Hebei, cũng như một trung tâm nghiên cứu và 
phát triển và kinh doanh ở Beijing. Công ty tập trung vào R&D 
và phát triển kinh doanh tại Frankfurt và Tel Aviv.

GenSure Biotech Inc., founded in Shanghai in 2014, is 
a high-tech company specializing in R&D, production 
and sales of in vitro diagnostic reagents and testing 
instruments. Over the years, GenSure has expanded in 
capacity, size, and product range and risen to be a top 
exporter and leading manufacturer providing GenSure 
brand products and contract manufacturing services for 
a complete range of POCT solutions, including COVID-9 
Rapid Test Kits. So far, GenSure has three major presences 
in China- the headquarters and a 5,000-square-meter R&D 
center in Zhangjiang, Shanghai; a manufacturing faclity 
with a 18,000-square-meter clean workshop up to GMP 
standard in Shijiazhuang, Hebei, as well as an R&D and 
business center in Beijing. The Company also has two global 
presences focusing on R&D and business development in 
Frankfurt, and Tel Aviv.

Booth no.: H17
CHINA

GENSURE BIOTECH 
INC.

  3/F, Block 1, Boyun Building, No. 9 
Fengchan Road Shijiazhuang Economic‐

Technological development Zone, 
Hebei,

P.R.China

  86‐311‐8993 7996

 www.gensbio.com

Được thành lập tháng 11/2006, Công ty TNHH Khoa Học Kỹ 
Thuật Toàn Cầu hoạt động trong lĩnh vực thương mại thiết bị, 
hóa chất công nghệ sinh học và hóa học. Khoa Học Kỹ Thuật 
Toàn cầu với hoài bão xây dựng thương hiệu uy tín trong lĩnh 
vực thương mại thiết bị, hóa chất công nghệ sinh học và hóa 
học. Chúng tôi luôn phát triển tầm nhìn: công ty hàng đầu Việt 
Nam về cung cấp sản phẩm thiết bị, hóa chất công nghệ sinh 
học và hóa học. Với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt 
huyết, tận tâm và được đào tạo chuyên môn. Chúng tôi mang 
đến: Sản phẩm chất lượng, uy tín, giá cả hợp lý; Hỗ trợ kỹ thuật 
kịp thời; Luôn luôn tiếp nhận sự đóng góp ý kiến hoặc phê bình 
của khách hàng; Chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình. 
Cùng với Văn hóa: Đoàn kết, chia sẻ, cùng phát triển.
Sứ mệnh: mang tiến bộ khoa học, công nghệ của thế giới phục 
vụ nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ nước nhà.

Established in November 2006, Global Science and 
Technology Co., Ltd. operates in trading equipment, 
biotechnological chemicals and chemicals industry. We 
have built a prestigious brand in the field of commercial 
equipment, biotech chemicals and chemicals. We always 
develop the vision: the leading company in Vietnam in 
supplying equipment, biotechnological chemicals and 
chemicals. With the staff of young, dynamic, enthusiastic, 
dedicated and professionally trained. We bring Quality 
products, prestige, reasonable prices; Timely technical 
support; Always accepting customers’ comments or criticism; 
Attentive and enthusiastic customer service. Together with 
Culture: Solidarity, sharing, mutual development.
Mission: Bring scientific and technological progress of the 
world to serve the science and technology development 
standard to Vietnam.

Booth no.: K25
VIET NAM

GLOBAL SCIENTIFIC 
TECHNOLOGIES

CO., LTD.

  Floor 19, Block A, Indochina Park 
Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao 

Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  0908090555

 http://www.global.net.vn/
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Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật GPS (Global Packaging 
Solution) được thành lập vào năm 2016, chuyên cung cấp 
các giải pháp đóng gói và in ấn công nghiệp chất lượng. Sản 
phẩm chính của công ty bao gồm các dòng máy in phun công 
nghiệp, máy dán nhãn, máy khắc laser, máy dò kim loại... được 
nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài với công nghệ tiên tiến 
và mẫu mã đa dạng. Ngoài ra, GPS cũng cung cấp đầy đủ các 
mẫu nguyên liệu in như mực in, dung môi in...hoàn toàn chính 
hãng, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất kinh doanh 
của mọi doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực.

GPS Technology Trading Co., Ltd (Global Packaging Solution) 
was established in 2016, specializing in providing quality 
industrial printing and packaging solutions. The company’s 
main products include industrial inkjet printers, labeling 
machines, laser engraving machines, metal detectors... 
which are imported from abroad with advanced technology 
and diverse designs. In addition, GPS also provides a full 
range of samples of printing materials such as ink, printing 
solvent... completely genuine, in order to best serve the 
production and business needs of all businesses in all fields.

Booth no.: C31
VIETNAM

GPS TECHNOLOGY 
TRADING CO., LTD.

  57 Do Cong Tuong Street, Tan Quy 
Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

 0907655111

 gpsco.vn

Grassland Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị y tế cho 
gia đình, phòng khám, bệnh viện. Chúng tôi kinh doanh các sản 
phẩm chất lượng tuyệt đối khi sử dụng được nhập khẩu từ các 
thương hiệu uy tín trên thế giới như Mỹ, Nhật, Đức, Singapore. 

Grassland Vietnam is one of the top businesses for 
importing, distributing, and selling medical equipment for 
use at home, in clinics, and in hospitals. We deal in products 
that are of the highest quality when used and are imported 
from nations with renowned brands, like the USA, Japan, 
Germany, and Singapore.

Booth no.: E31
VIETNAM

GRASSLAND VIET 
NAM CO., LTD.

  491/1 Truong Chinh, Ward 14, Tan 
Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (028)73074068

  https://grasslandmedic.com
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Gia Phát chuyên cung cấp các sản phẩm chống ẩm với dạng 
túi, gói đóng nhỏ có chứa chất hút ẩm Silicag el, CaO, Đất sét 
(montmorilonite), Rây phân tử, Canxi clorua, chất hút ẩm đã 
qua pha chế, hoạt tính cacbon, những sản phẩm này hiện đang 
được ứng dụng để bảo quản cho nhiều chủng loại hàng hóa khác 
nhau như: Điện tử, Thực phẩm, Dược phẩm, Dụng cụ quang học, 
Quần áo, Giầy dép, Gỗ, Mây Tre lá, Vận chuyển Container và các 
sản phẩm tiêu dùng khác... Trọng lượng mỗi sản phẩm từ 0,5gr 
-> 2.000gr. Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi theo yêu 
cầu. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp sản phẩm VCI 
chống rỉ, giúp làm sạch và khô bề mặt máy, chống rỉ sét.

Our company specializes in providing complete moisture-
proof products in the form of bags, small packing 
containing Silicagen desiccant, Calcium oxide, Clay 
(monmorilonite), Molecular sieve, Calcium chloride, these 
products are currently being used to preserve a wide 
variety of goods such as electronics, food, pharmaceuticals, 
optical instruments, clothing, footwear, wood, Rattan, 
Transportation Container and other consumer products ... 
The weight of each product from 0.5gr -> 2.000gr. Sizes & 
weights may vary as required. In addition, our company also 
provides anti-rust VCI products, help clean and dry machine 
surfaces, prevent rust. 

Booth no.: B31
VIETNAM

GIA PHAT DESICCANT 
MANUFACTURER

CO., LTD.

  Lot D, Street No.2, Duc Thuan 
Industrial Zone, Tram Lac Hamlet, My 

Hanh Bac Commune, Duc Hoa District, 
Long An Province, Vietnam

  (0272) 6270 388

 http://www.giaphatcorp.com

Công ty TNHH Thương mại & Thiết bị y tế Gia Vũ tiền thân là Văn 
phòng Đại Diện KY Medicare với hơn 15 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực Thiết bị Y tế tại Việt Nam. Chúng tôi hiện có đội ngũ 
nhân viên nhiều kinh nghiệm với hơn 300 khách hàng là Bệnh 
viện và Phòng khám đa khoa trên cả nước. 
Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi bao gồm: 
- Cung cấp các hệ thống X-Quang Hàn Quốc 
- Cung cấp xe khám bệnh lưu động 
- Cung cấp các thiết bị Y tế khác của Hàn Quốc 
- Tư vấn đầu tư bệnh viện, phòng khám.  

Gia Vu Medical Equipment & Trading Co., Ltd. former from 
the Representative Office of the Medicare with more than 
15 years of experience in the fields of Medical Equipment in 
Vietnam. Now, we have an experienced team members with 
more than 300 customers including clinics and hospitals 
nationwide. 
Our main areas of business:
- Providing Korean X-ray systems
- Providing Mobile Medical Vehicles 
- Providing other Korean medical equipment 
- Investment Consulting Services in hospitals & clinics

Booth no.: K29,31
VIETNAM

GIA VU MEDICAL 
EQUIPMENT & 

TRADING CO., LTD.

  19 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong 
Da District, Ha Noi, Vietnam.

  (024) 6659 4060

  .
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Công ty TNHH Xuất NHập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát được 
thành lập năm 2009 với lĩnh vực kinh doanh chính là: trang 
thiết bị - dụng cụ y tế, thiết bị thẩm mỹ, thiết bị thể dục thể 
thao và phục hồi chức năng. Là nhà nhập khẩu và phân phối 
độc quyền của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới trong đó có 
hãng máy huyết áp, nhiệt kế và máy đo đường huyết điện tử 
Microlife - thương hiệu Thụy Sỹ đã tồn tại trên 20 năm trên thị 
trường Châu Âu, công ty chúng tôi có mạng lưới đại lý bán hàng 
trên khắp các tỉnh miền Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng và thực hiện chế độ bảo hành sau bán hàng tốt nhất. Năm 
2020, để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, Chi nhánh 
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Y Tế Hà An Phát được 
thành lập và đặt trụ sở tại TP.HCM, với vai trò là nhà phân phối 
độc quyền máy đo đường huyết, máy đo huyết áp và nhiệt kế 
điện tử dòng Procheck, Microlife tại thị trường Việt Nam, chúng 
tôi mong muốn được mang tới quý khách hàng các sản phẩm và 
dịch vụ chất lượng nhất.  

Ha An Phat Medical Equipment Co., Ltd established in 2009, 
majors in medical, aesthetic and rehabilitation equipments. 
Being sole distributors of many good international brands 
including Microlife, a Swiss-designed brand which has been 
in the global market for over 20 years, Ha An Phat has a sales 
channel in all provinces in the north, giving fully demand 
and best after sales service to end users and partners.
In 2020, to meet the market demand, we established 
Branch of Ha An Phat Medical Equipment Co, located in 
HCM City, responsible as sole distributor in whole VIET NAM 
for Microlife Blood Gluco Metter and South distributor for 
BPM and MT of Procheck, Microlife. We hope can bring the 
best quality products and servises to customers. 

Booth no.: G31
VIETNAM

HA AN PHAT 
MEDICAL EQUIPMENT 

CO., LTD.

  652/25/1 Cong Hoa, Ward 13, Tan 
Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  028 66503917

  https://www.hapvn.com.vn/

Công ty CP dược phẩm Hà Tây  tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm 
Hà Tây, được thành lập 1965, với chức năng và nhiệm vụ chính 
là sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, hoá 
chất nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế. Trải 
qua hơn nửa thế kỷ, Dược Hà Tây đã khẳng định vị thế hàng đầu 
trong sản xuất, phân phối dược phẩm tại Việt Nam, tự hào là 
đơn vị nằm trong top 10 công ty Dược Việt Nam uy tín nhiều 
năm liên tiếp. Bên cạnh các nhà máy sản xuất thuốc, thực phẩm 
chức năng, mỹ phẩm đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng GMP-
WHO, GLP, GSP, hệ thống phân phối đạt GDP & GPP, Dược Hà Tây 
còn là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 
nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/s/Japan-GMP được chuyển giao từ 
từ Aska - Công ty dược phẩm chuyên sâu hàng đầu Nhật Bản về 
thuốc kê đơn. Dược Hà Tây tự hào không chỉ là thương hiệu yêu 
thích của hàng triệu gia đình Việt trong chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe mà còn là đối tác tin cậy của hàng nghìn nhà thuốc, bệnh 
viện và các doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài nước.  

Ha Tay Pharmaceutical Jsc, formerly known as Ha Tay 
Pharmaceutical Enterprise, was established in 1965, with 
the main function and mission of manufacturing, trading, 
importing and exporting curative drugs and raw chemicals 
making drugs, cosmetics and medical equipment. Over 
half a century, Ha Tay Pharmaceutical has affirmed its 
leading position in the production and distribution of 
pharmaceuticals in Vietnam, proud to be in the top 10 
prestigious pharmaceutical companies in Vietnam for many 
consecutive years. In addition to the factories producing 
drugs, functional foods, cosmetics that fully meet the quality 
standards of GMP-WHO, GLP, GSP, a distribution system that 
meets GDP & GPP, Ha Tay Pharmaceutical is also one of the 
first units in Vietnam to own a factory meeting PIC/s/Japan-
GMP standards was transferred from Aska - Japan’s leading 
specialized pharmaceutical company in prescription drugs.

Booth no.: B7
VIETNAM

HA TAY 
PHARMACEUTICAL 

JSC

  10A Quang Trung, Ha Dong, Ha Noi, 
Vietnam

  024 3352 2525

  https://hataphar.com.vn/ 
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Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. là một doanh nghiệp 
công nghệ cao quốc gia chuyên về R & D, sản xuất và kinh doanh 
nguyên liệu sinh học, thuốc thử IVD và dụng cụ.
Thuốc thử IVD của chúng tôi đã đạt được các chứng nhận có 
thẩm quyền bao gồm NMPA của Trung Quốc, FDA của Hoa Kỳ và 
CE của EU. Các sản phẩm đã được bán chạy tại hơn 100 quốc gia 
và khu vực trên thế giới.

Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd. is a national high-tech 
enterprise specializing in the R&D, production and sales of 
biological raw materials, IVD reagents and instruments.
Our IVD reagents have obtained authoritative certifications 
including NMPA of China, FDA of US and CE of EU. The 
products were sold well in more than 100 countries and 
regions around the world.

Booth no.: L18
CHINA

HANGZHOU 
CLONGENE BIOTECH 

CO., LTD.

  No.1 Yichuang Road, Yuhang 
Sub-District, Yuhang District, 311121 

Hangzhou, China

  86-571-88617879

 https://en.clongene.com/

Được thành lập vào năm 2012, Hangzhou Laihe Biotech Co., 
Ltd., luôn tập trung vào việc phát triển và công nghiệp hóa lĩnh 
vực công nghệ thông tin sức khỏe, theo dõi và chẩn đoán tức thì 
xét nghiệm nhanh tại chỗ, đồng thời cam kết cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ phát hiện sức khỏe nhanh chóng, chính xác và 
đáng tin cậy cho công cộng.
Thông qua đổi mới công nghệ liên tục, LYHER® đã nhận được 
(bao gồm cả các ứng dụng đang chờ xử lý) hơn 10 bằng sáng chế 
quốc tế và quốc gia, hơn 20 bằng sáng chế mô hình tiện ích, hơn 
10 bằng sáng chế ngoại hình và hơn 10 bản quyền phần mềm.
Thương hiệu LYHER® đã được đăng ký tại hơn 40 quốc gia trên 
toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ 
và Châu Úc, v.v... 

Founded in 2012, Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd., has 
always focused on the development and industrialization of 
POCT instant diagnosis, monitoring and health information 
technology field, and is committed to providing fast, 
accurate and reliable health detection products and 
services to the public.
Through continuous technological innovation, LYHER® has 
obtained (including pending applications) more than 10 
international and national invention patents, more than 
20 utility model patents, more than 10 appearance patents 
and more than 10 software copyrights.
LYHER® brand has been registered in more than 40 countries 
worldwide, including China, Europe, Asia, America and 
Australia, etc.

Booth no.: L22
CHINA

HANGZHOU LAIHE 
BIOTECH CO., LTD.

  Room 401-406, F1-3, Building 1, 
No.425 Miaohouwang Road, Xixing 
Street, Binjiang District, Hangzhou, 

310051 Zhejiang P.R. China

  (+86) 571 86658003

  www.lyherbio.com
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Trifanz Medical chủ yếu sản xuất các vật tư tiêu hao gây mê & 
hô hấp khác nhau, bao gồm ống khí quản, mặt nạ thanh quản, 
ống phế quản đôi, ống thông hút kín, dây thở gây mê, bộ lọc 
thở, v.v. Chúng tôi đã đăng ký sản phẩm của mình tại FDA Hoa 
Kỳ, FDA Trung Quốc (16 sản phẩm đăng ký giấy chứng nhận), 
Brazil ANVISA, Panama CSS, Philippines FDA, chúng tôi có thể 
cung cấp dịch vụ OEM hoặc ODM.

Trifanz medical mainly produces the various anesthesia & 
respiration consumables, including tracheal tube, laryngeal 
mask, double lumen bronchial tubes, closed suction 
catheter, anesthesia breathing circuits, breathing filters, etc. 
We have registered our products in US FDA, China FDA (16 
products registration certificates), Brazil ANVISA, Panama 
CSS, Philippines FDA, we can supply OEM or ODM service

Booth no.: V25
CHINA

HANGZHOU TRIFANZ 
MEDICAL DEVICE

CO., LTD.

  Room 501-1,Building 36, Donghu 
North Road 488-1#, Yuhang District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, 
China. 

  (+86) 571-88553769

 www.trifanz.com

Nhà sản xuất và kinh doanh Băng vết thương y tế, Đồ dùng phòng 
mổ, Sản phẩm hô hấp và tiết niệu, Sản phẩm giám sát điện 
tử, Sản phẩm vệ sinh gia dụng cũng như mỹ phẩm. Sau nhiều 
năm phát triển, Hao Run Medical Group hiện đã có các xưởng 
sản xuất và đóng gói riêng cũng như các nhóm thu mua, kiểm 
soát chất lượng và bán hàng hiệu quả. Hệ thống quản lý chất 
lượng của Hao Run Medical Group đã đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 
2016 (TUV). Các sản phẩm của Hao Run Medical Group đã đạt 
được các tiêu chuẩn địa phương khác nhau của Trung Quốc, Hoa 
Kỳ, E.U., v.v., và nó đã đạt được CE và FSC và các chứng chỉ khác.

A producer and trader of Medical wound dressings, 
Operating room supplies, Respiratory and Urinary products, 
Electronic monitoring products, Household hygiene 
products as well as cosmetics.
After years of development, Hao Run Medical Group now 
has its own workshops for manufacturing and packaging as 
well as efficient teams for procurement, quality control and 
sales. The quality management system of Hao Run Medical 
Group has successfully passed ISO 13485:2016 (TUV). The 
products of Hao Run Medical Group has reached the various 
local standards of China, U.S., E.U., etc, and it has obtained 
CE and FSC and other certificates

Booth no.: G5
CHINA

HAORUN MEDICAL 
DRESSING CO., LTD.

  No. 10 Sitong Road Huibu Ind 
Zone,Changshan Quzhou Zhejiang 

  (0086) 135 6654 2343

 www.haorunmed.com
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Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD có trên 15 năm kinh nghiệm hoạt 
động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, tư vấn, lắp đặt sửa chữa, 
như máy tán sỏi laser, máy tán sỏi ngoài cơ thể, buồng điều trị 
bằng oxy cao áp, xe khám bệnh lưu động....Sau hơn 15 năm 
phát triển, công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD đã xây dựng uy tín 
thương hiệu của mình trong lĩnh vực y tế, thông qua các dịch vụ 
chất lượng góp phần vào sự thành công của các đối tác và khách 
hàng là các bệnh viện từ tuyến huyện đến tuyến trung ương. 

HD Medical Equipment Co.,Ltd has more than 15 
years of experience in the feild of equipment supply, 
consulting, íntallation and repair, such as laser lithotripsy, 
extracorporeal lithortripsy, oxygen therapy chamber. High 
pressure mobile medical examination car....After more than 
15 years of development, HD Medical Equipment Co.,Ltd 
has built its brand reputation in the medical field, through 
quality services that contribute to part of the success of our 
partmers and custuomers are hospitals from the district 
level to the central level.

Booth no.: H28
VIETNAM

HD HEALTH 
EQUIPMENT CO., LTD.

  No 3/1/175 Dinh Cong Street, Dinh 
Cong Ward, Hoang Mai District, Ha Noi 

City, Vietnam

  0932.208.299

  thietbiytehd.com

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT - Được thành lập từ năm 2006, là doanh 
nghiệp chuyên cung cấp thiết bị khoa học, vật tư tiêu hao và 
chất chuẩn cho các phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Là đại diện 
phân phối độc quyền và ủy quyền của những nhà cung cấp nổi 
tiếng trên thế giới đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Nhật,... Với hơn 15 
kinh nghiệm, Hóa Việt luôn mang đến cho khách hàng những 
sản phẩm chất lượng và giá thành hợp lý nhất.
Chúng tôi đang là đại diện ủy quyền của các hãng Yamato-Nhật 
Bản, Haier Biomedical -Trung Quốc, ALP- Nhật Bản, Interscience 
- Pháp, vitlab -Dức, Sartorius - Đức,... 
Trung thực - Chất lượng -Chuyên nghiệp là phương châm hoạt 
động mà chúng tôi, Công ty TNHH Hóa Việt hướng tới. 

HOA VIET CO., LTD - Establised in 2006 with specialization in 
supplying scientific equipment, consumables and standard 
chemicals to laboratories in Vietnam. As the exclusive and 
authorized distribution representitive of famous suppliers 
in the world from US, Germany, France, Italy, Japan,... With 
more than 15 years of experience, Hoa Viet always gives 
customers the most quality products at reasonable prices.
We are authorized representatives of Yamato - Japan, Haier 
Biomedical - China, ALP - Japan, Interscience - France, Vitlab 
- Germany, Sartories - Germany,...
Honestly - Quality - Professionalism is the motto that we, 
Hoa Viet Co., Ltd aim for.

Booth no.: V8,9
VIETNAM

HOA VIET CO., LTD.

  229-231 Le Cao Lang, Phu Thanh 
Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  028 39789 666/777/888

  hoaviet.vn
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Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế là một công ty chuyên cung cấp các 
hệ thống y tế và thiết bị trong lĩnh vực y tế.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay nhu cầu chăm sóc sức khỏe thì 
một trong số những nhu cầu cần thiết nhất hiện nay 
Với lý tưởng sẽ trở thành một trong số những công ty hàng đầu 
về lĩnh vực y tế mang lại cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất 
trên thị trường hiện nay. Chúng tôi luôn cố gắng, cải thiện với 
phương châm “ Sức khỏe cho cuộc sống – Health for life”. Vậy 
nên, chúng tôi đang ngày càng nỗ lực, ngày càng hoàn thiện 
bản thân để có thể phù hợp với khách hàng.
Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện, cải tiến hằng ngày 
để phù hợp hơn với khách hàng. Với đội ngũ nhân viên năng 
động, sáng tạo cập nhập không ngừng nghỉ, có kinh nghiệm 
nhiều năm trong lĩnh vực y tế đảm an toàn và an tâm khi sử 
dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Hoang Le Medical Equipment Co.,ltd specalizes in medical 
systems and equipment in the medical field.
In the context of today’s society, the need for health care is 
one of the most necessary needs today
With the ideal of becoming one of the leading companies in 
the medical field, bringing customers the best services on 
the market today. We always try to improve with the motto 
“Health for life”. Therefore, we are making more and more 
efforts to improve ourselves to be suitable for customers.
Besides, we are always perfecting, improving every day to 
be more suitable for customers. With a team of dynamic, 
creative and non-stop updating staff, with many years of 
experience in the medical field, we ensure safety and peace 
of mind when using our services.

Booth no.: E5,7
VIETNAM

HOANG LE MEDICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

  11B Dong Nai, Ward 2, Tan Binh 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  028 62997466

 http://hoanglemed.com/

Được thành lập năm 2004 đã và đang hoạt động phát triển trên 
các lĩnh vực:
Sản xuất và cung cấp Nội Thất bệnh viện
Sản xuất các trang thiết bị y tế bằng sắt sơn tĩnh điện
Sản xuất các trang thiết bị y tế bằng Inox
Sản xuất các trang thiết bị y tế bằng  nhựa ABS
Sản xuất và cung cấp các trang thiết bị phục hồi chức năng
Sản xuất các sản phẩm lò đốt rác chất thải y tế
Sửa chữa máy móc y tế
Cung cấp vật tư tiêu hoa và các dụng cụ y tế
Công ty TNHH thương mại và sản xuất thiết bị y tế Hoàng 
Nguyễn là 1 công ty đứng đầu về sản xuất và lắp đặt  nội thất 
bệnh viện.Công ty Hoàng nguyễn đã cung cấp hàng hóa cho 
nhiều bệnh viện trên toàn quốc 

Founded in 2004 & mainly operates in:
Manufacture electrostatic powder coating medical devices
Manufacture stainless steel medical devices
Manufacture ABS plastic medical devices
Manufacture & procure Rehabilitation equipment
Manufacture medical waste incinerators
Repair medical devices
Procure consumable supplies & medical instruments
Hoang Nguyen Ltd is a leading supplier in installment 
& procurement of medical devices. Hoang Nguyen has 
direct network with a great deal of national & international 
organizations, as well as world-wide top-notch medical 
science manufacturers.

Booth no.: G25-28
VIETNAM

HOANG NGUYEN HSE 
CO., LTD.

  Le Chan Street, Thanh Son 
Commune, Kim Bang District, Ha Nam 

Province, Vietnam

  0913067226

  tbythoangnguyen.com
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Bệnh viện có ngành trị liệu chủ yếu như: Khám sức khỏe tổng 
hợp, phẫu thuật thẩm mỹ, Kiểm tra vô sinh.

The hospital has main therapeutic branches such as: General 
health examination, plastic surgery, Infertility check.

Booth no.: I9-16
KOREA

HOBI COMPANY

  401, 406, 21, Ace Hi-tech, 48 
Centumjungang-ro, Haeundae-gu, 

Busan, Korea, Republic of Korea

  (+82) 010-4607-9290

 http://hobicompany.com/

Công ty TNHH Hong Ky Việt Nam được thành lập từ ngày 
19/06/2002 với 100% vốn Đài Loan, chuyên sản xuất các loại 
giường bệnh y tế, giường hộ lý tại nhà và một số thiết bị hỗ trợ 
y tế khác nhằm phục vụ nhu cầu y tế trong nước đồng thời xuất 
khẩu đi các nước Châu Âu, Châu Mĩ và Châu Á,...
Năm 2007: Công ty hợp tác với Italy về mặt công nghệ tập trung 
phát triển thị trường Việt Nam bằng việc cho ra đời dòng sản 
phẩm GIƯỜNG Y TẾ mang nhãn hiệu HONG KY.

Hong Ky VIET NAM Co., Ltd. was established on June 19, 
2002 with 100% Taiwanese capital, specializing in producing 
medical beds, home guiders and some other medical 
support equipment for Serving domestic medical needs 
and export to European, American and Asian countries, ...
2007: The company cooperates with Italy in terms of 
technology focusing on developing the VIET NAMese 
market by launching a medical bed product line with Hong 
Ky brand.

Booth no.: C26,28
TAIWAN

HONG KY VIET NAM 
CO., LTD.

  21 Street 20, Hiep Binh Residential 
Area, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc 

City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (028) 3620 3384

 http://hongkyvietnam.vn/
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Phương châm: Mang sức khỏe đến cho bạn - Khát vọng của 
chúng tôi.
Sứ mệnh: Cung cấp những sản phẩm mới, chất lượng, giá cả 
phải chăng và làm giàu thêm cuộc sống cho cộng đồng, khách 
hàng, đối tác,… chúng tôi phục vụ bằng cách làm việc với nhau 
như 1 gia đình. 

Slogan: Your health - Our passion.
Mission: provide quality and affordable products and enrich 
life for all communities that we serve by working together 
as one united family.

Booth no.: D1,3,5
VIETNAM

HONG PHUC BAO 
CO., LTD.

  39 Tran Thien Chanh, Ward 12, 
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

  +842862648780

  www.hongphucbao.com.vn

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu 
Huy Hoàng chuyên nhập khẩu và phân phối Vật tư, trang thiết 
bị y tế hỗ trợ điều trị trong Tim Mạch Can Thiệp, Thiết bị và hoá 
chất huyết học dùng trong phòng xét nghiệm bệnh viện, Vật tư 
y tế gia đình (Diagnostic). HUY HOÀNG Medical là nhà phân phối 
uy tín của các hãng y tế nổi tiếng trên thế giới như ABBOTT, 
Merit Medical Systems, B&E technology,... Với mục tiêu cốt lõi 
hướng đến việc mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, chúng 
tôi sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp một cách chân 
thành để mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất giúp 
các y bác sĩ trong việc điều trị cho bệnh nhân. Chúng tôi không 
ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng với hệ thống bảo 
quản, nhà kho phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Xây dựng các 
quy trình, quy chế chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hành bảo 
quản tốt trang thiết bị vật tư y tế.  HH Medical luôn là người 
bạn đồng hành đáng tin cậy trong việc chăm sóc sức khoẻ cộng 
đồng.

Huy Hoang Medical specializes in importing and distributing 
Cardiovascular interventional medical supplies; Equipment 
and hematology reagents used in hospital laboratories 
and home medical supplies (Diagnostic). HUY HOANG 
Medical is a reputable distributor of famous medical brands 
in the world such as ABBOTT, Merit Medical Systems, B&E 
technology,... With the goal of bringing good value to the 
community, we are ready to listen and accept customers’ 
feedbacks sincerely to bring the best quality products 
to help physicians in the treatment of patients. We are 
constantly improving our facilities and infrastructure with 
storage systems and warehouses for business activities. 
Develop professional processes and regulations to meet the 
requirements of good preservation practices for medical 
equipment and supplies. HH Medical has always been a 
reliable companion in community health care.

Booth no.: H26
VIETNAM

HUY HOANG 
IMPORT EXPORT 

TECHNOLOGY 
SERVICE TRADING 

CO., LTD.

  197/15 Nguyen Thi Nho, Ward 9, Tan 
Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (+84)28 6272 2226

 www.huyhoangmedical.com.vn
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Chúng tôi là một doanh nghiệp sinh học dựa trên loài cây 
Hwangchil (Diên Bạch), một loại cây nhân sâm bản địa duy 
nhất ở Hàn Quốc, chuyên nghiên cứu và phát triển bệnh phì đại 
tuyến tiền liệt, bệnh gút và cải thiện tuần hoàn máu, và là một 
doanh nghiệp mỹ phẩm chuyên nghiên cứu và phát triển các 
vấn đề về mụn trứng cá, viêm da atopy và kích thích mọc tóc.

It is a biological business based on Hwangchil tree, which 
is the only native ginseng tree in Korea, specializes in 
researching and developing prostate hypertrophy, gout, 
and blood circulation improvement, and is a cosmetics 
business that specializes in researching and developing 
trouble, acne, atopy and hair growth.

Booth no.: C6
KOREA

HYURIM HWANGCHIL 
CO., LTD.

  Room 203, Growth Support-Dong 
991, Wolasan-Ro, Munsan-Eup, Jinju-Si, 

Gyeongsangnam-Do, Republic Of Korea

  (+82)-1899-0525

 www.hyurim.kr

Phòng thí nghiệm ICG là công ty chuyên phát triển, sản xuất 
và phân phối mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung và thiết bị y tế. 
Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ từ năm 2017 và hợp tác với các 
đối tác trong và ngoài nước để phát triển các sản phẩm sáng 
tạo. Chúng tôi đang từng bước mở rộng danh mục công thức 
cho mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung, tìm kiếm các giải pháp 
công nghệ để phát triển và sản xuất các sản phẩm mới. Chúng 
tôi đang thay đổi cách tiếp cận đối với phương pháp phát triển 
và sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung và thiết bị y tế. Mối 
quan tâm chính của chúng tôi luôn là sản phẩm cuối cùng, được 
khách hàng tiếp thị thành công, vì vậy chúng tôi làm việc với 
toàn bộ sản phẩm - từ ý tưởng đầu tiên về sản phẩm mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng hoặc thiết bị y tế đến bao bì thương mại 
và đề xuất khả năng ứng dụng trên thị trường. 

ICG laboratories is a company specializing in development, 
manufacturing and distribution of cosmetics, food 
supplements and medical devices. We have been offering 
services since 2017 and cooperate with domestic and 
foreign partners on the development of innovative 
products. We are gradually expanding our portfolio of 
formulas for cosmetics and food supplements, looking 
for technological solutions for the development and 
production of new products. We are changing the approach 
to the development and production methods of cosmetics, 
food supplements and medical devices. Our main interest is 
always the final product, which is successfully marketed by 
the client, so we work with the product as the whole - from 
the first idea of the cosmetic product, dietary supplement 
or medical device itself to its commercial packaging and a 
proposal for the possibilities of application on the market.

Booth no.: K9
CZECH REPUBLIC

ICG LABORATORIES

  M.Alse 639/5, Hradec Kralove 50002, 
Czech Republic 

  420 607 684 195

  www.icglaboratories.com
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Công ty TNHH IKA Việt Nam được thành lập từ năm 2017 với mục 
tiêu là hỗ trợ khách hàng đã và đang sử dụng các sản phẩm của 
IKA , đồng thời trở thành đối tác đáng tin cậy cho các nhu cầu 
về thiết bị cho phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Sản phẩm của 
IKA thích hợp cho hầu hết các ứng dụng trên phòng thí nghiệm 
nghiên cứu và phát triển, dẫn đầu trong thị trường với công 
nghệ và chất lượng nổi trội. Các sản phẩm cung cấp bao gồm: 
máy khuấy từ, máy gia nhiệt, máy lắc, máy đồng hóa, máy 
nghiền, máy cô quay chân không, bộ phản ứng cho phòng thí 
nghiệm và đặc biệt là phần mềm cho các ứng dụng trong phòng 
thí nghiệm.

IKA VIET NAM Co., Ltd. was established in 2017 with the 
goal of supporting customers who have been using IKA 
products and at the same time becoming a reliable partner 
for their laboratory equipment needs in VIET NAM. IKA 
products are suitable for most applications in research 
and development laboratories, leading the market with 
outstanding technology and quality. Products offered 
include: magnetic stirrers, heaters, shakers, homogenizers, 
mills, rotary vacuum evaporators, laboratory reactors, and 
especially software for industrial application laboratories.

Booth no.: E2,4
VIETNAM

IKA VIETNAM
CO., LTD.

  2Nd Floor, The Hub Building, 
195/10E Dien Bien Phu, Ward 15, 

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  028.3820.2142

 www.ika.com

Thành lập vào năm 1977, tiền thân là Công ty Dược Cấp II, vượt 
qua những khó khăn ban đầu, công ty Cổ phần Dược phẩm 
Imexpharm đã có những bước chuyển mình phát triển nhanh 
chóng và ổn định.
Với slogan “Sự cam kết ngay từ đầu”, Imexpharm cam kết giữ 
vững lời hứa trước sau như một, gắn bó với khách hàng, quyết 
đi theo con đường đã chọn, cung cấp giải pháp hiệu quả cao cho 
sức khoẻ cộng đồng.
Hoạt động kinh doanh chính của Imexpharm là sản xuất và kinh 
doanh dược phẩm, nhập khẩu và mua nguyên phụ liệu bao bì 
phục vụ sản xuất.
Imexpharm tự hào là đơn vị đầu tiên đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN 
và sở hữu nhiều nhà máy EU-GMP nhất tại Viêt Nam. Trở thành 
đối tác sản xuất nhượng quyền của nhiều tập đoàn Dược đa 
quốc gia hàng đầu thế giới: Sandoz, Galien, Pharmascience 
Canada, Sanofi – Aventis.  

Established in 1977, formerly known as a Tier II 
Pharmaceutical Company, overcoming initial difficulties, 
Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company has made 
rapid and stable changes.
Slogan “ Initially Being Committed “ Imexpharm commits 
to keep promises consistently with our customers to follow 
the chosen pathway; offer high effective solutions for public 
health.
Imexpharm’s main business are manufacturing and trading 
pharmaceutical products, importing, and purchasing 
packaging materials for production.
Imexpharm proud to be the first unit in Vietnam to meet 
GMP ASEAN standards. Becoming a franchised production 
partner of many leading multinational pharmaceutical 
corporations in the world such as: Sandoz, Robison Pharma, 
DP Pharma, Galien, Pharmacience Canada, Sanofi - Aventis. 

Booth no.: B26,28
VIETNAM

IMEXPHARM 
CORPORATION

  No.04 , 30/4 Street, Ward 1, Cao 
Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam

  0277 3851 941

  www.imexpharm.com

108 109

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

Bệnh viện có lĩnh vực trị liệu chính như: Phẫu thuật vú, phẫu 
thuật ung thư dạ dày và thực quản, tiết niệu, phẫu thuật chỉnh 
hình, tiêu hóa, tim mạch, huyết học và ung thư, phẫu thuật 
tuyến giáp, phẫu thuật đại trực tràng và hậu môn, Sản phụ 
khoa, Phẫu thuật thẩm mỹ.

The hospital has main treatment areas such as: Breast 
surgery, gastric and esophageal cancer surgery, urology, 
orthopedic surgery, gastroenterology, cardiology, 
hematology and oncology, thyroid surgery, surgery. 
colorectal and anal surgery, obstetrics and gynecology, 
plastic surgery.

Trong 13 năm, với tư cách là công ty kế toán Hàn Quốc tốt nhất 
tại Việt Nam, đây là bước đệm cho các công ty Hàn Quốc bắt 
đầu kinh doanh tại Việt Nam. Dựa trên thông tin và bí quyết 
được tích lũy bởi hơn 100 chuyên gia kế toán, CPA và các nhà 
quản lý Hàn Quốc, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, điều này 
chỉ có thể thực hiện được tại Immanuel, Việt Nam. Cũng giống 
như các công ty đã cùng phát triển với Immanuel Accounting 
Corporation trong 13 năm, từ visa xuất nhập cảnh vào Việt 
Nam, đổi bằng lái xe Hàn Quốc, thành lập tập đoàn, thành lập 
doanh nghiệp, giấy phép lao động cư trú, học trung cấp, dịch 
vụ pháp lý, xét duyệt quản lý, thuế tư vấn, kiểm toán,… Ngoài 
dịch vụ, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ điều động kế toán và 
dịch vụ kế toán trực tuyến.chúng tôi cũng đang phát triển và 
giới thiệu các dịch vụ du lich Y Tế Hàn Quốc-Việt Nam trong 
nhiều năm nay,

For 13 years, as the best Korean accounting firm in Vietnam, 
it has been a footstep for Korean companies starting their 
business in Vietnam. Based on the information and know-
how accumulated by over 100 accounting professionals, 
CPAs, and Korean managers, we will accompany you, 
which is only possible in Immanuel, Vietnam. Just like 
companies that have grown together with Immanuel 
Accounting Corporation for 13 years, from entry-exit visa to 
Vietnam, change of Korean driver’s license, establishment 
of corporation, business establishment, work permit 
residence, middle school, legal service, manager review, 
tax consulting, audit, etc. In addition to services, we also 
provide accountant dispatch service and online accounting 
service, we are also developing and introducing Korean-
Vietnamese medical tourism services for many years now.

Booth no.: I9-16Booth no.: F10
KOREAVIETNAM

INJE UNIVERSITY 
HAEUNDAE PAIK 

HOSPITAL

   75 Bokji-ro, Busanjin-gu, Busan (in 
Busan Paik Hospital), Republic of Korea

  (+82) 051-797-0564

 https://www.paik.ac.kr/haeundae/
user/main/view.do

IMMANUEL TRADING 
CO., LTD.

   Office 307, 3rd Floor, Dreamland 
Bonanza Building, 23 Duy Tan Street, 

My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, 
Hanoi City, Vietnam

  02422472268

 http://imma.vn/#contact
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Công ty TNHH Dược phẩm Innocare được thành lập từ năm 2017 
bởi đội ngũ Dược sỹ, Bác sỹ giàu kinh nghiệm trong chăm sóc 
sức khỏe, điều trị, phát triển sản phẩm. Innocare pharma hợp 
tác với các trung tâm nghiên cứu giàu tiềm năng tại Việt Nam 
để phát triển các liệu pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe hiện đại, 
an toàn và hiệu quả cho người Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
Innocare Pharma đảm nhận sứ mệnh “Tiên phong chăm sóc” 
như Slogan của doanh nghiệp vừa thực hiện sứ mệnh Chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng, vừa thực hiện sứ mệnh đưa thương hiệu 
Dược phẩm từ Trí tuệ Việt vươn ra thế giới.
Trở thành thương hiệu Dược phẩm đứng đầu Việt Nam và khu 
vực về Công nghệ và chuyển giao công nghệ chăm sóc tại chỗ 
trên Da/Niêm mạc với 3 mũi nhọn: Tai mũi họng, Da liễu, Phụ 
khoa.

Innocare Pharmaceutical Co., Ltd was established in 2017 
by a team of experienced pharmacists and doctors in 
health care, treatment, and product development. Innocare 
pharma cooperates with potential research centers in 
Vietnam to develop modern, safe and effective therapies 
and health care for Vietnamese people and the international 
community.
Innocare Pharma undertakes the mission of “Pioneering 
care” as the slogan of the enterprise, both carrying out the 
mission of taking care of community health and carrying 
out the mission of bringing the pharmaceutical brand from 
Vietnamese Wisdom to the world.
To become the leading pharmaceutical brand in Vietnam 
and the region in terms of technology and technology 
transfer for topical care on Skin / Mucosal with 3 spearheads: 
Ear, nose and throat; Dermatology; Gynecological.

Booth no.: B12
VIETNAM

INNOCARE 
PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  347 Y La Street - Duong Noi Ward - 
Ha Dong District - Hanoi - Vietnam

  02466800369

 Https://Innocare.vn

Thành lập từ năm 2012, INTECH Group sở hữu văn phòng tại 
Hà Nội và TP. HCM, hai nhà máy nghiên cứu, sản xuất thiết bị 
phòng sạch có quy mô hơn 7.000 m2 và 20.000m2. Lĩnh vực hoạt 
động chủ yếu của INTECH bao gồm tư vấn, thiết kế, thi công, xây 
dựng nhà máy, đào tạo lập hồ sơ thẩm định GMP, bảo trì thông 
minh. Với sứ mệnh trở thành người trợ lý đắc lực cho khách 
hàng, INTECH được hàng nghìn khách hàng là các doanh nghiệp  
trong các lĩnh vực sản xuất: Dược phẩm, Mỹ phẩm, Thực phẩm, 
Y tế, Điện tử công nghệ cao... tin tưởng hợp tác. 

Established in 2012, INTECH Group has owned 2 offices in 
Hanoi and Ho Chi Minh City, 2 factories major in researching 
and manufacturing cleanroom equipment with a scale of 
nearly 7.000 m2 and 20,000m2. INTECH’s main fields include 
consulting, designing, constructing factories, training in 
GMP appraisal documentation, and smart maintenance. 
With the mission of being a reliable and helpful assistant, 
INTECH is trusted by thousands of clients in production 
fields such as Pharmaceuticals, Cosmetics, Food, Health, 
High-tech Electronics ...

Booth no.: A13
VIETNAM

INTECH TECHNOLOGY 
AND INVESTMENT 

JSC 

  145 Ngoc Hoi, Hoang Liet, Hoang 
Mai,  Hanoi, Vietnam

  0981.495.038 

  https://intechgroup.vn/
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Được thành lập 1997, INTERSAN-plus là một trong những công 
ty sản xuất thuốc sát trùng và chất khử trùng hàng đầu trên 
thị trường. Được sử dụng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 
và giáo dục, ngành công nghiệp làm đẹp, thể thao và trong các 
lĩnh vực khác. Chúng tôi chỉ sản xuất và phát hành ra thị trường 
các chất khử trùng cải tiến, thuốc sát trùng các vật liệu đóng gói 
và thiết bị xử lý sát trùng tay. Tất cả đều đã được chứng nhận 
bởi Rospotrebnadzor (Cơ quan đăng ký chất khử trùng ở Nga) 
và đã được thử nghiệm và công nhận tại các phòng thí nghiệm. 
INTERSAN-plus đã nhận được các giải thưởng và danh hiệu như 
“Công ty tốt nhất trong việc khử trùng” và là thành viên của 
Đăng ký Quốc gia về “Các công ty Khoa học hàng đầu của Nga”. 
Vào năm 2013, INTERSAN-plus trở thành người đứng đầu “Liên 
minh các nhà sản xuất chất khử trùng”. Đây là tổ chức hợp nhất 
các nhà sản xuất thuốc khử trùng hàng đầu trong việc chống 
sản xuất giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Established in 1997, INTERSAN-plus is one of the largest 
and leading manufacturers of antiseptic and disinfecting 
products in the market. Our solutions are professionally 
used in healthcare and educational areas, in beauty, sports 
industries and other sectors. We have been manufacturing 
and releasing to the market only innovative disinfectants, 
packaging materials for sterilization and equipment for 
antiseptic hands treatment. All of them have been certified 
by Rospotrebnadzor (The Authority of disinfectants 
registration in Russia) and have been tested in accredited 
laboratories. INTERSAN-plus has got different awards, we 
have the title as “The Best Company in Disinfection” and 
we are a part of National Register of “Leading Scientific 
Companies of Russia”. In the year of 2013, INTERSAN-
plus became the head of “The Union of Disinfectants 
Manufacturers”. This is the organization that unites leading 
manufacturers of disinfectants for fighting against fake 
production and protection of consumer rights.

Booth no.: D13-16
RUSSIA

INTERSAN-PLUS LLC 

  Room. 9-13, Workshop / Litera 13 / 
A, 19, Silicatnaya St., Mytischi, Moscow 

Region, Russia, 141004.

  +7 (495) 921-35-32

  www.isen.ru

Được thành lập vào năm 2003, Invitx Therapeutics là một 
công ty công nghệ tế bào gốc hàng đầu có trụ sở chính tại Lake 
Forest, California. Trọng tâm hàng đầu của chúng tôi là cung 
cấp cho các bác sĩ và bệnh nhân các phương pháp điều trị thay 
thế cho các loại thuốc tích hợp. Là người tiên phong, chúng 
tôi đã phát triển nhiều sản phẩm thay đổi cuộc sống được sử 
dụng trong y học tái tạo, chữa lành vết thương, liệu pháp miễn 
dịch, thẩm mỹ và phục hồi tóc, chẳng hạn như Tế bào gốc trung 
mô dây rốn, Tế bào NK máu dây rốn, Exosome, Thuốc nhỏ mắt, 
Polypeptide Enriched Media và hơn thế nữa. Với đội ngũ y tế 
toàn cầu gồm các chuyên gia từ mọi lĩnh vực, bao gồm chỉnh 
hình, da liễu, điều trị giảm đau, ung thư, phẫu thuật thẩm mỹ. 
Invitrx hiện đang điều hành các hoạt động hợp tác toàn cầu 
tại 40 quốc gia. Chúng tôi cam kết thực hiện trao đổi kiến thức 
xuyên quốc gia và theo đuổi sự tiến bộ xuất sắc. 

Founded in 2003, Invitx Therapeutics is a leading stem 
cell technology company headquartered in Lake Forest, 
California. Our prime focus is to provide physicians 
and patients with alternative treatments to integrative 
medicines. As a pioneer, we have developed numerous life 
changing products used in regenerative medicine, wound 
closure, immunotherapy, aesthetic and hair restoration, 
such as Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell, Cord 
Blood NK Cell, Exosome, Eye drop, Polypeptide Enriched 
Media and more. With a global medical team consisting of 
experts from all areas, including orthopedics, dermatology, 
pain treatment, oncology, plastic surgery, Invitrx is now 
running global collaborations in 40 countries. We commit 
ourselves to doing transnational exchange of knowledge 
and pursuing the excellence of the advancement.

Booth no.: H8
USA

INVITRX 
THERAPEUTICS INC.

  20503, Crescent Bay Drive, Lake 
Forest, Ca 92630

  (+1) (949)8563142
+886 (2) 26972690

  www.invitrx.com
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Là một trong những nhà cung cấp giải pháp không khí toàn cầu 
tốt nhất, Jiaxing Heyu là nhà sản xuất máy lọc khử trùng không 
khí cấp y tế lớn nhất tại Trung Quốc. Thương hiệu của chúng tôi 
là EKEAIR. Với việc sử dụng các sản phẩm EKEAIR, độ sạch không 
khí có thể đạt đến ISO14644-1 cấp 5 (cấp độ yêu cầu không khí 
cao nhất trong bệnh viện), tỷ lệ khử trùng vi trùng thậm chí có 
thể đạt tới 99,9999%.
Trong 3 thập kỷ qua, EKEAIR luôn cống hiến hết mình cho ngành 
công nghiệp lọc và khử trùng không khí, các sản phẩm của 
EKEAIR đã được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, trường 
học, nhà hàng, văn phòng ...
Chúng tôi tin rằng mọi người đều quan tâm đến việc tận hưởng 
không khí trong lành!

As one of the best  global air solution providers, Jiaxing 
Heyu is the biggest manufacturer of medical-grade air 
sterilization purifiers in China. Own branded as EKEAIR. With 
using EKEAIR products, the air cleanliness class can even 
reach ISO14644-1 class 5(the highest-air-required level in 
hospitals), the sterilization rate of germs can even reach 
99.9999% . 
For last 3 decades, EKEAIR has always devoted itself to the 
industry of air purification and sterilization, its products 
have already been used widely in hospitals, schools, 
restaurants, offices..., in a word, where needs high-standerd 
clean air, where you may find EKEAIR.
We believe everyone is keen on enjoying clean air!

Booth no.: L26
CHINA

JIAXING HEYU 
PURIFICATION 
TECHNOLOGY

CO., LTD.

  No.1188 Zikai West Rd, 
Shimen,Tongxiang, Jiaxing City, 

Zhejiang Province, China

  (+86) 573 81883938

 www.ekeairpurifier.com

JOIN MD là công ty kinh doanh thiết bị y tế tại Quận Bình Thạnh, 
TP.HCM. Được thành lập với trụ sở chính tại Hàn Quốc, JOIN MD 
với ước mơ trở thành công ty sản xuất và phân phối thiết bị y 
tế gắn kết Việt Nam, Hàn Quốc và thế giới. Chúng tôi là nhà 
phân phối nhập khẩu chính thức của Optima ™ Cast & Splint, 
nẹp chỉnh hình chất lượng cao, và Metis ™ Support & Brace, nẹp 
bệnh viện. Optima ™ Cast & Splint cho bệnh nhân gãy xương sử 
dụng vải sợi thủy tinh chất lượng cao với khả năng thông gió 
tốt và nhựa polyurethane giúp tăng cường độ bền của bó bột 
một cách an toàn. Tùy thuộc vào trường hợp, vải polyester và 
vải không dệt được sử dụng thay vì vải sợi thủy tinh làm nguyên 
liệu cho giá đỡ. 

JOIN MD is a medical device trading company located in 
Binh Thanh District , Ho Chi Minh City. Founded based on 
the headquarters in Korea, JOIN MD dreams of becoming 
a medical device distribution and manufacturing company 
that unites Vietnam, Korea, and the world. We are a full-
fledged import distributor of Optima™ Cast & Splint, a high-
quality orthopedic splint, and Metis™ Support & Brace, a 
hospital brace. Optima™ Cast & Splint for fracture patients 
uses high-quality fiberglass fabric with good ventilation 
and polyurethane resin that safely enhances the strength 
of the cast. Depending on the situation, polyester and non-
woven fabrics are used instead of fiberglass fabrics as raw 
materials for the support. 

Booth no.: C29
VIETNAM

JOIN MD VIET NAM 
CO., LTD.

  Office 02, 8Th Floor, Pearl Plaza 
Building, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, 

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  0377651250

  www.joinmd.vn
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Joson-Care được thành lập vào năm 2000 với tư cách là nhà sản 
xuất đồ nội thất y tế / chăm sóc sức khỏe và đã được Bộ Y tế và 
Phúc lợi Đài Loan chứng nhận với đánh giá GMP. Hiện tại chúng 
tôi sở hữu thiết bị sản xuất gồm 3 dây chuyền lắp ráp, 12 cánh 
tay robot tự động và các loại máy uốn ống, máy cán màng, máy 
mài và máy khoan… vv. và một số cơ sở sản xuất với tổng diện 
tích hơn 6000 m2; mặt khác, chúng tôi cũng có tài sản riêng của 
mình với hơn 200 bộ đồ gá hàn và 400 bộ dụng cụ nhựa… vv.
Cho đến nay, Công ty đã đạt được các chứng nhận: ISO 13485 vào 
năm 2005; CE & FDA vào năm 2005; IEC 60601-1 vào năm 2007; 
IEC 60601-1-2 vào năm 2007; IEC 60601-2-38 vào năm 2008;  IEC 
60601-2-52 vào năm 2014.

Joson-Care Enterprise Co., Ltd. was established at 2000 
A.D. as a medical/healthcare furniture manufacturer and 
has certified by Tiawan Ministry of Health and Welfare with 
GMP evaluation. In current we have owned manufacturing 
equipment including 3 assembly lines, 12 automatic robot 
arm and various types of tube bender, laminator, grinder and 
drilling machine…etc. which located at several production 
sited with over 6000 m2 area in total; in the other hand we 
also have our own property of over 200 sets welding jig and 
400 sets plastic tooling, etc.
It has so far acquired certifications as following: ISO 13485 
certification at 2005’ Acquired CE & FDA certification at 2005; 
IEC 60601-1 certification at 2007; IEC 60601-1-2 certification 
at 2007; IEC 60601-2-38 certification at 2008; IEC 60601-2-
52 certification at 2014.

Booth no.: E13,15
TAIWAN

JOSON-CARE 
ENTERPRISE CO., LTD.

  No.11, Aly. 77, Hushan St., Guishan 
Dict., Taoyuan City, Taiwan (R.O.C) 33348

  +886-3-3290925

 www.hospitalbed-josoncare.com

SoftGuards cung cấp các sản phẩm chất lượng cao về phục 
hồi chức năng, chỉnh hình và thể thao. Với hơn 25 năm kinh 
nghiệm, chúng tôi chuyên nghiệp trong việc phát triển và đổi 
mới sản phẩm để mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn. 

SoftGuards offers high-quality productsof rehabilitation, 
orthopedics & sport. With more than 25-year experience, 
we are profession in developing and innovating products 
for better user experience.

Booth no.: V11
TAIWAN

KAO CHEN 
ENTERPRISE CO., LTD.

  No. 68, Lane 326, Sangang Rd, 
Longiing Dist. Taichung City 43444, 

Taiwan (R.O.C)

  (+886) -4-26308728

  https://softguards.com
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Đại học Y Cao Hùng được thành lập năm 1954 (Cao đẳng Y tế Cao 
Hùng). Đây là trường cao đẳng tư thục đầu tiên do người Đài 
Loan thành lập. Năm 1999, Cao đẳng Y tế Cao Hùng được đổi tên 
thành Đại học Y Cao Hùng và là trường đại học y tư thục đầu tiên 
ở Đài Loan. Sau 65 năm phát triển, năm cơ sở y tế trực thuộc 
đã được phát triển, bao gồm Bệnh viện Tưởng niệm Chung-Ho, 
Bệnh viện quận Ta-Tung , Bệnh viện quận Siaogang (Tiểu Cảng) 
, bệnh viện đảo Cijin (Kỳ Tân) và Bệnh viện Gangshan của Đại 
học Y Cao Hùng vẫn đang trong quá trình xây dựng (dự kiến sẽ 
được mở tại 2023). Hệ thống chăm sóc sức khỏe trực thuộc Đại 
học Y Cao Hùng là hệ thống giáo dục y tế và dịch vụ y tế lớn nhất 
và hoàn thiện nhất ở miền nam Đài Loan.

Kaohsiung Medical University was established in 1954 
(Kaohsiung Medical College). It was the first private college 
that was established by Taiwanese. In 1999, Kaohsiung 
Medical College was renamed Kaohsiung Medical 
University, and it was the first private medical university 
in Taiwan. After 65 years of development, five affiliated 
medical institutions were developed, including Kaohsiung 
Medical University Chung-Ho Memorial Hospital, Municipal 
Ta-Tung Hospital, Municipal Siaogang Hospital, Municipal 
Cijin hospital and Kaohsiung Medical University Gangshan 
Hospital which is still under construction (expected to be 
opened in 2023). Kaohsiung Medical University affiliated 
healthcare system is the largest and most complete medical 
service and medical education system in southern Taiwan.

Booth no.: E14
TAIWAN

KAOHSIUNG 
MEDICAL UNIVERSITY 

CHUNG-HO 
MEMORIAL HOSPITAL

  No.100, Tzyou 1St Road Kaohsiung 
807, Taiwan (R.O.C)

  (07)3121101#5540

 http://www.kmuh.org.tw/english/

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KAREROOM là nhà sản xuất giường 
bệnh hàng đầu tại Hàn Quốc từ năm 2010. Chúng tôi sản xuất 
các loại giường đa dạng nhất tại Hàn Quốc và thị phần nội địa 
trên 50% bao gồm cả lĩnh vực chăm sóc gia đình ngày nay.
Chúng tôi có dây chuyền sản xuất lớn nhất trong số các nhà 
máy sản xuất giường bệnh tại Hàn Quốc và dòng sản phẩm của 
chúng tôi là giường ICU, giường bệnh tổng quát, giường chăm 
sóc tại nhà và xe cáng dành cho bệnh nhân di chuyển. Giường 
ICU của chúng tôi có sẵn để ghi lại 10 dữ liệu trọng lượng bệnh 
nhân, được thiết kế bởi PCB của LINAK, nhà sản xuất nổi tiếng 
về thiết bị truyền động giường bệnh. Vui lòng ghé thăm gian 
hàng của chúng tôi và kiểm tra chất lượng của chúng tôi để bạn 
kinh doanh thành công. 

KAREROOM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD is a leading 
manufacture of hospital bed in Korea since 2010. We 
manufacture the most diverse types of beds in Korea, and 
domestic market share of over 50% including home care 
field these days.
We have the biggest production line among the hospital 
bed manufacture in Korea and our product range is ICU bed, 
General ward bed, Home care bed and stretcher cart which 
is for moving patient. Our ICU bed is available to record 10 
data patient weight which is PCB designed by LINAK who 
is renowned manufacture of hospital bed actuator. Please 
visit our booth and check our quality for your successful 
business.

Booth no.: G18
KOREA

KAREROOM MEDICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

  62, Jisiksaneop 6-Ro, Wachon-
Myeon, Gyeongsan-Si, Gyeongsangbuk-

Do, Republic Of Korea.

  (+82)-53-287-5757

  www.kareroom.com
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Bệnh viện có ngành trị liệu chủ yếu như: Phẫu thuật thẩm mỹ, 
chuyên khoa da, khám sức khỏe , điều trị ung thư. 

The hospital has main therapeutic branches such as: 
Plastic surgery, skin specialist, health examination, cancer 
treatment.

Booth no.: I9-16
KOREA

KC MEDICAL

  3F, 3B08, Busan Port International 
Cruise Terminal, 206, Chungjang-daero, 

Dong-gu, Busan, Republic of Korea

   (+82) 010-5779-0416

  https://www.instagram.com/
busan_thuy/

KIMES 2022 (Triển lãm Thiết bị Bệnh viện & Y tế Quốc tế Hàn 
Quốc lần thứ 38)
Ngày: 23 - 26 tháng 3 năm 2023
Địa điểm: COEX, Seoul, Korea
Quy mô: 40.500m2 (1.300 công ty từ 40 quốc gia tham gia) Triển 
lãm thiết bị Y tế bệnh viện lớn nhất.

KIMES 2022 (38th Korea International Medical &amp; 
Hospital Equipment Show)
Date : 23 - 26 March 2023
Venue : COEX, Seoul, Korea
Scale : 40,500sqm (1,300 companies from 40 countries 
participate) The largest medical & hospital equipment 
exhibition.

Booth no.: G22
KOREA

KIMES
(KOREA E & EX INC.)

  Rm.2001, WTC, 511 Yeondong-
daero, Gangnam-gu, Seoul, Korea

  +82-2-551-0102

 www.kimes.kr
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KMG được trang bị tốt phần cứng và phần mềm, tập trung vào 
sản xuất dụng cụ y tế, cơ sở công nghiệp, các thiết bị và phương 
tiện thử nghiệm khác nhau thông qua các kỹ thuật viên thiết 
kế giỏi nhất.

The KMG well equipped hardware and software it is focusing 
on the production of medical instruments, industrial 
facilities, various equipment and test facilities through best 
design technicians.

Booth no.: C2
KOREA

KMG

  117, Seogimhaesandanan-Gil, 
Gimhae-Si, Gyeongnam, 50967, 

Republic Of Korea

  (+82)-51-804-2213

 www.km01.co.kr

KMDICA (Hiệp hội ngành thiết bị y tế Hàn Quốc) là một tổ chức 
gồm hơn 700 thành viên công ty sản xuất thiết bị y tế. Chúng 
tôi hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị y tế Hàn Quốc bằng cách thực 
hiện các dự án khác nhau của chính phủ, bao gồm tham gia 10 
triển lãm ở nước ngoài, giáo dục, hỗ trợ chứng nhận, các dự án 
nghiên cứu, v.v... 

KMDICA(Korea Medical Devices Industrial Association) is an 
organization composed of more than 700 medical device 
manufacturing company members. We support Korean 
medical device manufacturers by conducting various 
government projects, including participation in 10 overseas 
exhibitions, education, certification support, research 
projects, and so on.

Booth no.: E21
KOREA

KOREA MEDICAL 
DEVICES INDUSTRIAL 

COOPERATIVE 
ASSOCIATION 

(KMDICA)

  7F, Shinyoung Bldg., 450, Toegye-Ro, 
Jung-Gu, Seoul, Republic Of Korea

  (+82)-2-467-0350

  medinet.or.kr
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Trung tâm Ung thư Bệnh viện Phúc âm Đại học Kosin từ khi 
thành lập luôn hướng về những điều tốt nhất cho bệnh nhân 
trong suốt hành trình điều trị ung thư, từ khám, chẩn đoán đến 
điều trị và cuộc sống sau điều trị. 

Cancer Center of Kosin University Hospital since its inception 
has always focused on the best for patients throughout the 
cancer treatment journey, from examination and diagnosis 
to treatment and post-treatment care.

Booth no.: I9-16
KOREA

KOSIN UNIVERSITY 
HOSPITAL

  262 Gamcheon-ro, Seo-gu, Busan, 
Republic of Korea

  (+82) 051-990-3100 

 https://www.kosinmed.or.kr/en/

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học LABone được thành lập 2012 
có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện nay, 
chúng tôi là nhà sản xuất Thiết bị khoa học; Thuốc thử và Kít 
sinh học phân tử; Nội thất cho phòng thí nghiệm; Thiết bị, vật 
tư cho phòng sạch; Tube lấy máu và môi trường vận chuyển; Môi 
trường nuôi cấy tế bào; Môi trường vi sinh với chất lượng cao. 
Để chuyên môn hoá về việc R&D, hệ thống dây chuyền sản xuất 
và dịch vụ sau bán hàng cho từng lĩnh vực, LABone hiện đã phát 
triển và sở hữu 7 thương hiệu bao gồm: (1) HUYlab, (2) LabNova, 
(3) Tecra, (4) LabCollect, (5) LabCell, (6) BacterLab, (7) KingLab. 

LABONE SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY LIMITED 
was established in 2012 with the head office in Ho Chi 
Minh City, Vietnam. Currently, we are a manufacturer of 
Scientific Instruments; Molecular biological reagents and 
kits; Laboratory furniture; Clean room equipment and 
instruments; Blood collection tubes and Inactive transfer 
medium ; Cell culture medium; A qualified microbial culture 
medium.
In order to specialize in R&D, production system and after-
sales service for each field, LABone has now developed and 
owned 7 brandnames including: (1) HUYlab, (2) LabNova, (3) 
Tecra, (4) LabCollect, (5) LabCell, (6) BacterLab, (7) KingLab.

Booth no.: V7
VIETNAM

LABONE SCIENTIFIC 
CO. LTD.,

  No. 228/13/3 Nguyen Thi Lang, Phu 
Loi Hamlet, Tan Phu Trung Commune, 

Cu Chi District, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  0919 990 267

 http://labone.vn/
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Hector là thương hiệu thực phẩm dinh dưỡng sáng của công ty 
TNHH LAVITE. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp cho thị trường 
thực phẩm sáng tạo từ đông trùng hạ thảo,với phương châm 
“thơm ngon, tiện dụng, giá tốt, chất lượng tốt”. Được thành 
lập vào 2016 tại Tp.HCM,  Công ty TNHH Lavite là Startup khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nông nghiệp với mục 
tiêu gia tăng giá trị dược liệu và nông sản Việt Nam, dựa trên 
việc ứng dụng các quy trình công nghệ do Công ty tự nghiên cứu 
và phát triển.  

Hector is a nutrious food brand produced by Lavite Co., 
Ltd. Our mission is to provide the market with innovative 
products from Cordyceps millitaris with the concept of 
“delicious, convenient, resonable price with high quality”. 
LAVITE was established in 2016 in Ho Chi Minh City, Lavite 
Co., Ltd. is an innovative start-up in the field of Agriculture 
with the goal of increasing the value of VIET NAMese 
medicinal herbs and agricultural products, based on the 
application of technological processes by our research and 
developments.

Booth no.: V4
VIETNAM

LAVITE CO., LTD.

  07 Street No. 4, Khang An 
Residential Area, Phu Huu Ward, Thu 
Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0888 91 98 99

  https://lavite.com.vn/

Công ty TNHH Sản xuất – Đầu tư Life Gift Việt Nam tự hào là 
một trong những đơn vị sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại 
Việt Nam được Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế cấp giấy chứng 
nhận GMP – Hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2018. Hiện 
tại, công ty đang tập trung hoạt động sản xuất vào 5 dạng: 
dây chuyền sản xuất sản phẩm dạng cốm, bột, viên nén, viên 
nén bao phim, viên nén bao đường, viên nang cứng, viên hoàn 
cứng, viên hoàn mềm...
Với sứ mệnh nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người 
tiêu dùng, Life Gift Việt Nam không ngừng phát huy lợi thế 
năng lực tài chính, dây chuyền sản xuất hiện đại, đội ngũ nhân 
sự có trình độ chuyên môn cao từ Đại học trở lên, phối hợp với 
các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm đa dạng hóa sản 
phẩm, dịch vụ, gia tăng giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh 
trong thời kì hội nhập.  

Life Gift Vietnam Manufacturing - Investment Co., Ltd is 
proud to be one of the dietary supplement manufacturers 
in Vietnam that has been granted GMP certificate by the 
Food Safety Department - Ministry of Health - GMP - 
Management System ISO 22000:2018 quality management. 
Life Gift Vietnam’s current production activities are focused 
on 5 forms as follows: production line for products in the 
form of nuggets, powders, tablets, film-coated tablets, 
sugar-coated tablets, hard capsules, soft pellets,…
With the mission of improving the health and quality of life 
for consumers, Life Gift Vietnam is constantly promoting its 
advantages of financial capacity, modern production lines, 
and highly qualified personnel from the University. or more, 
coordinate with domestic and foreign experts to diversify 
products and services, increase value and efficiency of 
production and business in the integration period. 

Booth no.: A12
VIETNAM

LIFE GIFT VIET NAM 
MANUFACTURING - 

INVESTMENT
CO., LTD.

  Lot A3, Cau Tram Industrial Park, 
Long Trach Commune, Can Duoc 

District, Long An Province, Vietnam

  0962564886

 https://www.
giacongthucphamchucnang.vn
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Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị, 
sinh phẩm, vật tư chuyên sâu, với mong muốn phục vụ cho lĩnh 
vực nghiên cứu sinh học và ứng dụng trong xét nghiệm lâm 
sàng tại Việt Nam. Là nhà đại diện cho các hãng sản xuất hàng 
đầu trên thế giới, chúng tôi có khả năng cung cấp các giải pháp 
toàn diện với những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng. 
Hệ thống quản lý và phân phối sản phẩm tuân theo tiêu chuẩn 
ISO 13485:2016 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá 
trình chuyển giao từ nhà sản xuất đến tay người sử dụng.  

Our company operates in the field of distributing specialized 
equipment, biological products, and consumables, 
with the desire to serve the field of biological research 
and application in clinical testing in VIET NAM. As the 
representative of leading manufacturers in the world, we 
are capable of providing comprehensive solutions with high 
quality products to our customers. The product distribution 
and management system complies with ISO 13485:2016 
to ensure product quality during the transfer from the 
manufacturer to the user.

Booth no.: V17
VIETNAM

LIFE SCIENCES
CO., LTD.

  No. 45, Alley 20, Trai Ca Alley, Truong 
Dinh Street, Truong Dinh Ward, Hai Ba 

Trung District, Hanoi City, Vietnam

  024 3624 0099, 028 3931 9197

  https://lifesciences.vn/

Khu Công nghiệp (KCN) Long Hậu có vị trí giao thương chiến 
lược khi nằm liền kề TP.HCM, ngay trục giao thông đường bộ 
và đường cao tốc, gần hệ thống cảng biển quốc tế, tiếp giáp 
giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Tây và Đông Nam Bộ. KCN 
Long Hậu luôn tiên phong cung ứng các giải pháp cho thuê nhà 
xưởng, đất công nghiệp, trung tâm thương mại,... cùng hệ sinh 
thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, mang đến môi 
trường phát triển bền, đến nay đã thu hút thành công hơn 200 
doanh nghiệp đa quốc gia hiện hữu trong khu. 
Với định hướng phát triển bền vững, ưu tiên ngành công nghiệp 
xanh, Long Hậu là điểm đến đầu tư chất lượng của ngành công 
nghiệp sạch, công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế với 
nhiều doanh nghiệp lớn đang hiện hữu như Công ty Dược Phẩm 
3/2, Công ty Dược Phẩm Quốc Tế (IPC Pharma), Công ty Dược 
Liệu Trung Ương 2, Công ty giải pháp Y sinh ABT,...  

Long Hau Industrial Park (IP) has a strategic trade location 
when it is adjacent to Ho Chi Minh City, right on the 
road traffic axis and highway, near the international 
seaport system, and adjacent to the West and Southeast 
critical economic region. In parallel with infrastructure 
development, Long Hau IP pioneers in providing solutions 
for leasing factories, industrial land, Long Hau trade and 
service center, etc. And a comprehensive service ecosystem, 
providing a sustainable development environment 
for businesses, successfully attracting more than 200 
multinational enterprises.
Aimed to develop into a green industrial park, Long Hau 
continues to be a quality investment destination for 
clean and hi-tech industries, especially in the medical 
with existing businesses such as Pharmaceutical February 
3rd, International Pharmaceutical (IPC Pharma), Central 
Pharmaceutical No 2, ABT Biomedical Solutions Co., Ltd, etc.

Booth no.: K27
VIETNAM

LONG HAU 
CORPORATION (LHC)

  Hamlet 3, Long Hau Commune, 
Can Giuoc District, Long An Province, 

Vietnam

  028 3781 8929

 longhau.com.vn
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Ningbo Lvtang Biotechnology Co., Ltd. được thành lập vào 
tháng 9 năm 2018. Chúng tôi là công ty chuyên R&D, sản xuất 
và kinh doanh các sản phẩm chẩn đoán in vitro, thuộc lĩnh vực 
thiết bị và dụng cụ y tế cao cấp.
Hiện tại, sản phẩm chính của chúng tôi là thuốc thử chẩn 
đoán tức thì POCT, được sử dụng chủ yếu trong việc phát hiện 
các bệnh truyền nhiễm (bao gồm các sản phẩm phát hiện 
COVID-19), thuốc lạm dụng, khả năng sinh sản, chất đánh dấu 
khối u và dấu hiệu tim, trong đó có bệnh truyền nhiễm và thuốc 
phát hiện lạm dụng là hai dòng sản phẩm cốt lõi của công ty.
Ngoài thuốc thử chẩn đoán tức thì POCT, theo lĩnh vực và hướng 
đi R&D, công ty tiếp tục đầu tư vào R&D của nền tảng nguyên 
liệu sinh học, nền tảng chẩn đoán phân tử, nền tảng sinh học 
lỏng và nền tảng thiết bị chẩn đoán in vitro.  

Ningbo Lvtang Biotechnology Co., Ltd. was founded in 
September 2018. We are a company specializing in the 
R&D, production and sales of in vitro diagnostic products, 
belonging to the field of high-end medical equipment and 
devices. 
Currently, our main products are POCT instant diagnostic 
reagents, which are mainly used in the detection of 
infectious diseases (including COVID-19 detection 
products), drugs of abuse, fertility, tumor marker and 
cardiac marker detection, among which infectious disease 
and drugs of abuse detection are the two core product 
series of the company.
In addition to POCT instant diagnostic reagent, according 
to the R&D field and direction, the company continues 
to invest in the R&D of biological raw material platform, 
molecular diagnostic platform, liquid biochip platform and 
in vitro diagnostic instrument platform.

Booth no.: L19
CHINA

LVTANG 
BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.

  No.9 Dongpu Road, Chengdong 
Industrial Area, Daxu Town, Xiangshan 

County, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China

  86-574-65002553

  www.lvtangbio.com

MI. One được thành lập vào năm 2014 với mục đích phát triển 
thiết bị y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý tại Hàn Quốc. Với 
sự phát triển bền vững, công ty đã củng cố bản thân trong suốt 
thời gian qua trong một tổ chức thiết kế, phát triển và bán thiết 
bị nhằm vào: Giải pháp Camera Full HD, Đèn LED chiếu sáng, Nội 
soi y tế, Ghế và dụng cụ phẫu thuật ENT, Máy phun sương, Đèn 
chiếu hồng ngoại dành cho Bác sĩ Tai mũi họng (ENT) , Nhi khoa, 
Phụ khoa, Phẫu thuật, Thú y.
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng 
sự hài lòng và đạt được điều này thông qua việc tậm tâm hỗ 
trợ khách hàng và các sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi có 
mặt cả thị trường trong nước và quốc tế thông qua mạng lưới 
nhà phân phối các sản phẩm của chúng tôi tại hơn 40 quốc gia.  

MI. One Co., Ltd. was founded in 2014 with the purpose of 
developing high quality medical equipment at a reasonable 
price in Republic of Korea.
With a sustained growth the company consolidated itself 
throughout time in an organization that designs, develops 
and sells equipment aimed at: Full HD Camera Solution, 
LED Lighting, Medical Endoscopy, ENT Treatment Unit 
& Chair, Nebulizer, Infrared Phototherapy intended for 
Otolaryngologist (ENT), Pediatrics, Gynecology, Surgery, 
Veterinary
Our top priority is to give our customer satisfaction and 
to achieve this through remarkable customer support and 
high quality products. We cover both the domestic market 
and the global market through a wide distributor network 
that distributes our products in more than 40 countries.

Booth no.: G15
KOREA

M.I ONE CO., LTD.

  161, Usangondan-Gil, Wonju-Si, 
Gangwon-Do, Republic Of Korea

  (+82)-2-6272-5400

 www.mione.co.kr
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Gần 35 năm hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm và sinh học 
y tế, MEBIPHAR luôn hướng đến mục tiêu mang đến cho cộng 
đồng sản phẩm có chất lượng tốt, dịch vụ tốt với giá hợp lý. Hiện 
tại MEBIPHAR có hơn 200 sản phẩm thuốc tân dược, trang thiết 
bị y tế, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, … đạt các tiêu 
chuẩn chất lượng WHO-GMP, FDA, ISO,… 
Các sản phẩm tiêu biểu thuộc nhóm trang thiết bị y tế như: 
Khẩu trang 3D Mebiphar 3D Mask, Khẩu trang y tế Mebilook; 
nhóm chỉ khâu phẩu thuật: chỉ khâu phẩu thuật không tiêu, chỉ 
khâu phẩu thuật tự tiêu; nhóm chế phẩm vệ sinh: dung dịch vệ 
sinh mũi Dr.Kune; ...  

With approximately 35 years of experience in manufacturing 
and trading in the Vietnamese pharmaceutical market. 
MEBIPHAR always aims to bring the community good 
quality products, and good services at reasonable prices. 
Up to now, MEBIPHAR has more than 200 products of 
modern medicine, health supplement, medical equipment, 
solutions for external use,... reached WHO-GMP, FDA, GLP, 
GSP, ISO,.. standards.
Typical products in the group of medical equipments 
include: 3D Mebiphar Mask, Mebilook Surgical Mask; 
group of surgical sutures: non-absorbable surgical sutures, 
dissolvable surgical sutures; group of hygiene products: 
Dr.Kune nasal hygiene solution; ...

Booth no.: B13-16
VIETNAM

MEDICAL 
BIOMATERIAL AND 
PHARMACEUTICAL 

JSC. 

  Lot III - 18, Street 13, Tan Binh 
Industrial Park, Tan Phu District, Ho Chi 

Minh City, Vietnam

  028 3815 6187

 https://mebiphar.vn/ 

MEDICOSON là công ty chuyên về thiết bị làm đẹp và y tế có công 
nghệ sáng chế độc quyền trong lĩnh vực làm đẹp và vật lý trị 
liệu. MEDICOSON được chuyển đổi thành công ty từ HI Medical. 
Một doanh nghiệp tư nhân được thành lập vào tháng 12 năm 
2013. Sản xuất và bán các thiết bị làm đẹp kết hợp với HIFU 
(thiết bị trị liệu siêu âm hội tụ cường độ cao) và RF (thiết bị kích 
thích tần số cao 7 Mhz cao cấp) và máy kích thích tần số sử dụng 
công nghệ điện cực linh hoạt đầu tiên trên thế giới. Kể từ khi 
thành lập, công ty đã và đang tập trung vào các sản phẩm Y tế 
và Thẩm mỹ và không ngừng đầu tư vào R & D để trở thành công 
ty dẫn đầu toàn cầu trong các lĩnh vực. Cuối cùng, chúng tôi 
đang theo đuổi hạnh phúc và sức khỏe cho tất cả nhân loại bằng 
công nghệ của chúng tôi dựa trên sự tin tưởng và sáng tạo.  

MEDICOSON Co., Ltd. is a company specialized in beauty 
and medical devices that has unique patent technology 
in the field of beauty and physical therapy. It has been 
converted corporation from HI Medical., a private business 
established in December 2013. That produces and sells 
beauty devices combined with HIFU (high-intensity focused 
ultrasound therapy device) and RF (premium 7 Mhz high-
frequency stimulator)  and high-frequency stimulators 
using the world’s first flexible electrode technology.  Since 
its establishment, it is focusing on Medical and Aesthetic 
products and endlessly investing on R&D to be a global 
leader in the fields. We are eventually pursuing happiness 
and health for all humankind with our technology based on 
trust and creativity.

Booth no.: G13
KOREA

MEDICOSON
CO., LTD.

  #704 Medical Device Complex, 200 
Gieopdosi-Ro, Jijeong-Myeon, Wonju-

Si, Gangwon-Do, Republic Of Korea 
(26354)

  (+82) 33 747 6231

  www.medicoson.com
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Được thành lập năm 2020, Công ty Cổ phần Công nghệ 
Mediexpress Việt Nam chuyên cung cấp những giải pháp tổng 
thể, những công nghệ hiện đại về thiết bị y tế, vật tư tiêu hao 
và hóa chất xét nghiệm cho các bệnh viện và phòng khám, với 
mong mỏi góp phần nâng cao chất lượng y tế, từ đó nâng cao 
chất lượng cuộc sống cộng đồng.
MediExpress Việt Nam là đơn vị tiên phong cung cấp các sản 
phẩm, dịch vụ y tế tiên tiến phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ 
y tế cộng đồng: Tư vấn, tái thiết phòng xét nghiệm cho phòng 
khám, bệnh viện trên cả nước với chi phí và hiệu quả tốt nhất 
; phân phối đồng hồ theo dõi sức khoẻ 24/7 Cardiacsense giúp 
phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ; Gel chích khớp thế 
hệ mới Alsavin, Regenogel với những những đặc tính sinh học 
trong điều trị thoái hoá khớp.

Mediexpress Vietnam Technology Joint Stock Company, 
which was founded in 2020, focuses in offering complete 
solutions, cutting-edge medical equipment, supplies, and 
testing chemicals for hospitals and laboratories. with the 
intention of helping to improve healthcare standards and, 
in turn, the quality of community life.
MediExpress Vietnam is a pioneer in offering cutting-edge 
medical equipment and services for medical health care. 
The company was founded with the goal of creating a 
modern medical technology ecosystem for Vietnamese 
health. Provides 24/7 Cardiacsense health monitoring 
watches to help prevent cerebrovascular accidents and 
strokes; consults on, rebuilds laboratories for clinics and 
hospitals across the nation; and distributes new generation 
joint injection gels, Alsavin and Regenogel, with biological 
properties in the treatment of osteoarthritis.

Booth no.: F6
VIETNAM

MEDIEXPRESS VIET 
NAM TECHNOLOGY 

JSC

  Hcm: 1414 Le Duc Tho, Ward 13, Go 
Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hn: Floor 5, No. 2, Tran Dien Street, 
Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, 

Hanoi, Vietnam

  028 22019 115

 http://mediexpress.com.vn

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Medifarmsoft đã và đang 
phát triển và cung cấp thiết bị đo điện tâm đồ lưu động và phần 
mềm AI giúp đọc và phân tích điện tâm đồ được đo mà không 
cần sự trợ giúp của nhân viên y tế trên toàn thế giới. Chúng tôi 
rất tự hào bằng cách phát triển thuật toán AI đầu tiên trên thế 
giới có thể đọc 18 loại bệnh tim vào năm 2019. Medifarmsoft 
chuyên nghiên cứu và phát triển các dịch vụ y tế thế hệ tiếp 
theo và mong muốn trở thành chuyên gia hàng đầu trong hệ 
thống thông tin sinh trắc học dựa trên AI. Chúng tôi cung cấp 
dịch vụ phân tích dữ liệu sinh trắc học bằng cách đo rất dễ dàng 
các tín hiệu sinh trắc học khác nhau bao gồm điện tâm đồ ở 
mọi nơi, mọi lúc bằng nền tảng đọc bệnh tim tự động dựa trên 
trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, chúng ta có thể ngăn ngừa đột tử do 
bệnh tim và rối loạn nhịp tim.  

Since our foundation in 2018, Medifarmsoft has been 
developing and providing ambulatory ECG device and AI 
software that reads and analyzes ECG measured without 
medical staff’s help all over the world. We are very proud of 
ourselves by developing the world’s first AI algorithm which 
can read 18 kinds of heart diseases in 2019. We specialize 
in researching and developing next generation medical 
services, and we aim to become the leading experts in 
AI-based biometric information system. We provide a 
biometric data analysis service by measuring very easily 
various biometric signal including ECG anywhere, anytime 
using an artificial intelligence-based automatic heart 
disease reading platform. As a result, we can prevent from 
sudden death by heart disease and arrhythmia.

Booth no.: E19
KOREA

MEDIFARMSOFT

  #906, Tower B, H Business Park 25, 
Beobwon-Ro 11-Gil, Songpa-Gu, Seoul, 

Republic Of Korea

  (+82)-2-6215-1174

  http://medifarmsoft.com/en/
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Kể từ năm 2017, MEDSCOPE BIOTECH đã và đang phát triển, sản 
xuất các thiết bị y tế an toàn và hiệu quả hơn, đặc biệt là cho 
lĩnh vực Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Medscope’s SOLID CLIP ™, 
dòng sản phẩm Dụng cụ kẹp dùng một lần CA16 10mm đầu tiên 
của chúng tôi được các bác sĩ phẫu thuật sử dụng rộng rãi trên 
toàn cầu. Ngay cả khi xảy ra đại dịch COVID-19, Medscope’s vẫn 
có thể phân phối sản phẩm đến nhiều quốc gia ở Châu Âu, Châu 
Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, Trung Đông, v.v. 
Medscope sẽ sớm được tung ra thị trường dòng Máy kẹp dùng 
một lần CA56 5mm hoàn toàn mới. Bằng việc liên tục phát triển 
các sản phẩm mới và kết nối chặt chẽ với mạng lưới thị trường 
toàn cầu, chúng tôi tin rằng Medscope sẽ là một trong những 
thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực y tế xâm lấn tối thiểu trên 
thế giới.  

Since 2017, MEDSCOPE BIOTECH CO., LTD. has been 
developing and manufacturing safer and more efficient 
medical devices, especially for the Minimally Invasive 
Surgical field. Medscope’s SOLID CLIP™, the 10mm Single 
Use Clip Applier CA16 series is our very first product to be 
widely adapted by surgeons globally. Even during COVID-19 
pandemic, Medscope’s still able to distribute products to 
many countries in Europe, Asia, Africa, Oceania, Middle East, 
etc.
Medscope’s brand new 5mm Single Use Clip Applier CA56 
series is to be launched soon in the market. By continuously 
developing new products and closely connecting with 
existing global market network, we believe that Medscope 
would be one of the leading brand in minimally invasive 
medical field in the world.

Booth no.: E10
TAIWAN

MEDSCOPE BIOTECH 
CO., LTD.

  2F, No. 8, Keyi Street, Guangyuan 
Technology Park, Zhunan Town, Miaoli 

County 350 Taiwan, Roc.

  (+886)-37-580055

 https://www.medscope.com.tw

Công ty TNHH Mefaco (Medical Factory Corporation) tiền thân 
là Công ty kỹ thuật y tế Việt Mỹ và tham gia hoạt động trong 
lĩnh vực thiết kế, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế và 
cung cấp dịch vụ y tế. Mefaco hoạt động với phương châm 
không ngừng nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh sản xuất và 
mang thương hiệu Việt đến cho khách hàng những dòng sản 
phẩm tối ưu, chất lượng cao va đa dạng với giá thành phù hợp.
Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Mefaco đã sản xuất 
ra nhiều dòng sản phẩm với thiết kế đẹp, khoa học, an toàn, 
dễ dàng vận hành. Sản phẩm được gia công bằng công nghệ 
cao với giá thành cạnh tranh hơn nhiều so với những sản phẩm 
ngoại nhập có cùng chức năng. Các dòng sản phẩm mũi nhọn 
của Mefaco bao gồm: Bồn tắm trẻ sơ sinh an toàn, Bồn rửa tay 
vô trùng, Hệ thống khám nội soi tai mũi họng… Hiện tại, các 
sản phẩm do Mefaco sản xuất đã được lắp đặt tại nhiều đơn vị 
Bệnh viện lớn và hàng trăm phòng khám khác nhau trên khắp 
cả nước.  

Mefaco Co., Ltd (Medical Factory Corporation), formerly 
known as Viet My Medical Technology Company, engaged in 
activities in the field of designing, manufacturing, trading in 
medical equipment and providing medical services. Mefaco 
operates with the motto of constantly researching the market 
to promote production and bring VIET NAMese brands to 
customers with optimal, high-quality and diverse product 
lines at reasonable prices.
After years of research and development, Mefaco has produced 
many product lines with beautiful, scientific, safe, and easy-to-
operate designs. Products are processed by high technology 
with much more competitive price than imported products 
with the same function. Mefaco’s key product lines include: 
Baby Safe Bathtub, Sterile Hand Wash, Otolaryngoscope 
Examination System, ... Currently, products manufactured by 
Mefaco have been installed in many large hospital units and 
hundreds of different clinics across the country.

Booth no.: I30
VIETNAM

MEFACO CO., LTD.

  55/215-Trieu Khuc, Tan Trieu, Thanh 
Tri, Hanoi, Vietnam

  024 8586 1358

  https://mefaco.com.vn/
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Meiko Automation JSC., là nhà nghiên cứu sản xuất trang thiết 
bị máy thở, thiết bị y tế, nằm trong nhóm các doanh nghiệp 
tiên phong tại Việt Nam chủ động nghiên cứu sản xuất thiết bị 
y tế trong nước. Chúng tôi đang đẩy mạnh R&D nhiều sản phẩm 
thiết bị y tế khác cùng các sản phẩm máy thở khác nhau. Ngoài 
ra chúng tôi nhận các dự án ODM tới OEM cho các thiết bị y tế.  

Meiko Automation JSC., a researcher and manufacturer 
of ventilators and medical equipment, is among the 
pioneering enterprises in Vietnam that actively research 
and manufacture medical equipment for local market. We 
are accelerating the R&D of many other medical device 
products and various ventilator products. In addition, we 
provide medical distributors with ODM/ OEM services.

Booth no.: D30,32
VIETNAM

MEIKO AUTOMATION 
JSC

  Floor 1, Ems Building 2, Lot Cn9, 
Thach That Quoc Oai Industrial Park, 

Phung Xa Commune, Thach That 
District, Hanoi, Vietnam

  024 6662 6684 

 meiko-auto.vn 

Được thành lập vào năm 1999, Tập đoàn METIZ giữ vị trí hàng 
đầu tại Nga trong việc phát triển và sản xuất các linh kiện và 
vật liệu tiên tiến, chất lượng cao, đáng tin cậy để sản xuất chân 
giả cho chi dưới. Là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phục 
hình và chỉnh hình của các công ty nước ngoài nổi tiếng và được 
ưa chuộng nhất.
Hoạt động của METIZ Group chủ yếu tập trung vào 4 hướng 
chính: Thiết kế, sản xuất và phân phối các linh kiện và vật liệu 
cho các bộ phận giả; Phân phối linh kiện, vật liệu của các nhà 
sản xuất nước ngoài để sản xuất chân, tay, giày chỉnh hình đồng 
thời hỗ trợ kỹ thuật thực địa trong việc phát triển công nghệ 
chân, tay giả mới; Phân phối các sản phẩm chỉnh hình và giày 
dép; Vận chuyển thiết bị cho các cửa hàng chân tay giả, chỉnh 
hình, giày dép. 

Founded in 1999, METIZ Group holds a leading position 
in Russia in the development and production of high-
quality, reliable, advanced components and materials 
for production of lower-limb prostheses. METIZ Group is 
exclusive distributor of prosthetic and orthopedic products 
of the most famous and popular foreign companies.
The activities of METIZ Group are mainly focused on four 
main directions: Design, production and distribution of 
components and materials for prosthetics; Distribution 
of components and materials of foreign producers 
for production of prosthetic and orthopedic products 
and orthopedic shoes together with providing field 
technical support in the development of new prosthetics 
technologies; Distribution of orthopedic products and 
footwear; Delivery of equipment for prosthetics, orthopedic 
and shoe shops.

Booth no.: D13-16
RUSSIA

METIZ PRODUCTION 
LLC

  24A, Kolpakova Str., Mytishchi, 
Moscow Region, Russia, 141008.

  +7 (495) 215-53-82

  www.metiz-ltd.com
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Ra đời vào năm 1992, MGH bắt đầu hành trình của mình bằng 
việc đại diện cho Gillette tại Bangladesh với tư cách là Nhà 
phân phối.
Trong 29 năm qua, MGH đã đầu tư cốt lõi vào dược phẩm và 
chuỗi cung ứng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, Giải pháp 
chuỗi cung ứng,  dịch vụ vận tải đường biển và tổng đại lý hàng 
hóa (GSA) của nhiều hãng hàng không, Giải pháp CNTT, quản lý 
điểm thông quan nội địa, Bán lẻ thực phẩm & đồ uống, Đài FM, 
Trồng chè và cao su , Ngân hàng Thương mại & Bán lẻ, Hệ thống 
đặt phòng máy tính (CRS) và Công cụ đặt chỗ qua Internet.  

Born in 1992, MGH commenced its journey by representing 
Gillette in Bangladesh as a Distributor.
Over the past 29 years, MGH has made core investments 
into Pharma and FMCG Contract Logistics, Supply Chain 
Solutions, Ocean Carriers, and Airlines GSA representations, 
IT Solutions, Inland Container Terminal Management, Food 
& Beverage Retail, FM Radio, Tea & Rubber Plantation, 
Commercial, & Retail Banking, Computer Reservation 
System (CRS) Distribution and Internet Booking Engine.

Booth no.: K7
SINGAPORE

MGH LOGISTICS ASIA 
PTE LTD.

  115 Airport Cargo Road, #06-21 
Cargo Agents Building C, Singapore 

819466
5F, Mekong Tower, 235-241 Cong Hoa 

Str, Ward 13, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh 
City, Vietnam

  (028) 3848 5066-67-68

  http://www.mghgroup.com/

Dòng Xe Scooter và Xe lăn của Eurocare mang đến sự cân bằng 
hoàn hảo, sự thoải mái và hiệu suất cho người dùng. Với kinh 
nghiệm vững chắc trong việc sản xuất các thiết bị y tế và xe 
chuyên dụng, các sản phẩm của chúng tôi được chức năng hóa, 
thiết kế khung tối ưu với cơ cấu giảm xóc thích ứng với nhiều địa 
hình khác nhau. Nhờ vào dây chuyền sản xuất đã được chứng 
nhận theo tiêu chuẩn ISO9001 và ISO13485, các sản phẩm xe 
điện của EuroCare đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới và 
đáp ứng các yêu cầu của GMP, CE (Châu Âu) và FDA (Hoa Kỳ).
Ghế nâng Eurocare giúp những người già, người viêm khớp 
hoặc mới phẫu thuật  dễ dàng đứng lên hoặc ngồi xuống. Với 
động cơ kép và hệ thống điều khiển thông minh, nó di chuyển 
chỗ để chân và tựa lưng độc lập với nhau; người dùng có thể 
nâng cao chân trong khi giữ lưng thẳng hoặc bất kỳ chuyển 
động nào khác theo ý muốn.  

Eurocare series line of Mobility Scooters and Wheelchair 
offer a perfect balance style, comfort and performance for 
user’s active life. With solid experiences in manufacturing 
of functionalized medical and mobility devices, our designs 
aim at optimal frame with suspension mechanisms to adapt 
to various terrains. Owing to production lines which have 
been certified in accordance with ISO9001 and ISO13485, 
many EuroCare mobility devices have been used in many 
countries all over the world and fulfilled GMP, CE, and FDA 
requirements. 
Eurocare Lift Chair helps those aging, arthritis or a recent 
surgery that limits their mobility easily stand up or sit down. 
With its dual motor and smart control system, it moves 
the footrest and backrest independently of each other; 
people can raise feet whilst keeping the back straight or any 
number of other combinations as wish.

Booth no.: H30,32
VIETNAM

MINH KHANH GIA 
CO., LTD.

  No.31, Visip Ii, Road 6, Hoa Phu 
Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong, 

Vietnam

  0274-73008686

 https://eurocaremedical.com/
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Công ty TNHH Y TẾ MINH NHẬT được thành lập vào năm 2020, 
chúng tôi chuyên hoạt động trong lĩnh vực y tế bao gồm: mua 
bán vật tư tiêu hao, kinh doanh hoá chất, thiết bị xét nghiệm 
trong y tế. Chúng tôi mang đến triển lãm các sản phẩm khử 
khuẩn dụng cụ, thiết bị trong y tế bao gồm: Viên khử khuẩn 
Germisep (Hovid/ Malaysia) và Dung dịch làm sạch, khử khuẩn 
các cấp độ (Zhivas/ Bulgaria). Các sản phẩm có giá thành thấp, 
chất lượng và mẫu mã được đánh giá cao từ người sử dụng, 
chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ là lựa chọn tối ưu nhất cho giải 
pháp khử khuẩn thiết bị, dụng cụ trong các bệnh viện.  

MINH NHAT MEDICAL CO., LTD was established in 2020, we 
specialize in operating in the medical industry including: 
wholesale consumables, trading in chemicals, medical 
testing equipment. We bring to the exhibition a variety 
of sterilization products for medical instruments and 
equipment, including: Germisep disinfectant tablets 
(Hovid/Malaysia) and Levels of cleaning and disinfecting 
solutions (Zhivas/Bulgaria). Products with low cost, quality 
and design are highly appreciated by users, we hope that 
the products will be the best choice for the solution to 
disinfect equipment and devices in hospitals.

Booth no.: V1
VIETNAM

MINH NHAT MEDICAL 
CO., LTD.

  369 Lam Du Street, Bo De Ward, 
Long Bien District, Hanoi, Vietnam

  0815007134

  https://zhivas.com/

MLT LLC là nhà sản xuất trang thiết bị IVD MD hàng đầu của Nga, 
chuyên sản xuất bộ sàng lọc tự động, máy đo đông máu, dung 
dịch nhuộm và thuốc thử. Có hai cơ sở MLT LLC: đặc khu kinh tế 
Dubna (vùng Matxcova) và Matxcova, Nga. Hệ thống quản lý 
chất lượng của MLT LLC được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 
13485: 2016. Năm mẫu bộ sàng lọc tự động có nhãn hiệu chững 
nhận CE. Mục đích sử dụng của các sản phẩm là Mô học, Tế bào 
học (bao gồm sàng lọc cổ tử cung và xét nghiệm Pap), Vi sinh 
(bao gồm AFB), Ký sinh trùng, Huyết học. Các bộ sàn lọc MLT LLC 
được xuất khẩu với nhãn hiệu FASTAINER. WEB: www.fastainer.
com. Thiết kế độc đáo của các thiết bị đảm bảo độ tin cậy cao, dễ 
dàng bảo trì và giá cả hợp lí.  

MLT LLC is a leading Russian manufacturer of IVD MD, 
specialized on automated slide stainers, coagulometers, 
staining solutions and reagents. There are two locations of 
MLT LLC facilities: Dubna special economic zone (Moscow 
region) and Moscow, Russia. The quality management 
system of MLT LLC is certified according to the EN ISO 
13485: 2016 standard. Five models of automated slide 
stainers are with CE mark. The intended use of the products 
are Histology, Cytology (including cervical screening and 
Pap-test), Microbiology (including AFB), Parasitology, 
Hematology. The MLT LLC slide stainers are exported with 
FASTAINER trademark. WEB: www.fastainer.com. The unique 
design of devices ensure high reliability, easy maintenance 
and affordability. 

Booth no.: D13-16
RUSSIA

MLT LLC

  Room 7-17, Room. I, Building 1, 11, 
Kasatkina  St., Moscow, 129301.

  +7 (495) 287-81-00

 www.emco.ru, www.fastainer.ru
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Công Ty chúng tôi chuyên về lĩnh vực y tế, phục vụ toàn quốc về 
việc phân phối, mua bán và cung cấp các thiết bị y tế. Bên cạnh 
đó đi kèm dịch vụ bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.  

Our company specializes in the medical field, serving 
the whole country in the distribution, sale, and supply of 
medical equipment. In addition, there are maintenance and 
repair services for medical equipment.

Booth no.: A1
VIETNAM

MSD TECH JSC

  192-198 Ngo Gia Tu, Ward 04, 
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0918467780

 .

Công Ty Cung Cấp Thiết Bị Nha Khoa N.K.MAY MẮN (N.K.LUCK) 
bước chân vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hết sức mạnh mẽ 
và nhanh chóng, N.K.LUCK được Qúy Nha sĩ tin tưởng biết đến 
là một trong những công ty chuyên cung cấp trang thiết bị, vật 
liệu nha khoa uy tín hàng đầu thế giới. Bên cạnh các hoạt động 
kinh doanh, N.K.LUCK tự hào khi thường xuyên tổ chức thành 
công những buổi hội thảo, chuyên đề về công nghệ kỹ thuật số 
trong nha khoa với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng 
trong ngành từ Châu Âu, Châu Mỹ,... nhằm đem đến những kiến 
thức mới nhất và hữu ích cho các Nha sĩ cả trong nước lẫn ngoài 
nước.
“Trái Tim Chúng Tôi Hướng Về Bạn” nhằm xây dựng nền móng 
vững chắc, đảm bảo lợi ích hài hoà giữa N.K.LUCK, Qúy đối tác và 
Qúy Nha sĩ trên mọi miền đất nước.  

Entering the very powerful and fast 4.0 technology 
revolution, N.K.LUCK is trusted and known by dentists as 
one of the world’s leading reputable companies specializing 
in providing dental equipment and materials. Besides 
business activities, N.K.LUCK is proud to regularly organize 
seminars on digital technology in dentistry with the 
guidance of famous industry experts from Europe, USA, etc 
to bring the latest and useful knowledge to dentists both 
domestically and internationally.
“Our Heart Turns To You” aims to build a solid foundation, 
ensuring the harmonious benefits between N.K.LUCK, our 
partners and dentists in all parts of the country.

Booth no.: K10,12
VIETNAM

N.K.LUCK VIET NAM 
(DENTAL EQUIPMENT 

SUPPLIER)

  781/A13 Le Hong Phong, Ward 12, 
District 10, HCMC, Vietnam

  028.38620090/54122882

 www.nkluck.vn
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Được thành lập từ năm 2015, trải qua hơn 7 năm phát triển, 
đến nay Nam Dương Textile đang từng bước trở thành đơn vị 
hàng đầu vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu, 
tiếp tục chú trọng phát triển mở rộng sản xuất ở 2 mảng sản 
phẩm may mặc chính: 
- Thứ nhất là Nam Dương PPE chuyên sản xuất trang thiết bị 
bảo hộ cá nhân dùng trong y tế hàng đầu tại Việt Nam và xuất 
sang thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thực hiện sứ 
mệnh “Tiên phong dẫn đầu” trong ngành công nghiệp sản xuất 
PPE. Khẳng định chất lượng sản phẩm PPE “Made in Viet Nam” - 
nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế. 
- Và thứ hai là Nam Dương Uniform chuyên cung cấp đồng phục 
uy tín, chất lượng, giá thành hợp lý tại Việt Nam, góp phần vào 
việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và thành công của mỗi 
doanh nghiệp.  

NamDuong Textile Garment Trading and Manufacturing 
Joint Stock Company was established in 2015 by group of 
professionals who have been working in the field of clothing 
and personal safety. Since its inception, NamDuong Textile 
has been producing high-quality products including 
workwear, uniforms, fashion textiles, and safety apparel. 
NamDuong Textile has taken the leading rold by providing 
state-of-the-art products and gained a trust from the top 
most brands of VIET NAM. 
Due to having experience of safety clothing, NamDuong 
Textile had started production of Personal Protective 
Equipment to fight against Covid-19 pandemic. We have 
been shipped millions of PPEs to America, EU, Japan and 
other parts of the world since the beginning of 2020. 
NamDuong enjoys a unique status in the market due to its 
high-quality products, professional attitude, customer care, 
and corporate social responsibility.

Booth no.: B9,11
VIETNAM

NAM DUONG 
TEXTILE GARMENT 

PRODUCTION 
TRADING JSC

  11Nv1-Greenpark, No. 1/319 Vinh 
Hung Street, Hoang Mai District, Hanoi, 

Vietnam

  2466805999

  https://namduongppe.vn/
https://namduonguniform.vn/

Tiền thân là một công ty thương mại kinh doanh thiết bị y tế 
đặc biệt là các sản phẩm khoa Tai – Mũi -  Họng. Chúng tôi thấu 
hiểu sự cần thiết để có những sản phẩm phù hợp với mong 
muốn sử dụng của khách hàng tại Việt Nam. Năm 2010 công ty 
Máy Y Tế Nam Việt được thành lập sản xuất các sản phẩm chính 
cho khoa Tai - Mũi - Họng mang thương hiệu Medtrix. Sau 12 
năm xây dựng, nghiên cứu và phát triển chúng tôi đã có được 
đội ngũ công - nhân viên chuyên nghiệp cho từng phân xưởng 
chuyên ngành riêng như: Cơ khí chính xác, điện tử, nghiên cứu 
quang học … Từ đó công ty tiếp tục mở rộng sản xuất ra những 
thiết bị y tế khác, với tiêu chí chất lượng phù hợp với thực tiễn, 
thẩm mỹ và đặc biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng và tiết kiệm 
chi phí tại Việt Nam. 
Thương hiệu Medtrix đã khẳng định được chất lượng và vị trí 
hàng đầu Việt Nam.  

The predecessor of medical equipment trading company, 
especially otorhinolaryngology products. We understand 
the standards and necessity of having products suitable for 
customers in Vietnam. Established in 2010, Nam Viet Medical 
Company manufactured Otorhinolaryngology products 
in MEDTRIX. After 12 years of construction, research and 
development, we have had a team of professional workers 
for each specialized workshop such as: Precision mechanics, 
electronics, optical research ... Since the company has 
expanding other medical devices suitable for quality criteria 
practicality, aesthetics and especially user needs and cost 
savings in Vietnam.
Medtrix has affirmed the leading quality and status in 
Vietnam.

Booth no.: H9-12
VIETNAM

NAM VIET MEDICAL 
MACHINE COMPANY

  Factory: 616 Phuc Dien Industrial 
Park, Xuan Phuong, Nam Tu Liem, 

Hanoi, Vietnam

  02466708999

 https://thietbiytenamviet.com/
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Nature Gift Vitamins tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về thực 
phẩm chức năng, sản phẩm điều trị và bổ sung chất dinh dưỡng 
cho thị trường toàn cầu. 
Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Nature Gift Vitamins 
đều trải qua các bước kiểm duyệt nghiêm ngặt từ nguyên liệu 
đầu vào đến thử nghiệm thị trường để đảm bảo rằng các sản 
phẩm đều đạt chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu 
dùng. 
Nature Gift Vitamins tạo ra giá trị thông qua thương mại quốc 
tế về thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung chất dinh 
dưỡng Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng để giúp họ 
tìm ra giải pháp đạt được mục tiêu trong kinh doanh từ những 
sản phẩm này. 
Chúng tôi - Nature Gift Vitamins - với kiến thức, kinh nghiệm 
chuyên môn và mối quan hệ của mình tự hào là giải pháp và là 
nhà cung cấp sản phẩm hàng đầu cho doanh nghiệp của bạn.  

Nature Gift Vitamins is a leading supplier of functional foods, 
nutritional and dietary supplements for global markets. 
This commitment to testing, quality and process exists in 
order to assure our customers that Nature’s Gifts products 
are in the highest quality.
Nature Gift Vitamins offers value through international 
trade of food supplements and nutritional products. We 
work closely with our customers to help them determine 
how to apply these products to achieve their business goals. 
Nature Gifts Vitamins prides itself in the knowledge, 
expertise and relationships to be your solutions and 
product provider.

Booth no.: K21,23
VIETNAM

NATURE GIFT 
PHARMA

  Room 1901, Saigon Trade Center 
Building, No. 37 Ton Duc Thang, Ben 

Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  84 28 2220 2141

  https://naturegiftvitamin.com

Xuất hiện từ thế kỷ XXI, New Gen sp. z o.o là công ty lĩnh hội 
được nhưng kiến thức chuyên ngành dù là của thời xưa hay là 
của tương lai. Với chuyên môn mạnh về thảo dược và di truyền 
học, chúng tôi luôn không ngừng phát triển các giải pháp giúp 
phục hồi và duy trừ thể trạng khỏe mạnh cho cộng đồng. Chúng 
tôi cung cấp các thiết bị y tế như buồng oxy normobaric , buồng 
tuyển nổi, các sản phẩm hỗ trợ thanh lọc máu, tế bào gốc và 
thực phẩm chức năng, tất cả đều có công dụng hỗ trợ tái tạo vầ 
phục hồi sức sống. Chúng tôi thành công kiến tạo cho mình một 
thương hiệu độc nhất nhờ vào các công nghệ hiện đại do chính 
công ty nghiên cứu và phát triển.  

New Gen sp. z o.o is a XXI century company linking 
knowledge of past and future. Using knowledge of 
herbs and genetics we help people to restore health and 
wellbeing. Our normobaric chamber, flotation chamber, 
clean blood, stem cells and functional food helps to regain 
life power. We are unique thanks to our technology. 

Booth no.: I17-24
POLAND

NEW GEN 
SUPLEMENTY 

SP. Z O.O.

  Nowogrodzka 31, 00-511 Warsaw

  (+48) 500002450

  www.newgen.com.pl
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NEWGENE là một công ty công nghệ cao tham gia vào việc 
nghiên cứu, phát triển, tạo ra các vật liệu sinh học như kháng 
nguyên và kháng thể, trong sản xuất và phân phối các sản 
phẩm sinh học. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm thuốc 
thử chẩn đoán ống nghiệm và các thiết bị liên quan, cũng như 
chuỗi hệ thống chẩn đoán hỗ trợ trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh 
trong công nghiệp. Dòng sản phẩm bao gồm đầy đủ các sản 
phẩm chẩn đoán miễn dịch, chẩn đoán phân tử và xét nghiệm 
vi sinh. NEWGENE có kỹ thuật chuyên sâu và lợi thế công nghệ 
độc đáo trong các lĩnh vực tầm soát ung thư sớm, phát hiện 
nhanh các bệnh truyền nhiễm và tầm soát các bệnh lão khoa.  

NEWGENE is a high-tech company engaged in the research, 
development, creating biological materials such as antigens 
and antibodies, in manufacture and distribution of biological 
products. It is committed to vitro diagnostic reagents and 
related devices, and also the complete industrial chain of 
artificial intelligence assisted diagnosis system. The product 
line covers a full range of in vitro diagnostic products 
such as immune diagnosis, molecular diagnosis, and 
microbiological testing. NEWGENE has profound technical 
accumulation and unique technological advantages in the 
areas of early cancer screening, rapid detection of infectious 
diseases, and rapidscreening of geriatric diseases.

Booth no.: L20
CHINA

NEW GENE 
(HANGZHOU) 

BIOENGINEERING 
CO., LTD.

  Room 1606, Floor 16, Building 5,688 
Bin’An Road, Changhe Street, Binjiang 

Distric, Hangzhou City, Zhejiang 
Province, P.R. China

  (+86) 0571-56515021

  www.new-gene.com

Nobilus Ent là nhà sản xuất hóa chất dược dụng (API) và FDF 
hơn 30 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp Sản xuất và Phát 
triển theo Hợp đồng. Tất cả các dịch vụ và sản phẩm đều đạt 
tiêu chuẩn GMP và chứng nhận FDA từ Hoa Kỳ.

Nobilus Ent is a manufacturer of APIs and FDFs. Over 30 
years of experience. We provide Contract Manufacturing 
and Development. All service and products are in GMP 
standard. We are US FDA approved. 
 

Booth no.: I17-24
POLAND

NOBILUS ENT 
TOMASZ KOZLUK

  Swarzewska 45 01-821 Warsaw, 
Poland 

  (+48) 22 782 49 41 

 www.nobilusent.pl
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Pharmatech là 1 trong 3 tổ chức sản xuất dược phẩm lớn 
nhất Châu Âu với nhiều sản phẩm nổi tiếng Thế giới. Năm 
1987 Pharmatech được thành lập tại Na Uy với mục tiêu cải   
thiện sức khỏe cộng đồng hướng đến phát triển xã hội bền 
vững.  Pharmatech luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, 
công thức hoàn hảo và thành phần được lựa chọn vô cùng kỹ 
lưỡng nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên vô cùng an toàn 
cho sức khỏe.  Phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại 
đặt chuẩn quốc tế, kết hợp với đội ngũ chuyên gia hàng đầu 
thế giới nên sản phẩm của Pharmatech luôn dẫn đầu về chất 
lượng. Chính vì lẽ đó mà Pharmatech đã trở thành nhà sản xuất 
đáng tín không chỉ ở Na Uy mà còn phát triển mạnh khắp thế 
giới trong đó có cả Việt Nam. 

Pharmatech is one of the 3 largest pharmaceutical 
manufacturing organizations in Europe with many world 
famous products. In 1987 Pharmatech was established in 
Norway with the goal of improving public health towards 
sustainable social development. Pharmatech always focuses 
on product quality, perfect formula and extremely carefully 
selected ingredients derived from nature, extremely safe for 
health. Laboratory with modern equipment of international 
standards, combined with a team of leading experts in the 
world, so Pharmatech’s products are always at the forefront 
of quality. Because of that, Pharmatech has become a 
reliable manufacturer not only in Norway but also in the 
world, including VIET NAM.

Booth no.: C30
VIETNAM

NORWAY 
PHARMATECH AS 

MEDICINE JSC

  76 Nguyen Thi Nhung, Hiep Binh 
Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh 

City, Vietnam

  0989898399

  www.pharmatech.vn

Công ty Cổ phần Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Quốc (NQ Medical 
Corp) được thành lập từ năm 2002 với lịch sử hình thành và 
phát triển 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y 
tế. Tự hào cống hiến và phục vụ trong nhiều dự án lớn nhỏ, hợp 
tác với nhiều đối tác trên thế giới. Bằng khát vọng tiên phong 
cùng chiến lược đầu tư và phát triển bền vững, NQ Medical Corp 
không ngừng phấn đấu hướng đến một tổ chức chuyên nghiệp 
- chuyên cung cấp trang thiết bị và vật tư y tế phù hợp với nhu 
cầu thị trường Việt Nam.
Các sản phẩm nổi bật của NQ Medical Corp: Nội thất bệnh viện, 
Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, Dụng cụ phẫu thuật và 
thiết bị phòng mổ, Sản phẩm dùng trong cấp cứu trong và 
ngoại viện, Sản phẩm chống nhiễm khuẩn, Sản phẩm Tai - mũi 
- họng, Y tế gia đình, Nội thất dùng trong xét nghiệm y dược, 
Tư vấn, thiết kế và cung cấp trọn gói cho phòng khám đa khoa.

Nguyen Quoc Medical Equipment Joint Stock Company 
(NQ Medical Corp)  was established in 2002 with a history 
of 20 years of establishment and development in the field 
of medical equipment business. Proudly dedicating and 
serving in many large and small projects, cooperating 
with many partners around the world. With pioneering 
aspirations and sustainable development and investment 
strategy, NQ Medical Corp  is constantly striving towards 
a professional organization - specializing in providing 
medical equipment and supplies suitable to the needs of 
the Vietnamese market.
Featured products of NQ Medical Corp: Hospital Furniture, 
Physiotherapy & Rehabilitation, Surgical Instrument & 
Equipment, Equipment for Emergency Surgery, Equipment 
Sterilization, Equipment ENT, Home care, Furniture for 
Medical Test, Turnkey Project For Polyclinics.

Booth no.: H13-16
VIETNAM

NQ MEDICAL CORP

  230A Nam Hoa, Phuoc Long A Ward, 
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (028) 3728 2768

 nguyenquoc.com.vn / aed.com.vn / 
nqmedical.asia
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Công ty TNHH Thương Mại Nutrionelife Việt Nam nhập khẩu và 
phân phối độc quyền tại Việt nam các sản phẩm mang thương 
hiệu Nutrionelife từ Công ty Nutrione Hàn Quốc. Các sản phẩm 
trưng bày chủ yếu dòng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, 
bổ sung các loại vitamin, khoáng chất và các dinh dưỡng có tác 
dụng hỗ trợ phục hồi, duy trì, tăng cường chức năng các bộ phận 
của cơ thể.  

Nutrionelife Vietnam Trading Company Limited exclusively 
imports and distributes products with Nutrionelife brand 
in Vietnam from South Korea Nutrione Co., Ltd. Displayed 
products are mainly health functional food which promote 
health, supplement vitamins, mineral and other nutrients 
to support recovery, maintenance, and improve function of 
parts of body.

Booth no.: D29,31
VIETNAM

NUTRIONELIFE VINA 
CO., LTD.

  No 26, Terrace 9, Van Phu New 
Urban Area, Phu La Ward, Ha Dong 

District, Hanoi City, Vietnam

  0968 711 550

  https://nutrionelife.vn/

OKVision là một trong những công ty hàng đầu của thị trường 
quang học Nga hợp nhất các công ty kinh doanh và sản xuất, 
phòng khám nhãn khoa và trung tâm đào tạo cho các bác sĩ 
đo thị lực. Sản phẩm chủ lực là kính áp tròng và các giải pháp 
chăm sóc kính áp tròng. OKVision sản xuất kính áp tròng mềm 
hydrogel hiện đại nhất: kính áp tròng hai tròng được thiết kế 
đặc biệt để kiểm soát cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên; kính 
áp tròng hình cầu để điều chỉnh thị lực; kính áp tròng màu. 
Được thành lập vào năm 1996 từ một văn phòng nhỏ về điều 
chỉnh thị lực tiếp xúc, ngày nay “OKVision” là một công ty mẹ 
hợp nhất hơn 10 công ty ở Nga và nước ngoài. Công ty gồm một 
phòng thí nghiệm sáng tạo “Nhà máy sản xuất ống kính” sản 
xuất kính áp tròng thấm khí Ortho-K được chế tạo để đo (tùy 
chỉnh) cũng như thấu kính đặc biệt dành cho những bệnh nhân 
có dị tật khúc xạ phức tạp và / hoặc các đặc điểm giải phẫu của 
mắt.    

OKVision is one of the leaders of the Russian optical 
market that consolidates trading and production 
companies, ophthalmology clinics and training centers 
for optometrists. The key products are contact lenses, 
and solutions for contact lenses care. OKVision produce 
the most modern hydrogel soft contact lenses: bifocal 
contact lenses specifically designed for myopia control 
in children and adolescents; spherical contact lenses for 
vision correction; color contact lenses. Founded in 1996 as 
a small office of contact vision correction, today “OKVision” 
is a holding company that unites more than 10 companies 
in Russia and abroad. Founder and CEO - Alexander 
Myagkov, Ophthalmologist, Doctor of Medical Sciences. The 
company includes an innovative “Lens Factory” laboratory 
that manufactures made-to-measure (customized) gas-
permeable Ortho-K, scleral soft contact lenses as well as 
specialty lenses for patients with complex anomalies of 
refraction and /or anatomical features of the eye. 

Booth no.: D13-16
RUSSIA

OKVISION 
TECHNOLOGIES LLC

  Floor 6, Building 4, House 63B,  
Mikhalkovskaya Street, Moscow, 125438

  +7 (495) 602-05-52

  www.okvision.ru
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OLEOFARM là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất có 
vốn của Ba Lan. Trụ sở chính của công ty và nhà máy sản xuất 
được đặt tại Wroclaw, Ba Lan. Sứ mệnh của Oleofarm là chăm 
sóc sức khỏe,tăng cường khả năng miễn dịch,mang lại sức sống 
và hạnh phúc đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Các sản phẩm đa 
dạng của chúng tôi giúp nâng cao sức khỏe đời sống và giải 
quyết nhiều vấn đề sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Oleofarm quan tâm 
đến chất lượng sản phẩm của mình và trên hết là sự hài lòng và 
sức khỏe của khách hàng.   

OLEOFARM is one of the largest pharmaceutical company 
with Polish capital. Company headquarters and production 
plant is located in Wroclaw, Poland. The mission of Oleofarm 
is to look after the health, immunity, vitality and well-being 
of people of any age. Our wide range of products improve 
comfort of life and is addressed to many health problems 
from the early childhood to the advanced age. Oleofarm 
cares about the quality of its products, and above all about 
the satisfaction and health of its customers. 

Booth no.: I17-24
POLAND

OLEOFARM SP. Z O.O.

  Ul. Mokronoska 8, 52-407 Wroclaw, 
Poland

  (+48) 71 316 94 55

 https://oleofarm.com/

Olimp Labs là một công ty dược phẩm chuyên sản xuất thực 
phẩm chức năng, thực phẩm dành cho mục đích y tế đặc biệt, 
thiết bị y tế và thực phẩm trong tương lai tuân thủ các tiêu 
chuẩn dược phẩm nghiêm ngặt (được xác nhận bởi GMP, GDP, 
FDA và ISO).  

Olimp Labs is a pharmaceutical company manufacturing 
food supplements, FSMP, medical devices and future 
food in compliance with strict pharmaceutical standards 
(confirmed by GMP, GDP, FDA and ISO).

Booth no.: I17-24
POLAND

OLIMP 
LABORATORIES

  Pustynia 84F, 39-200 Debica, Poland

  (+48) 798 22 28

  https://olimp-labs.pl

158 159

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

OSS Technology là nhà sản xuất OEM và nhãn hiệu riêng hàng 
đầu Châu Á cho các sản phẩm kiểm soát ô nhiễm được sử dụng 
trong Phòng sạch, đặc biệt là trong Dược phẩm, Khoa học Đời 
sống, Vi điện tử và các môi trường được kiểm soát khác của 
Singapore. OSS được thành lập lần đầu tiên vào năm 2005 có 
trụ sở tại Hồng Kông, và mở rộng các văn phòng tại Singapore, 
Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Hoa Kỳ. Chúng tôi sản xuất 
Khẩu trang phòng sạch, Cần gạt nước vô trùng, Quần áo và 
Kính bảo hộ theo nhu cầu của khách hàng. Khẩu trang phòng 
sạch của chúng tôi là một phần thiết yếu của quy trình kiểm 
soát ô nhiễm trong môi trường sản xuất. Chúng tôi cung cấp 
nhiều loại khẩu trang phòng sạch ở dạng vô trùng hoặc không 
vô trùng. Cần gạt nước vô trùng được chiếu xạ Gamma đến SAL 
10-6 để cho phép sử dụng trong các khu vực vô trùng và quan 
trọng. Cần gạt nước vô trùng cung cấp khả năng làm sạch tuyệt 
vời cho các môi trường vô trùng quan trọng như khu vực dược 
phẩm, phòng thí nghiệm vi sinh và cơ sở công nghệ sinh học.   

OSS Technology is a Singaporean company that is also Asia’s 
leading manufacturer of OEM and private-label for
contamination control products used in Cleanrooms, 
especially in Pharmaceuticals, Life Science, Microelectronics,
and other controlled environments. OSS was first established 
in 2005 and is based in Hong Kong, with an extended office 
in Singapore, China, Thailand, Malaysia, and the USA. We 
manufacture Cleanroom Facemasks, Sterile Wipers, Apparel 
and Goggles for our customer’s needs. Our cleanroom 
facemasks are an essential part of the contamination 
protocol in a controlled manufacturing environment. We 
offer a wide range of cleanroom facemasks which come in 
either sterile or non-sterile form. Sterile wipers are Gamma 
irradiated to a SAL of 10-6 to allow for use in aseptic and 
critical areas. Sterile wipers provide excellent cleaning to 
critical sterile environments such as pharmaceutical areas, 
microbiological laboratories and biotechnology facilities.

Booth no.: H2
HONG KONG / USA

OSS TECHNOLOGY 
CO., LTD.

  Unit 03-05, 8/F, Park Tower, No.15 
Austin Road, Jordan, Kowloon, Hong 

Kong (R.O.C)

  852-23024638

 www.oss-tech.com

Theo châm ngôn, “Hôm nay khỏe mạnh hơn hôm qua, ngày 
mai an toàn hơn hôm nay”, chúng tôi đang thực hiện một bước 
nhảy vọt để trở thành công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực 
X-quang. Toàn bộ hoạt động kinh doanh của Otom tập trung 
vào các giá trị con người trong tương lai, đổi mới và phát triển. 
Giống như nước chảy cũng có sức sống, một nền văn hóa doanh 
nghiệp lành mạnh cho phép đổi mới bền vững sẽ là bước đệm 
cho một bước tiến lớn.
Chúng tôi sẽ đóng góp cho sức khỏe và sự phát triển của nhân 
loại và một tương lai tốt đẹp hơn với bước nhảy vọt trở thành 
doanh nghiệp toàn cầu.  

Under the catchphrase, “Healthier today than yesterday, 
greater safety tomorrow than today”, We are making a leap 
to becoming a global leader in the X-ray field. Otom’s entire 
business focuses on future human values, innovating and 
developing. Just as flowing water has vitality, a healthy 
corporate culture that enables sustainable innovation 
serves as a stepping stone for a big leap forward. 
We will contribute to the health and development of 
mankind and a better future with our leap to global 
enterprise.

Booth no.: E24
KOREA

OTOM CO., LTD.

  29, Uchi-Ro 880 Beongil, Bukgu, 
Gwang-Ju,Republic Of Korea

  (+82)-62-431-7752

  https://www.picohdt.com
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Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam (trước đây 
gọi là Panasonic Life Solutions Việt Nam) là công ty 100% vốn 
nước ngoài được thành lập tháng 1/2013 và là một thành viên 
của Tập đoàn Panasonic tại Việt Nam. Công ty hiện đang là một 
trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện 
xây dựng (ổ cắm, công tắc, cầu dao), thiết bị quạt, thiết bị gia 
dụng, thiết bị chiếu sáng và một số thiết bị điện doanh nghiệp 
tại Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là sản xuất và cung cấp 
cho thị trường một lượng lớn những sản phẩm điện và điện gia 
dụng chất lượng theo công nghệ Nhật Bản, phục vụ nhu cầu nội 
địa và hướng tới mở rộng ra các thị trường khu vực Đông Nam 
Á và Nhật Bản.  

Panasonic Electric Works Vietnam (formerly known as 
Panasonic Life Solutions Vietnam) is a 100% foreign Capital 
Company established in January 2013 as a member of 
Panasonic Corporation in Vietnam. The company is one of 
the leaders in manufacturing electrical equipment (sockets, 
switches, circuit breakers), fan, home appliances, lighting 
and some products for business in Vietnam. Our aims to 
manufacture and provide a large supply of Japanese quality 
electrical equipment and home appliances tailored to suit 
the needs of not only the local market but also Southeast 
Asia and Japan market.

Booth no.: D12
VIETNAM

PANASONIC ELECTRIC 
WORKS VIETNAM 

CO., LTD.

  No.01 - 03 VSIP II-A, Road No.12, 
Vietnam-Singapore Industrial Park II-A, 
Vinh Tan Commune, Tan Uyen District, 

Binh Duong Province, Viet Nam.

  84 28 3813 4591
84 28 3813 4595

 https://panasonic.net/pewvn/

Paramount Bed là nhà sản xuất giường y tế chất lượng cao 
hàng đầu Nhật Bản với danh tiếng lâu đời trong lĩnh vực y tế. 
Chúng tôi cũng đã có thị phần lớn nhất tại Nhật Bản.
Paramount Bed được thành lập vào năm 1947 và là công ty 
tiên phong trong lĩnh vực sản xuất giường y tế. Chúng tôi đã và 
đang sử dụng sở hữu hệ thống sản xuất tích hợp độc đáo trong 
hơn 70 năm để cung cấp các sản phẩm được thiết kế để cải thiện 
điều kiện chăm sóc bệnh nhân ở mọi giai đoạn hồi phục, cũng 
như tạo mọi điều kiện tốt hơn cho công việc của người chăm sóc 
bệnh nhân. Paramount Bed trong những năm gần đây, chúng 
tôi đã mở rộng phạm vi kinh doanh bao gồm thiết bị cho người 
lớn tuổi và điều dưỡng tại nhà chăm sóc - chẳng hạn như phát 
triển giường chăm sóc tại nhà và các các loại thiết bị phúc lợi. 
Những sáng kiến này phù hợp với với mục tiêu của Paramount 
Bed là tạo ra một môi trường thân thiện với bệnh nhân môi 
trường chăm sóc sức khỏe.   

Paramount Bed is Japan’s leading manufacturer of high 
quality medical beds with an established reputation in the 
medical feld. We have also gained the largest market share 
in Japan*.
Paramount Bed was founded in 1947 and a pioneer in the 
feld of medical bed manufacturing. We have been using our 
own unique integrated production system for more than 70 
years to supply products designed to improve conditions 
for convalescing patients at every stage of recovery, as well 
as better facilitate the work of caregivers. Paramount Bed in 
recent years, has expanded our scope of business to include 
equipment for the elderly and home nursing care - such as 
developing home-care beds and various types of welfare 
equipment. These initiatives are in line with Paramount 
Bed’s goal of creating a patient-friendly healthcare 
environment.As a manufacturer, we can customize most 
products to meet our customer’s unique requirements.

Booth no.: H29,31
JAPAN

PARAMOUNT BED 
TRADING

  Hmc Building, No. 193 Dinh Tien 
Hoang Street, Da Kao Ward, District 1, 

Ho Chi Minh City, Vietnam

  028 38206078

 https://www.paramount.co.jp/
english
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Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan (PAIH) hỗ trợ cả việc mở 
rộng hoạt động kinh doanh của Ba Lan ra nước ngoài và nhận 
vốn đầu tư từ nước ngoài vào Ba Lan. Chúng tôi cũng đặt mục 
tiêu thúc đẩy xuất khẩu của Ba Lan. Hỗ trợ doanh nhân, Cơ 
quan đại lý xử lý các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến 
các dự án cụ thể cũng như hỗ trợ xây dựng các giải pháp pháp lý, 
tìm địa điểm phù hợp, đối tác và nhà cung cấp tin cậy.
Cơ quan thực hiện các dự án ủng hộ xuất khẩu như “the Polish 
Tech Bridges”  dành riêng cho việc mở rộng các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Chúng tôi tích cực làm việc với các lĩnh vực hàng 
đầu của Ba Lan, liên quan đến việc mở rộng ra nước ngoài và 
cung cấp hỗ trợ cho các công ty Ba Lan muốn phát triển ở các 
thị trường mới.  

The Polish Investment and Trade Agency (PAIH) supports 
both the foreign expansion of Polish business and the 
inflow of FDI into Poland. We also aim to boost Polish 
exports. Supporting entrepreneurs, the Agency assists in 
overcoming administrative and legal procedures,  related to 
specific projects as well as helps to develop legal solutions, 
find a suitable location, reliable partners and suppliers.
The Agency implements pro-export projects such as 
“the Polish Tech Bridges” dedicated to the expansion of 
innovative Small and Medium-Sized enterprises. We actively 
work with the leading Polish sectors, regarding foreign 
expansion and offer support to Polish companies wishing 
to develop in new markets.

Booth no.: I17-24
POLAND

POLISH INVESTMENT 
AND TRADE AGENCY 

IN HO CHI MINH CITY

  Sunwah Tower, Floor 14, Room 
1401, 115 Nguyen Hue Street, Ben 

Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  (+84) 28 3821 9990

  www.paih.gov.pl/en

Công ty cổ phần dược phẩm Takichi chuyên sản xuất các sản 
phẩm Đông Trùng Hạ THảo nhằm đem đến sức khỏe cho mọi 
người.Được cho là tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm 
Đông Trùng Hạ Thảo, công ty đã được biết đến rộng rãi trong và 
ngoài nước, là địa chỉ uy tín cho moijh người. Công ty cam kết 
sản phẩm có giá thành tốt nhất với các sản phẩm chất lượng 
nhất.  

Pharmaceutical Takichi Vietnam JSC. specializes in 
producing cordyceps products to bring health to everyone. 
As a pioneer in the field of producing cordyceps products, 
the company has been widely known at home and abroad, 
which is a reputable address for everyone. We are committed 
to offering the best price with the best quality products.

Booth no.: A3
VIETNAM

PHARMACEUTICAL 
TAKICHI VIET NAM 

JSC

  192 Duc Giang, Long Bien District, 
Hanoi, Vietnam

  0918106886

  Takichi.vn
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Chúng tôi dẫn đầu thị trường dược phẩm Ba Lan và là một trong 
những nhà sản xuất thuốc hàng đầu ở khu vực Trung và Đông 
Âu. Hiện tại, chúng tôi là một phần của tập đoàn dược phẩm 
quốc tế mạnh, cung cấp các loại thuốc, dược chất hiện đại và 
các giải pháp sáng tạo cho bệnh nhân và các đối tác từ khắp nơi 
trên thế giới. 400 triệu sản phẩm được bán ra mỗi năm. Chúng 
tôi sản xuất các sản phẩm an toàn và tiện lợi cho bệnh nhân. 
Chúng tôi đã giúp đỡ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi trong 85 năm. 
Chúng tôi tạo ra các loại thuốc chữa đau đầu, đau tim và những 
loại thuốc dùng trong bệnh viện.   

We are the leader of the Polish pharmaceutical market 
and one of the leading drug manufacturers in the region 
of Central and Eastern Europe. Currently, we are part of 
a strong international pharmaceutical group, offering 
modern drugs, substances and innovative solutions for 
patients and business partners from around the world. 400 
milion packages leave out our manufacturing plants every 
year. We produce safe and convenient products for patients. 
We have been helping patients of all ages for 85 years. We 
create medicines for headaches, heartaches and those used 
in hospitals to save lives. 

Booth no.: I17-24
POLAND

PHARMACEUTICAL 
WORKS POLPHARMA 

S.A

  19 Pelplinska, 83-200 Starogard, 
Gdanski

  0048-58-5631168

 www.polpharma.pl

Công ty TNHH Thiết Bị Phú Thái được thành lập vào năm 2014. 
Trải qua hơn nửa thập kỷ xây dựng phát triển, Công ty ngày 
càng khẳng định một cách mạnh mẽ vị thế của một nhà thầu 
tiên phong trong lĩnh vực thiết bị y tế tại Việt Nam. Với đội ngũ 
kỹ sư, cán bộ, công nhân viên có chuyên môn cao trong lĩnh vực 
cung cấp các thiết bị y tế trong các bệnh viện, phòng khám, các 
Công ty, các khách hàng cá nhân Công ty đã dần khẳng định 
được thương hiệu trong lĩnh vực thiết bị y tế, mang lại niềm tin 
cho Khách hàng, Đối tác, các Chủ đầu tư. Sau hơn một nửa thập 
kỷ xây dựng và phát triển, Công ty TNHH Thiết bị Phú Thái đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm quản lý và tích lũy vốn, nâng 
cao năng lực sản xuất, tăng cường các mối quan hệ của Công ty 
với các Doanh nghiệp bạn cả về chiều sâu và chiều rộng. Nhờ 
những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, giá trị sản lượng và doanh 
thu hàng năm luôn tăng trưởng ở mức cao và ổn định.  

Phu Thai Equipment Co., Ltd. was established in 2014. Over 
the past half a decade of construction and development, 
the Company has strongly affirmed its position as a pioneer 
contractor in the field of medical equipment in Viet Nam.
With a team of highly qualified engineers, officers and 
employees in the field of providing medical equipment in 
hospitals, clinics, companies, and individual customers, the 
Company has gradually affirmed its brand in the field of 
medical equipment, bringing trust to Customers, Partners, 
and Investors.
After more than half a decade of construction and 
development, Phu Thai Equipment Co., Ltd. has accumulated 
a lot of experience in managing and accumulating capital, 
improving production capacity, strengthening the 
Company’s relationships with customers. Your business 
both in depth and breadth. Thanks to those unremitting 
efforts, the annual output value and revenue has always 
grown at a high and stable rate.

Booth no.: I32
VIETNAM

PHU THAI 
EQUIPMENT CO., LTD.

  No. 5 Vong Duc Street, Hang Bai, 
Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

  024 665 22 779

  https://phuthaimed.com.vn/
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Công ty TNHH XNK TBYT Phúc Tín chuyên cung cấp các TBYT, đặc 
biệt hiện tại đang là nhà phân phối độc quyền Máy điều trị suy 
giãn tĩnh mạch nông chi dưới Atoven 1470nm của hãng Diotech 
(Hàn Quốc). Ở bước sóng 1470nm, ATOVEN cung cấp bước sóng 
tối ưu để cắt đốt nội mạch bằng laser một cách nhanh chóng 
và thoải mái. Sự hấp thụ ánh sáng ở bước sóng này xảy ra trong 
nước ở các tế bào nội mô và dưới nội mô ngậm nước của thành 
tĩnh mạch. Hệ số hấp thụ của 1470nm cao hơn 1320nm trong 
nước. Nhiệt tạo ra do hấp thụ năng lượng laser làm co lại và làm 
sập thành tĩnh mạch dẫn đến tắc mạch hoàn toàn và ngăn chặn 
sự hình thành các biến chứng.   

Phuc Tin Medical Equipment Company specializes in 
providing medical equipment, especially Diotech’s 1470nm 
ATOVEN Laser (Korea) is being distrubuted exclusively in VIET 
NAM by Phuc Tin Medical. At 1470nm the ATOVEN offers the 
optimum wavelength for fast and comfortable endovenous 
laser ablation. Absorption of light at this wavelength occurs 
in water in the hydrated endothelial and sub-endothelial 
cells of the vein wall. Absorption coefficient of 1470nm is 
higher than 1320nm in the water. The heat generated by 
absorption of laser energy contracts and collapses the vein 
wall resulting in complete vessel occlusion and halting the 
formation of varicosities.

Booth no.: E27
VIETNAM

PHUC TIN MEDICAL

  655 Luy Ban Bich Street, Phu Thanh 
Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  0905 82 9191

 phuctinmedical.com

Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1995 và chuyên sản 
xuất tất cả các loại xe lăn điện, pin xe đạp gấp lithium thông 
minh mới, v.v. và đã đạt được kinh nghiệm xuất khẩu khoảng 
30 năm. Chúng tôi được chứng nhận CE 93/42 / EEC; ISO9001 và 
SGS. Quzhou Ummar chuyển sản xuất cho các đơn đặt hàng OEM 
& ODM.  

Our company was stablished in 1995 and specilized in 
producing all types of electric wheelchairs,  new intelligent 
lithium battery folding bicycle, carbon fiber centre-assiste 
etc and gained the export experiences about 30 years. We 
had passed the CE 93/42/EEC and also got the ISO9001 
and SGS audit report. We warmly welcome the OEM&ODM 
orders.

Booth no.: V14
CHINA

QUZHOU UMMAR 
TRADING CO., LTD.

  Room515, Building 1, Yufeng 
Garden Residential Area, Kecheng 

District, Quzhou City, Zhejiang Province.

  +86 15018515430

 www.samfavo.com
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Red Pharma Laboratories S.A. là nhà sản xuất các sản phẩm da 
liễu chất lượng cao  và đầy đủ các loại thực phẩm chức năng. 
Cung cấp điều trị viêm da dị ứng, bệnh vẩy nến và các bệnh 
ngoài da khác.   

Red Pharma Laboratories S.A. is manufacturer of the 
highest quality dermatological products and full range of 
diet supplements. Offering treatment of atopic dermatitis, 
psoriasis and other skin diseases.

Booth no.: I17-24
POLAND

RED PHARMA 
LABORATORIES S.A.

  Sloneczna 116A, 05 – 500 Stara 
Iwiczna

  (+48) 663551280

 www.red-pharma.com

Remedy là công ty cung cấp các giải pháp tích hợp cho lĩnh 
vực chụp X-quang, bao gồm chẩn đoán y tế và kiểm tra không 
phá hủy (NDT), dựa trên công nghệ thu nhỏ thành phần tia X 
kỹ thuật số “nhỏ hơn và mạnh hơn” tốt nhất trên thế giới. Các 
sản phẩm chính bao gồm REMEX-T100 và REMEX-GR100, thiết 
bị chụp X- quang cầm tay dùng trong nha khoa và thiết bị chụp 
X-quang KA6 cầm tay dùng trong y tế.  

Remedy Co., Ltd. is a company that provides integrated 
solutions for all areas of the X-ray industry, including 
medical diagnosis and non-destructive testing, based 
on the world’s best “smaller and stronger” digital X-ray 
component miniaturization technology. The main products 
include REMEX-T100 and REMEX-GR100, portable X-ray 
imaging devices for dental use, and the KA6 portable X-ray 
imaging device for medical use.

Booth no.: G12
KOREA

REMEDI CO., LTD.

  69-14, Sakju-Ro 145Beon-Gil, 
Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Republic 

Of Korea

  02-2135-5879

 www.remedihc.com
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Là công ty hàng đầu toàn cầu về xuất bản kỹ thuật số theo yêu 
cầu, Rimage là nhà tiên phong và sáng tạo trong xuất bản đĩa 
CD, DVD và Blu-ray ™(đĩa quang kỹ thuật số). Hơn 20.000 hệ 
thống tích hợp quy trình làm việc Rimage hỗ trợ các doanh 
nghiệp trên khắp thế giới. Với hệ thống xuất bản kỹ thuật số 
Rimage được tích hợp với hầu hết các nhà cung cấp và giải pháp 
lưu trữ & truyền hình ảnh y khoa PACS bao gồm CT, siêu âm và 
chụp cộng hưởng MRI, nó xây dựng việc quản lý dữ liệu hợp lý và 
rút ngắn quy trình phân phối hồ sơ bệnh nhân bằng cách thay 
thế việc in giấy bằng các đĩa CD hoặc DVD an toàn, được mã hóa 
và cá nhân hóa.   

As the global leader in on-demand digital publishing, 
Rimage is a pioneer and innovator in CD, DVD, and Blu-ray™ 
disc publishing. Over 20,000 Rimage workflow-integrated 
systems support businesses throughout the world. With 
Rimage digital publishing systems integrated with most 
PACS vendors and modalities including CT, ultrasound, and 
MRI, it builds the streamline data management and shortens 
the patient record distribution process by replacing tedious 
paper printing with secure, encrypted and personalized CDs 
or DVDs.

Booth no.: V10 
TAIWAN

RIMAGE 
CORPORATION

  7F., No. 85, Zhouzi St., Neihu Dist., 
Taipei City, 114682, Taiwan (R.O.C)

  (+886)-2-2726-0100

 https://www.rimage.com/

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến với hành trình hơn 20 
năm kinh nghiệm đại diện phân phối cho các thương hiệu uy 
tín: Ametek Brookfiled, Ametek Arizona, Eutech - Thermo 
Scientific, Charlesh Ischi, Sheldon (Shellab), Thermolab,… 
Chúng tôi tự hào là bạn đồng hành cung cấp các thiết bị và dịch 
vụ sau bán hàng: kiểm tra, bảo hành, bảo trì các thiết bị... cho 
các phòng thí nghiệm của trường đại học, viện nghiên cứu, 
bệnh viện, và nhà máy sản xuất như: công nghệ sinh học, thực 
phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn gia súc, môi trường, nông 
lâm thủy hải sản, chế biến cao su, sơn nhựa, giấy bao bì, dệt 
nhuộm.   

Rong Tien Co., Ltd has 20 years’ experience in supplying 
lab equipment and production line. We are representative 
for prestigious brands: Ametek Brookfiled, Ametek 
Arizona, Eutech - Thermo Scientific, Charlesh Ischi, 
Sheldon (Shellab), Thermolab,… We are proud to be 
your companion in providing equipment and after - sales 
services: inspection, warranty, maintenance of equipment... 
for university laboratories, research institutes, hospitals, 
and manufacturing plants such as biotechnology, food, 
pharmaceuticals, cosmetics, animal feed, environment, 
agro-forestry and aquatic products, rubber processing, 
plastic paints, packaging paper, dyeing and weaving.

Booth no.: E25
VIETNAM

RONG TIEN CO., LTD.

  42/14 Nguyen Huu Tien, Tay Thanh 
Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  08. 3816 4708

 https://rongtien.com/

172 173

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

S&S Glove Corporation (SSG) chuyên sản xuất và cung cấp găng 
tay y tế có trụ sở chính và nhà máy tại Việt Nam. Những người 
sáng lập của chúng tôi mong muốn góp phần bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng. Do nhu cầu sử dụng găng tay dùng một lần ngày 
càng phổ biến, S&S Glove quyết định đầu tư vào chuỗi cung 
ứng và sản xuất găng tay y tế với quy mô lớn. Áp dụng máy móc 
tiên tiến và công nghệ hiện đại, kết hợp với Kế hoạch nguồn lực 
doanh nghiệp hàng đầu SAP S / 4HANA trong quản lý, chúng tôi 
tự hào đưa sản phẩm găng tay y tế chất lượng cao ra thị trường 
trong và ngoài nước. S&S Glove nhận thức được sứ mệnh của 
mình khi lựa chọn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho 
cộng đồng. Thông qua khảo sát và nghiên cứu nhu cầu của thị 
trường, chúng tôi tối ưu hóa sản xuất găng tay y tế để lấy lòng 
tin và sự hài lòng của người tiêu dùng.   

S&S Glove Corporation (SSG) specializes in manufacturing 
and supplying medical gloves with headquarters and 
factories in Vietnam. The idea of establishing S&S Glove was 
just started in early 2021, during the COVID-19 pandemic 
situation around the world. Our founders wished to 
contribute to community health protection. Due to the 
popular demand for disposable gloves, S&S Glove decided 
to invest in large-scale production and supply chain of 
medical gloves. Applying advanced machinery and modern 
technology, combined with the leading Enterprise Resource 
Planning SAP S/4HANA in management, we are proud to 
bring our high-quality medical gloves to both domestic and 
foreign markets. S&S Glove is aware of our mission when 
choosing to contribute to protecting community health 
and safety. Through survey and research of the needs of the 
market, we optimize the production of medical gloves to 
gain consumers’ trust and satisfaction.

Booth no.: H25,27
VIETNAM

S&S GLOVE 
CORPORATION

  Lot Vb.20A2, Street 24, Tan Thuan 
Export Processing Zone, Tan Thuan 

Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  (028) 8725 999

 ssglove.vn

S.PHARM thành lập từ năm 1993, tự hào là công ty sản xuất và 
kinh doanh dược phẩm chất lượng và uy tín. Công ty đã không 
ngừng đầu tư máy móc, trang thiết bị, cải tạo và xây dựng nhà 
xưởng để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh. Đến nay 
S.PHARM đã đưa vào hoạt động các dây chuyền sản xuất đạt tiêu 
GMP – WHO, GLP, GSP. S.PHARM đã có hơn 100 sản phẩm được 
sản xuất trên dây chuyền khép kín với công nghệ tiên tiến, chất 
lượng đảm bảo với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng, nổi bật 
như nhóm sản phẩm dùng ngoài: Povidon, Cortipharm; nhóm 
kháng sinh: Cephalosporin, Cephalexin, Cefaclor, Cefdinir; sản 
phẩm hạ sốt trẻ em Grial-kid,…   

S.PHARM established in 1993, is proud to be a reputable 
and quality pharmaceutical manufacturing and trading 
company. The company has constantly invested in 
machinery and equipment, renovated and built factories 
to serve production and business requirements. So far, 
S.PHARM has put into operation production lines meeting 
GMP - WHO, GLP, GSP standards. S.PHARM has more than 
100 products manufactured on closed lines with advanced 
technology, guaranteed quality at reasonable prices for 
consumers, prominent as a group of external products: 
Povidone, Cortipharm; group of antibiotics: Cephalosporin, 
Cephalexin, Cefaclor, Cefdinir; children’s antipyretic 
products Grial-kid,…

Booth no.: B13-16
VIETNAM

S.PHARM 
PHARMACEUTICAL 

JSC

  D1 Street, Lot G, An Nghiep 
Industrial Park, Chau Thanh District, Soc 

Trang Province, Vietnam

  0299 3821 553

 http://www.spharm.com.vn/ 
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Chúng tôi, Samsung Medi Engineering, là nhà sản xuất Hệ 
thống cung cấp khí y tế hàng đầu tại Hàn Quốc từ năm 2009. 
Chúng tôi sản xuất Máy nén khí chất lượng cao, Bơm chân 
không, Bộ phận đầu giường, Cửa thoát khí, Hệ thống báo động, 
Lưu lượng kế và Hút.
Chúng tôi tự tin cung cấp các sản phẩm cao cấp của mình cho 
khách hàng.
Chúng tôi cũng đã có được chứng nhận ISO13845 và ISO9001.   

We, Samsung Medi Engineering, are a leading manufacturer 
of Medical Gas Supply System in Korea since 2009. We 
produce high quality Air Compressor, Vacuum Pump, 
Bed Head Unit, Gas outlet, Alarm system, Flowmeter and 
Suction.
We have confidence to supply our high-end products to 
customers. 
We also acquired the ISO13845 and ISO9001.

Booth no.: E17
KOREA

SAMSUNG MEDI 
ENGINEERING.

CO., LTD.

  A Dong 202Ho, 20, Haean-Ro 
31Beon-Gil, Danwon-Gu, Ansan-Si, 

Gyeonggi-Do, Republic Of Korea

  82-31-494-2821

 www.ssmec.co.kr

SANQI Việt Nam “3Q” là công ty con của tập đoàn Sanqi, Rizhao 
Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd, chuyên về thiết bị y tế 
dùng một lần, sản phẩm y tế và vệ sinh và các sản phẩm gia 
dụng không dệt cho thị trường quốc tế. Chúng tôi nhận được 
chứng nhận ISO9001 và ISO13485, CE. Chúng tôi đã được chính 
quyền các tỉnh, thành phố chứng nhận là “Doanh nghiệp Uy 
tín với Đạo đức Kinh doanh cao”. Chúng tôi cũng có các phân 
xưởng tiệt trùng cấp 100 nghìn và 300 nghìn được kiểm soát 
bằng điều kiện không khí. Các sản phẩm chủ yếu của chúng 
tôi là khẩu trang không dệt, mũ trùm đầu, miếng bọt biển y 
tế (không dệt spunlace), áo choàng phẫu thuật, đệm lót, áo 
choàng bảo vệ, áo choàng thí nghiệm,  , tổng số hơn 120 sản 
phẩm thuộc 4 dòng, và 99% trong số đó được xuất khẩu sang 
Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và các nước Nam Á. Chúng tôi có khách 
hàng tại hơn 30 quốc gia và 100 tổ chức y tế tại nhà.  

SANQI Vietnam “3Q” is a subsidiary of Sanqi group, Rizhao 
Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd, specializing in 
disposable medical equipment, medical and hygiene 
products and non-consumable household products textile 
for the international market. We get ISO9001 and ISO13485, 
CE certification. We have been certified by the authorities of 
the provinces and cities as “Prestigious Enterprise with High 
Business Ethics”. 100 thousand and 300 thousand grade 
sterilization workshops are controlled by air conditions. 
Our main products are non woven masks, hoods, medical 
sponges (spunlace nonwovens), surgical gowns, pads, 
protective gowns, lab gowns, , total More than 120 products 
belong to 4 lines, and 99% of them are exported to America, 
Europe, Japan and South Asian countries. We have clients in 
more than 30 countries and 100 home health organizations.

Booth no.: F4
VIETNAM

SANQI VIETNAM 
E-COMMERCE 

CO., LTD.

  343 Pham Ngu Lao, Pham Ngu 
Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  0934902228

 sanqi.com.vn
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Công ty SAPAI là “chuyên gia phòng sạch” với 20 năm kinh 
nghiệm thiết kế và sản xuất cung cấp các sản phẩm, thiết bị 
phục vụ cho nhà máy dược phẩm, nhà máy điện tử, bệnh viện.... 
hàng đầu Việt Nam.   

SAPAI Company is a “Clean Room Specialist” with 20 years of 
experience in designing and manufacturing products and 
equipment for the top pharmaceutical factories, electronic 
factories, hospitals.... in Vietnam

Booth no.: L1-4 & D28
VIETNAM

SAPAI COMPANY 
LIMITED

  Lot B1-1, Area A3, D9 Street, Rach 
Bap IP, Ben Cat, Binh Duong Province, 

Vietnam

  (84-274) 357 9900

 http://www.sapai.vn/

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi (Savipharm) do Dược Sĩ Chuyên 
Khoa II – Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu sáng lập vào tháng 08/2005. 
Savipharm hoạt động trên 03 lĩnh vực chủ yếu: sản xuất thuốc 
và các sản phẩm gần thuốc, tồn trữ và phân phối thuốc, nghiên 
cứu phát triển và đào tạo. Nền tảng hoạt động của Savipharm 
là năm giá trị cốt lõi: Chất lượng hàng đầu, Trách nhiệm trọn 
vẹn, Sáng tạo liên tục, Đối tác thân thiện, Phát triển bền vững.   

SaVi Pharmaceutical JSC (Savipharm) was founded in 
August 2005 by Postgraduate education senior – PGS - 
Excellent Doctor Tran Tuu. Savipharm operates in three 
main majoirs: production of medicines, drug storage and 
distribution, research and development, and training. The 
foundation of Savipharm’s activities are five essence values: 
Top Quality, Plenary Responsibility, Constant Innovation, 
Friendly Partners, Sustainable Development.

Booth no.: B22,24
VIETNAM

SAVIPHARM J.S.C. 
(SVP)

  Lot Zo1-02-03A Tan Thuan Industrial 
Park/Epes, Tan Thuan Dong Ward, 

District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

  (+84) 283 7700 144/143/42

 https://www.savipharm.vn/
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Search Medical là một công ty sản xuất và xuất khẩu thiết bị y 
tế tại Hàn Quốc, các sản phẩm chính của chúng tôi là cấy ghép 
nha khoa, chỉ khâu và chỉ nâng cơ.  

This company is a medical device manufacturing and 
exporting company located in Korea, and the main products 
are dental implants, sutures, and skin lifting threads.

Booth no.: H21,23
KOREA

SEARCH MEDICAL 
CO., LTD.

  16, Cheomdan Venture So-Ro 
37Beon-Gil, Buk-Gu, Gwangju, Republic 

Of Korea

  (+82) 62 714 2699

 www.searchmedi.co.kr

Seyitler Kimya được thành lập tại Izmir- Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 
1991, công ty sản xuất hàng đầu về băng dán y tế, trang phục 
vô trùng, băng dán sơ cứu, băng dán đục lỗ Capsicum cho viêm 
thấp khớp, miếng dán nhiệt, bộ dụng cụ lọc máu đạt tiêu chuẩn 
ISO 9001, 13485 và chứng nhận CE (Châu Âu) trên sản phẩm.
Ngày nay, Seyitler Kimya là một công ty được niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán, điều hành các hoạt động của mình trên 
địa điểm sản xuất mới rộng 17,257 m2 ở tỉnh Turgutlu Manisa.
Seyitler có đại diện bán hàng trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và dịch vụ 
xuất khẩu trên toàn thế giới xuất khẩu sang 26 quốc gia.
Khách hàng chính của chúng tôi là Chính phủ, các bệnh viện tư 
nhân, các nhà bán buôn y tế và các hiệu thuốc.  

Seyitler Kimya founded in Izmir- Turkey on 1991 leading 
manufacturer company of Medical plaster, Sterile ound 
dresses, First aid plaster , Capsicum perforated rheumatism 
plaster, Heat patches, Dialysis kits holding ISO 9001, 13485 
and bearing CE mark on products.
Today, Seyitler Kimya is a Stock Exchange Listed company 
operating its activities on new 17.257 m2 manufacturing 
site in Turgutlu Manisa province.
Seyitler has sales representatives all around Turkey and a 
worldwide export service exporting to 26 countries.
Our main customers are Government, private hospitals, 
medical wholesalers and the pharmacies.

Booth no.: D8
TURKEY

SEYITLER MEDICAL 
TAPES

  Turgutlu 1.Osb 2007. Cd. No5-7 
45400 Turgutlu/Manisa/Türkiye

  (+90) 554 180 92 00

 www.seyitler.com
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Công ty chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối bàn mổ phẫu 
thuật y tế (điều khiển bằng thủy lực, điện và thủ công); Đèn OT 
phẫu thuật, dây chuyền hoạt động trị liệu y tế OT (Occupational 
Therapy) (máy móc & điện); giường bệnh cho phòng bệnh hoặc 
phòng ICU, được điều khiển bằng giường điện & thủ công; nội 
thất bệnh viện.   

Medical surgery operating tables(controlled by hydraulic 
and electric & manual); surgical OT light, medical OT 
pendant(mechanic & electric);hospital patient beds for 
patient room or ICU, controlled by electric & manual 
beds;hospital furniture.

Booth no.: G8
CHINA

SHANDONG 
CHENHONG MEDICAL 

TECHNOLOGY
CO., LTD.

  Xingtan Road&Jinlan Road 
Intersection, Qufu City, Shandong, 

China

 (+86) 537-4404777

 www.chmedicalgroup.com 

Bệnh viện thẩm mỹ She’s, nơi có đầy đủ dịch vụ cần thiết phục 
vụ điều trị cho khách hàng quốc tế. Là cơ quan y tế chuyên khoa 
phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của thành phố Busan, với kinh 
nghiệm 22 năm thành lập, 14 năm phục vụ điều trị cho khách 
hàng quốc tế.   

She’s Plastic Surgery, which has all the necessary services to 
treat international customers. As the representative plastic 
surgery medical agency of Busan city, with 22 years of 
experience in establishment, 14 years of serving treatment 
for international customers.

Booth no.: I9-16
KOREA

SHE’S PLASTIC 
SURGERY

  4-5th floor, Gwangbok-ro 73, Jung-
gu, Busan Metropolitan City, Republic 

of Korea

 (+82) 010-9386-0788

 https://www.shesps.com/vie/
html/00_main/
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Công ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Thông Minh 
(SMARTTECH) chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp, ứng 
dụng thông minh cho doanh nghiệp. Tại Smarttech, chúng 
tôi luôn đặt sự hợp tác chiến lược với khách hàng và mục tiêu 
kinh doanh dài hạn lên hàng đầu. Với đội ngũ kỹ sư được đào 
tạo bài bản, chuyên sâu từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu và 
kinh nghiệm tư vấn lâu năm trong ngành Điện-Điện Lạnh, Điều 
khiển nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, Smarttech 
cam kết mang đến cho Quý khách hàng những quyết định đầu 
tư về công nghệ có tính chính xác cao, gia tăng lợi thế cạnh 
tranh cho doanh nghiệp.   

SMARTTECH Company Limited specializes in consulting and 
providing solutions, smart applications for businesses. At 
Smarttech, we always put the strategic cooperation with 
customers and long-term business goals to the top. With 
a team of well-trained engineers from global technology 
corporations (CISCO, ORACLE, SIEMENS, SCHNEIDER, 
HONEYWELL, LEELEN, LOGTAG, etc) and long-standing 
consulting experience in the field of Electrical, Cold Chain, 
Smart Home Control and Industrial Automation, Smarttech 
is committed to offerring our customers the technology 
investment decision with high accuracy, increasing the 
competitive advantage for enterprises.

Booth no.: A11
VIETNAM

SMARTTECH VN

  200/1 Phan Dang Luu, Ward 3, 
Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

 +842873003603

 http://www.smarttechco.com.vn/

Solgar là thương hiệu vitamin cao cấp được thành lập vào năm 
1947 tại New York. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra các chất bổ 
sung dinh dưỡng tốt nhất theo từng lô nhỏ, được thực hiện 
thông qua quá trình nghiên cứu không mệt mỏi, chỉ sử dụng 
những nguyên liệu thô tốt nhất.   

Solgar is premium vitamin brand which found in 1947 
New York. Our mission is to create the finest nutritional 
supplements in small batches, made possible through 
tireless research, using only the finest raw materials.

Booth no.: G19
VIETNAM

SOLGAR VIETNAM

  96 Nguyen Du, Ben Nghe, District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

 028 7108 8222

 https://sorbus.vn/
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STADA là nhà sản xuất dược phẩm chất lượng hàng đầu. Sở hữu 
bề dày lịch sử lâu đời trong ngành dược, chúng tôi được biết đến 
như người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt 125 năm. 
Hiện nay, STADA tập trung phát triển chiến lược hai dòng thuốc 
trụ cột thuộc dòng thuốc Generics, bao gồm dược phẩm đặc 
trị và các sản phẩm không kê đơn. Với thuốc Generics đã được 
kiểm chứng, chúng tôi đảm bảo mang đến sản phẩm giá thành 
hợp lý giúp duy trì sức khỏe. STADA có mặt tại thị trường Việt 
Nam 20 năm qua và mang đến danh mục sản phẩm công nghệ 
cao, chất lượng cao cho khách hàng và chuyên gia y tế tại Việt 
Nam. Từ năm 2020, STADA Việt Nam còn đưa ra thị trường các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị 
bệnh cho gia đình. STADA đang hợp tác chặt chẽ với đối tác là 
PYMEPHARCO, một công ty đã có mặt trên thị trường dược phẩm 
Việt Nam hơn 30 năm với mục tiêu cùng nhau phấn đấu vươn 
lên dẫn đầu trong thị trường dược phẩm Việt Nam.  

STADA is a leading manufacturer of high-quality 
pharmaceuticals. With a long-standing heritage rooted in 
pharmacies, we are perceived as a reliable and trustworthy 
partner for 125 years. Currently, STADA focuses on 
strategic development of two key lines of Generics drugs, 
including specialty pharmaceuticals and primary care 
over-the-counter products. STADA has been present in 
the Vietnamese market for the past 20 years and brings a 
portfolio of high-tech, high-quality products to customers, 
patients and medical professionals in Vietnam. From 2020, 
STADA Vietnam also brings to the market health care 
products that help prevent and support the treatment of 
diseases for the whole family. We’re working closely with 
its partner company, PYMEPHARCO, a company that has 
been present in the Vietnamese pharmaceutical market for 
more than 30 years. We will always accompany and support 
closely to strive together for bigger goals and rise to the top 
of the Vietnamese pharmaceutical market.

Booth no.: A9,10
VIETNAM

STADA, PYMEPHARCO

  166-170 Nguyen Hue, Ward 7, Tuy 
Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam

  028 39708789

 https://stada.vn/
https://www.pymepharco.com/

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, vật tư 
tiêu hao, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.  

STV Technology Co.,ltd  operates in the business of medical 
equipment, consumables, beauty care products.

Booth no.: C11
VIETNAM

STV TECHNOLOGY 
CO., LTD.

  6th floor, Viet A Building, 9 Duy Tan 
Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay 

District, Hanoi, Vietnam

  0969469047

 .
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Superieur Healthcare - Công ty thương mại thuộc tập đoàn PM 
Gloves - Đài Loan. Hơn 40 năm kinh nghiệm trong sản xuất, cung 
ứng găng tay sử dụng một lần đến hơn 100 quốc gia, chúng tôi 
tự tin mang đến cho khách hàng những đôi găng tay chất lượng 
cao - thương hiệu SUPÉRIEUR - ứng dụng rộng rãi trong nhiều 
ngành nghề như Y tế, Thực phẩm, Công nghiệp, Điện tử, ...Găng 
tay Supérieur được xem như là một phần quan trọng của sự sạch 
sẽ và vệ sinh, bảo vệ bàn tay khỏi các chất ô nhiễm hay các chất 
gây hại.
Supérieur là một thương hiệu sáng tạo và đầy cảm hứng, tràn 
đầy sự quan tâm và tận tâm. Chúng tôi thiết kế Găng tay để 
mang lại cho mọi người sự bảo vệ và niềm vui tinh thần khi làm 
việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Với sự nâng cao của nhận 
thức về sức khỏe cộng đồng, PM Group tin rằng Supérieur không 
chỉ có thể đại diện cho các sản phẩm chất lượng cao mà còn thể 
hiện tinh thần nhân văn trong thương hiệu của chúng tôi.  

SUPERIEUR Healthcare, a trading company of PM Gloves 
Group - Taiwan. With over 40 years of experience in 
manufacturing and supplying single-use gloves to more 
than 100 countries, we are confident in bringing our 
customers high-quality gloves under the brand SUPÉRIEUR, 
widely applied in many fields and professions such as 
Medical, Food, Industrial, Electronics,... Supérieur gloves 
are seen as an important part of cleanliness and hygiene, 
protecting hands from pollutants or substances that are 
harmful.
Supérieur is a brand full of creativity and inspiration, 
also, a brand full of caring and giving.We design gloves 
and personal protection equipment to bring people 
actual protection and mental joy while working in their 
professional fields. With the rise of public health awareness, 
PM Group believes Supérieur can not only represent our 
high-quality products but also set off a spirit of humanity 
in our brand.

Booth no.: D21,23
VIETNAM

SUPERIEUR 
HEALTHCARE

CO., LTD.

  Road No. 1, Long Thanh Industrial 
Park, Tam An Commune, Long Thanh 

District, Dong Nai, Vietnam

  0251 896 6676

 https://superieur.com.vn/

Công ty TNHH Superwell Technology Việt Nam (gọi tắt là Công 
ty Superwell) được thành lập và hoạt động từ ngày 25 tháng 12 
năm 2019. Là công ty trực thuộc 100% vốn của Công ty TNHH 
Clwell Industrial Thâm Quyến. Công ty có nguồn tài chính vững 
mạnh để đảm bảo và hỗ trợ các dự án dài hạn cũng như hoạt 
động lâu dài của công ty.
Mục tiêu Công ty: Xây dựng cầu nối các sản phẩm Y tế giữa thị 
trường Việt Nam và Trung Quốc, cung cấp các giải pháp “One 
Stop” về Y tế cơ sở tại Việt Nam.
Hiện tại, Công ty đã là nhà phân phối trực tiếp các sản phẩm 
như máy xét nghiệm Elisa – Heales, máy xét nghiệm miễn 
dịch huỳnh quang – Getein Biotech, Inc, máy xét nghiệm Bạch 
cầu POCT – CreateCare Medical, máy tách chiết axit nucleic và 
RT-PCR – Vazyme Biotech, X Quang – Volition, Xương khớp - 
Mindray.... các sản phẩm mới luôn luôn được cập nhật và đưa 
vào thị trường.  

Superwell Technology Vietnam Co., Ltd (hereinafter referred 
to as Superwell Company) was established and operated 
on December 25, 2019. It is a wholly owned subsidiary 
of Shenzhen Clwell Industrial Co., Ltd. The company has 
strong financial resources to ensure and support long-term 
projects as well as long-term operations of the company.
Company objective: Building a bridge for medical products 
between Vietnam and China market, providing “One Stop” 
solutions for grassroots healthcare in Vietnam.
Currently, the Company has been a direct distributor 
of products such as Elisa test machine - Heales, 
immunofluorescence assay machine - Getein Biotech, Inc, 
POCT white blood cell test machine - CreateCare Medical, 
acid extraction machine nucleic and RT-PCR - Vazyme 
Biotech, Radiology - Volition, Osteoarthritis - Mindray.... new 
products are always updated and put on the market.

Booth no.: A16
VIETNAM

SUPERWELL 
TECHNOLOGY 

VIETNAM CO., LTD.

  16Th Floor, Nam Cuong Building, 
Duong Noi Urban Area, Km4 To Huu 

Street, La Khe Ward, Ha Dong District, 
Hanoi City, Vietnam

  0243.202.8881

 https://superwell-medical.com/
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Công ty Cổ phần Giải pháp Y tế và Khoa học Suran được thành 
lập vào năm 2016 tại Hà Nội với đội ngũ nhân viên có nhiều 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sinh học phân tử, đặc biệt là 
dùng trong chẩn đoán. Công ty hoạt động trên 3 mảng chính là 
cung cấp giải pháp tổng thế về hóa chất và thiết bị trong lĩnh 
vực sinh học phân tử cho khoa học và y tế, cung cấp dịch vụ giải 
trình tự Sanger và NGS và cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giao 
công nghệ tổng thể trong lĩnh vực sinh học phân tử.  

SURAN MEDICAL AND SCIENTIFIC SOLUTIONS JOINT STOCK 
COMPANY established in March 14th, 2016 in Hanoi. SURAN 
founded by a team with deep experience in molecular 
Biology business, especially in Vitro Diagnosis. The main 
activities of company are providing total solution about 
molecular biology reagent and equipment for science 
and medical field, providing NGS and Sanger Service and  
providing total technology transfer consulting service in the 
field of molecular biology.

Booth no.: C32
VIETNAM

SURAN MEDICAL 
AND SCIENTIFIC 
SOLUTIONS JSC

  3Rd Floor, Service-Office Area, An 
Binh 1 Building, No. 3 Tran Nguyen Dan, 

Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, 
Hanoi City, Vietnam

  024. 3224.2642

 https://www.suran.com.vn/

1978 Thành lập sản xuất giường bệnh
1996 Thị trường xuất khẩu ra nước ngoài
1998 Chứng nhận ISO9002 & Phát triển giường ICU
2007 Tham gia KIMES 2007 / KGMP được KFDA phê duyệt.  

1978 Established for Manufacturing of Hospital Bed 
1996 Exported Overseas Market
1998 Certified ISO9002 & ICU Bed Development
2007 Take Part in KIMES 2007 / Approved KGMP by KFDA.

Booth no.: C1
KOREA

TAEDONG PRIME
CO., LTD.

  13-43, Gimhae-Daero 2636 Beon-
Gil,Gimhae-Si,Gyeongsangnam-Do 

50936 Republic Of Korea

  (+82) 55 326 3171

 www.hospitalbed.co.kr
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Taeyeon Medical Co., Ltd. là công ty thiết bị y tế được thành lập 
vào năm 1995, hiện là một trong những nhà thiết kế, sản xuất 
và cung cấp thiết bị và dụng cụ cấy ghép chỉnh hình lớn nhất 
tại Hàn Quốc.
Các dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm máy hệ thống nẹp 
vít chấn thương chỉnh hình, hệ thống cố định cột sống, tạo hình 
thân đốt sống có bóng và dụng cụ phẫu thuật. Nhà máy của 
chúng tôi được thiết kế hiện đại với quy trình sản xuất, kỹ thuật 
vượt trội, đảm bảo chất lượng hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu 
theo ISO 9001, 13485 và CE, từ mua sắm nguyên vật liệu đến 
phát triển thiết kế và sản xuất tự động.
Chúng tôi sẵn sàng làm việc với khách hàng và các nhà phân 
phối trên toàn thế giới để cung cấp sản phẩm chỉnh hình tốt 
nhất cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.   

Taeyeon Medical Co., Ltd., a medical device company, 
founded in 1995, is now one of the largest designers, 
manufacturers, and suppliers of orthopedic implants and 
instruments in Korea.
Our product lines include traumatology, spinal fixation 
system and surgical instrument, covering products such as 
titanium plates and screws, pedicle screw with rods, PEEK 
cage, balloon kyphoplasty forspine fracture and other 
instrument set. We have established a complete Quality 
Assurance System to continuously fulfill the requirements 
according to ISO 9001, 13485 and CE, ranging from material 
procurement to design development and automated 
production processes. We have made a significant 
investment to upgrade modern production equipment, 
improve production processes and develop superior 
technical skills. We are willing to work with customers and 
distributors world wide to provide the best orthopedics 
product and improve life quality for people in need.

Booth no.: H19
VIETNAM

TAEYEON MEDICAL 
CO., LTD.

  7 House Number 6, Area A1-2, Land 
Auction Land-Use Rights Area, My Dinh 

2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, 
Vietnam

 024.3200.7921

 www.tymedical.com

Công ty TNHH TM-DV Tài Phát với hơn 20 năm đồng hành cùng 
các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như: Whatman-GE; 
Esco; IKA; Duran; Mettler Toledo; Copley; Sturdy; ALP; Clever 
scientific; IUL; Memmert; Snol; Hemle; Kruss... góp phần cung 
cấp giải pháp phục vụ nghiên cứu khoa học, sản xuất. Ứng 
dụng vào các lĩnh vực: Thực phẩm, nước giải khát, Dược phẩm, 
Mỹ phẩm, Nông nghiệp, Thủy sản, Quan trắc và Phân tích môi 
trường, Công nghiệp dầu khí, sơn, Trung tâm nghiên cứu, 
trường học. Với phương châm: “Chất lượng tạo dựng niềm tin”, 
cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh, kỹ thuật chuyên môn cao, 
thường xuyên được cập nhật kiến thức về sản phẩm, chúng tôi 
có nhiều giải pháp đáp ứng đúng nhu cầu của quý khách hàng.   

Tai Phat Service and Trading Co., Ltd with over 20 years 
of traveling with famous brands in the world such as: 
Whatman-GE; Esco; IKA; Duran; Mettler Toledo; Copley; 
Sturdy; ALP; Clever scientific; IUL: Memmert; Snol; Hemle; 
Kruss ... contributing to providing solutions for scientific 
research and production. 
Application in the fields of food, beverage; Pharmaceuticals, 
Cosmetics; Agriculture, Fisheries; Environmental monitoring 
and analysis; Oil and gas industry, paints; Research centers, 
schools. With the motto: “Quality builds trust”, with a team of 
salesmen, highly specialized technicians, regularly updated 
product knowledge, we have many solutions to meet the 
needs of customer.

Booth no.: H18-24
VIETNAM

TAI PHAT 
LABORATORY SUPPLY 

CO., LTD.

  213 Ly Thai To Street, Ward 9, District 
10, Ho Chi Minh City, Vietnam

 (+84) 283 927 4279

 https://www.taiphat.vn/
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Được thành lập vào năm 1970, TAITRA là tổ chức xúc tiến 
thương mại phi lợi nhuận hàng đầu của Đài Loan. Được chính 
phủ và các tổ chức trong ngành tài trợ, TAITRA hỗ trợ các doanh 
nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu. Trụ sở chính tại 
Đài Bắc, TAITRA có đội ngũ với 1.300 chuyên gia và điều hành 5 
văn phòng đại diện cũng như 60 chi nhánh trên toàn thế giới. 
Cùng với Trung tâm Thương mại Thế giới Đài Bắc (TWTC) và 
Trung tâm Thương mại Đài Loan (TTC), TAITRA đã hình thành 
một mạng lưới toàn cầu dành riêng cho việc thúc đẩy thương 
mại thế giới. Nhiệm vụ cốt lõi của TAITRA là hỗ trợ các doanh 
nghiệp Đài Loan phát triển thị trường quốc tế, hợp tác chặt chẽ 
với chính phủ Đài Loan trong việc thực thi chính sách thương 
mại, cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và kết nối các công ty 
quốc tế với các đối tác Đài Loan, đồng thời đảm nhiệm vai trò 
“Hội nhập thông minh”.  

Founded in 1970, TAITRA is Taiwan’s foremost nonprofit 
trade promoting organization. Sponsored by the 
government and industry organizations, TAITRA assists 
enterprises to expand their global reach. Headquartered in 
Taipei, TAITRA has a team of 1,300 specialists and operates 
5 local offices as well as 60 branches worldwide. Together 
with Taipei World Trade Center (TWTC) and Taiwan Trade 
Center (TTC), TAITRA has formed a global network dedicated 
to promoting world trade. TAITRA Core Missions are to assist 
Taiwanese businesses in developing international market, 
collaborate closely with Taiwanese government in trade 
policy implementation, provide business consultation 
service and connect international firms with Taiwanese 
partners, and toassume the role of “Smart Integrator”.

Booth no.: E12
TAIWAN

TAIWAN EXTERNAL 
TRADE DEVELOPMENT 

COUNCIL (TAITRA)

  5Th Fl., 333 Keelung Rd., Sec 1, Xinyi 
Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C)

  +886-2-27255200

 https://www.taitra.org.tw/en/
Default.aspx

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Tâm Thiện Chí (TTC) được thành lập 
vào ngày 13 tháng 06 năm 2011 với tiền thân là Công Ty TNHH 
Phát Triển Dịch Vụ Thiện Chí. Trải qua nhiều năm hoạt động, 
Công ty đã đạt được những thành tựu ấn tượng cả về kinh 
doanh lẫn phát triển đội ngũ. 
Phát triển từ nhóm sản phẩm cốt lõi như vật tư y tế “Bao cao 
su, Gel bôi trơn, Que thử nhanh, Khẩu trang y tế” và đã mở rộng 
sang cả lĩnh vực khác như sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ 
thiên nhiên. 
Suốt nhiều năm đi vào hoạt động, Tâm Thiện Chí luôn tự hào là 
nhà phân phối, cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng và được 
người tiêu dùng bình chọn Top 100 “Thương hiệu uy tín - Sản 
phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng” năm 2016.   

Tam Thien Chi Medical Equipment Co., Ltd (TTC) was 
established on June 13, 2011, formerly known as Thien Chi 
Service Development Company Limited. Over many years 
of operation, we have achieved impressive achievements in 
both business and team development.
Developed from the core product group such as medical 
supplies “Condoms, Lubricant gel, Quick test strips, Medical 
masks” and now we have been expanded to other areas 
such as complete natural products.
During our many years of operation, Tam Thien Chi has 
always been proud to be a distributor and provider of 
quality product lines and voted by consumers in the Top 
100 “Prestige Brand - Quality Products - Reliable Service” in   
2016.
Tam Thien Chi chooses the mission of “Accompanying with 
VIET NAMese products” and is committed to striving to 
promote our strengths to bring products with clear origin 
and high quality.

Booth no.: V2
VIETNAM

TAM THIEN CHI 
MEDICAL EQUIPMENT 

CO., LTD.

  163/14/39 To Hien Thanh, Ward 13, 
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam

 0283.8302939

 https://tamthienchi.vn/

194 195

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

TANLONGMED là một thương hiệu thuộc Công ty TNHH TM&XD 
Tân Long hoạt động trong lĩnh vực: Trang thiết bị vật tư, hóa 
chất,… ngành Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn; Trang thiết bị, vật 
tư, hóa chất,.. ngành Lab & Life Sicence; Vật tư, trang thiết bị 
ngành y tế gia đình. TANLONGMED hân hạnh là nhà cung cấp 
trang TBYT cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước; sản phẩm của 
TANLONGMED được lựa chọn và nhập khẩu từ các nhà sản xuất 
danh tiếng của các nước châu Âu, Mỹ, Nhật,.... đáp ứng hoàn 
hảo công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho con 
người.  

TANLONGMED is a brand of Tan Long Trading & Construction 
Co., Ltd operating in the field of: Equipment, consumables, 
and reagents in the Infection Control niche; Equipment, 
consumables, and reagents in the Lab & Life Science 
niche; Supplies and equipment for family health niche. 
TANLONGMED is pleased to be the supplier of medical 
equipment for many large hospitals throughout the country. 
TANLONGMED’s products are selected and imported from 
well-known manufacturers in Europe, America, and Japan, 
.... perfectly meet the need for diagnosis, treatment, and 
health care work for the human.

Booth no.: C21,23
VIETNAM

TAN LONG TRADING 
& CONSTRUCTION 

CO., LTD. - 
TANLONGMED 

  17-19 Hoang Dieu, Ward 12, District 
4, Ho Chi Minh City, Vietnam

  028 3758 0851

 tanlongmed.vn

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế, đơn vị 
chúng tôi luôn nỗ lực mang những giải pháp mới và tiên tiến 
nhất vào thị trường Việt Nam. Mạng lưới phân phối rộng, dữ 
liệu khách hàng ở cả khối tư nhân và công lập giúp chúng tôi dễ 
dàng triển kết nối nhu cầu của chuyên môn cũng như các nhà 
sản xuất chuyên nghiệp.   

With more than 20 years of experience in the field of medical 
equipment, our unit always strives to bring the latest and 
most advanced solutions to the VIET NAMese market. Our 
wide distribution network and customer data in both the 
private and public sectors make it easy for us to connect the 
needs of specialists as well as professional manufacturers.

Booth no.: D17-20
VIETNAM

TAN MAI THANH 
MEDICAL EQUIPMENT 

- INSTRUMENTS
CO., LTD.

  766/3 Su Van Hanh, Ward 12, District 
10, Ho Chi Minh City, Vietnam

 028.38622926

 www.tanmaithanh.com
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TZF “Polfa” S.A. là công ty thuộc sở hữu nhà nước của Ba Lan với 
gần 200 năm truyền thống trong việc sản xuất và bán các sản 
phẩm dược phẩm như thuốc kháng sinh, insulin, thuốc thần 
kinh trung ương, các chế phẩm da liễu.  

TZF “Polfa” S.A. is the state-owned Polish company with 
almost 200-years tradition in the manufacturing and sale of 
pharmaceutical products as antibiotics, insulin, CNS drugs, 
dermatological preparations.

Booth no.: I17-24
POLAND

TARCHOMIN 
PHARMACEUTICAL 

WORKS “POLFA” S.A. 

  Representative Office #205, 2Nd 
Floor, Ocean Park Building – 1 Dao Duy 

Anh, Phuong Mai, Dong Da, Hanoi, 
Vietnam

 0982 788 688

 polfa-tarchomin.com.pl

Công ty cổ phần công nghệ Tây Bắc Á là đơn vị chuyên cung cấp 
các thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học 
kỹ thuật, thiết bị giáo dục, thiết bị điện và thiết bị an ninh tại 
thị trường Việt Nam. Sự phấn đấu không ngừng của Ban Giám 
đốc cùng sự quyết tâm của cán bộ công nhân viên nhiệt huyết 
và năng động đã tạo ra cho công ty Tây Bắc Á phát triển nhanh 
chóng với 1 trụ sở ở Hà Nội và 1 chi nhánh ở TP HCM.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tâm đến 
với nghề và sự hỗ trợ từ các nhà phân phối như Mỹ, Đức, Nhật, 
Hàn Quốc là thành quả để Tây Bắc Á tự hào về các thành tích 
mà công ty đạt được trong những năm vừa qua. Với phương 
châm nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thông qua 
các sản phẩm và dịch vụ công nghệ hiện đại, chất lượng Công 
ty Tây Bắc Á sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Quý 
khách hàng.  

Tay Bac A Technology JSC is a unit specializing in providing 
medical, laboratory, scientific and technical equipment, 
educational equipment, electrical and security equipment 
in Vietnam. The unremitting efforts of the Board of Directors 
and the determination of enthusiastic and dynamic 
employees have created Tay Bac A to develop rapidly with 
1 headquarters in Hanoi and 1 branch in Ho Chi Minh City. 
Tay Bac A is proud of the achievements in recent years 
through the experienced and dedicated employees cum 
support from distributors such as the US, Germany, Japan, 
and Korea. Tay Bac A Company will continue to meet 
customers’ rising quality expectations with cutting-edge 
technology products and services. 

Booth no.: D11
VIETNAM

TAY BAC A 
TECHNOLOGY JSC 

  6th Floor, Building 25T2, Hoang Dao 
Thuy Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay 

District, Hanoi City, Vietnam

 (+84) 933111849

 http://www.taybaca.vn/
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Hơn cả sự đổi mới
Công ty Cổ phần TBM chuyên về các sản phẩm Băng bó vết 
thương trong thông qua công nghệ sáng tạo và đổi mới. Chất 
lượng cuộc sống được xem là quan trọng nhất ngày này, mong 
muốn của mọi người về các sản phẩm và thiết bị y tế cũng tăng 
lên. TBM sẽ tiếp tục làm những gì tốt nhất để đáp ứng sự kỳ 
vọng của khách hàng với những sản phẩm chất lượng tốt nhất 
thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển không ngừng.   

Beyond the Innovation 
We, TBM Corporation, are specialized in Intraoral Wound 
Dressing products through creative and innovative 
technology. The quality of life is considered the most 
important in these days, people’s expectation about medical 
products and devices are also increased. TBM Corporation 
will continue to do the best to meet customer’s expectation 
with the finest quality products through endless research 
and development.

Booth no.: E23
KOREA

TBM CORPORATION

  B-301, 313, Cheomdangwagi-Ro, 
Buk-Gu, Gwangju, Republic Of Korea

 (+82) 62 971 2845

 www.tbmkorea.com

Teresa Herbs là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Công 
ty Biomed Balance (Hoa Kỳ), một đơn vị luôn đi đầu trong việc 
nghiên cứu và bào chế các sản phẩm thảo dược và dinh dưỡng 
bổ sung có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nhà máy sản xuất được 
đặt tại tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, được đăng ký với Cục 
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) theo quy trình 
Thực hành Sản xuất Tốt hiện hành (cGMP).
Với triết lý con người cần được tiếp cận hợp lý với các sản phẩm 
thảo dược có độ tinh khiết cao nhất cho mục đích tăng cường 
sức khoẻ và điều trị bệnh, các sản phẩm chiết xuất thảo dược 
Teresa Herbs được sản xuất dựa trên việc ứng dụng các nghiên 
cứu khoa học mới nhất trong y học tự nhiên để tạo ra những 
sản phẩm sáng tạo nhất, không có chất độc hại như kim loại 
nặng hoặc chất bảo quản. Chiết xuất thực vật (thảo dược) là 
các thành phần hoạt tính tiêu chuẩn và có công dụng vượt trội, 
nguồn gốc rõ ràng.  

Teresa Herbs is a product researched and manufactured 
by Biomed Balance Company (USA), a unit that is always 
at the forefront of research and preparation of herbal 
and nutritional supplements derived from nature. The 
manufacturing plant is located in Washington state, USA, 
and is registered with the US Food and Drug Administration 
(FDA) under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
With the philosophy that people should have reasonable 
access to herbal products of the highest purity for health 
promotion and disease treatment purposes, Teresa Herbs 
herbal extract products are manufactured based on the 
latest scientific research in natural medicine to create the 
most innovative products, free of harmful substances such 
as heavy metals or preservatives. Plant extracts (herbs) are 
the standard and outstanding active ingredients, with a 
clear origin. 

Booth no.: A14
VIETNAM

TERESA MEDIPHARCO 
JSC

  No. 14 Street 73, Tan Phong Ward, 
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0931316595

 www.teresaherbs.vn
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Tiến Lộc chuyên cung cấp thiết bị trong lĩnh vực thí nghiệm, 
nghiên cứu, đo lường, kiểm nghiệm phục vụ cho các ngành: 
y tế, giáo dục, thực phẩm, dược phẩm, thủy sản, môi trường, 
nông nghiệp, xây dựng,...
Tiến Lộc với đội ngũ kỹ thuật trên 15 năm kinh nghiệm, là một 
trong những công ty hàng đầu về sản xuất, chế tạo thiết bị, 
nội thất phòng thí nghiệm, tủ hút khí độc, tủ cấy vi sinh, tủ an 
toàn sinh học cấp II, passbox, phòng sạch, LAF cân, băng tải tiệt 
trùng UV, thiết bị tiệt trùng UV cho dung dịch,…
Bên cạnh đó, Tiến Lộc là nhà phân phối chính thức của hãng 
behr Labor – Technik (Đức) tại Việt Nam.   

Tien Loc Science and Technology Equipment Joint Stock 
Company specializes in providing equipment in the 
fields of experimentation, research, measurement, and 
testing for industries such as: healthcare, education, food, 
pharmaceutical, seafood, etc. environment, agriculture, 
construction, etc.
Tien Loc JSC has a technical team with over 15 years of 
experience. Tien Loc is one of the leading companies in 
manufacturing equipment, laboratory furniture, fume 
hood, clean benches, class II biosafety cabinet, passbox, 
clean room, LAF Weighing Booth, UV sterilization tunnel, UV 
sterilizers for solutions, etc.
Besides, Tien Loc is the official distributor of behr Labor - 
Technik (Germany) in Vietnam.

Booth no.: K17,19
VIETNAM

TIEN LOC SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 

EQUIPMENT JSC

  43/17 Tan Chanh Hiep 10, Quarter 
8, Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho 

Chi Minh City, Vietnam

  (028) 3886 4146

 tienloc.net.vn - tienloc.com.vn

Tư vấn và cung cấp giải pháp máy và hệ thống cho ngành dược 
phẩm với hơn 30 kinh nghiệm làm việc với những khách hàng ở 
thị trường trong và ngoài nước.   

Consulting and providing machine and system solutions 
for the pharmaceutical industry with more than 30 years 
of experience working with customers in domestic and 
foreign markets.

Booth no.: D2,4
VIETNAM

TTP TIEN TUAN
CO., LTD.

  21/3 Hoang Viet Street, Ward 4, Tan 
Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 028. 38152951

 https://ttptrading.com.vn/
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TV.PHARM với 30 năm kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh 
trong thị trường dược phẩm Việt Nam. TV.PHARM không ngừng 
mở rộng, phát triển các sản phẩm dược phẩm nhằm nâng 
cao sức khỏe người tiêu dùng. Tính đến thời điểm hiện nay, 
TV.PHARM có hơn 300 sản phẩm thuốc tân dược, thực phẩm bảo 
vệ sức khỏe, thiết bị y tế, dung dịch dùng ngoài,... đạt các tiêu 
chuẩn chất lượng WHO-GMP, FDA, GLP, GSP, GDP, ISO,...  Mạng 
lưới phân phối rộng khắp cả nước với 20 chi nhánh kinh doanh 
trên toàn quốc. Từ năm 2020, TV.PHARM khởi công xây dựng Dự 
án Cụm Công Nghiệp Dược Phẩm Công Nghệ Cao TV.PHARM với 
các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU và tương đương và nhà máy 
sản xuất Đông dược công nghệ cao. Quy mô sản xuất thuốc dự 
kiến lên đến 3,5 tỷ viên/năm phục vụ nhu cầu chữa bệnh trong 
nước và xuất khấu ra thế giới. TV.PHARM được xếp hạng trong 
Top 10 Công ty dược uy tín Việt Nam hoạt động ở lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh dược phẩm do Vietnam Report bình chọn. 

TV.PHARM is proud to have a 30-year experience in 
manufacturing and trading in the Vietnamese pharmaceutical 
market. TV.PHARM has constantly expanded and developed a 
diverse portfolio of pharmaceutical products aiming to improve 
consumer’s health. Up to now, TV.PHARM has more than 200 
products of modern medicine, health supplement, medical 
equipment, solutions for external use,... qualified by WHO-GMP, 
FDA, GLP, GSP, GDP, ISO, etc. standards, with the distribution 
network of 20 branches nationwide. From 2020, TV.PHARM 
started the construction of the high-tech Pharmaceutical 
Industrial Cluster Project, comprised of factories qualified by 
GMP-EU and equivalent standards, together with high-tech 
oriental medicine factories. The scale of drug production is 
expected to be up to 3.5 billion tablets per annum to serve 
domestic medical needs and worldwide exporting. TV.PHARM 
has been ranked in the Top 10 prestigious pharmaceutical 
companies in Vietnam, specializing in pharmaceutical 
production and trading, voted by the Vietnam Report.

Booth no.: B13-16
VIETNAM

TV.PHARM 
PHARMACEUTICAL 

JSC. (TV.PHARM)

  27 Nguyen Chi Thanh St., Ward 9, Tra 
Vinh City, Tra Vinh Province, Vietnam

 0294 3740 234

 https://tvpharm.com.vn/ 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Thăng Long (Thăng Long 
Medical) được biết đến là nhà cung cấp các giải pháp thiết bị y 
tế hàng đầu cho các phòng khám và bệnh viện trong và ngoài 
nước. Công ty vinh dự được các hãng sản xuất thiết bị Y tế nổi 
tiếng trên thế giới như: Pentax, Sonoscape, Norma, Mindray, 
Urit,... chọn là đơn vị nhập khẩu và phân phối trực tiếp Thiết bị 
y tế trên thị trường Việt Nam.  

Thang Long Medical Import Export Co., Ltd. is known as a 
leading provider of medical device solutions for clinics and 
hospitals inside and outside the country. We’re honored to 
be selected by famous manufacturers of medical equipment 
in the world  such as Pentax, Sonoscape, Norma, Mindray, 
Urit, etc., as the importer and direct distributor of medical 
equipment in VIET NAM.

Booth no.: I29,31
VIETNAM

THANG LONG 
MEDICAL IMPORT - 

EXPORT CO., LTD.

  No. 27 Giai Phong Street - Ward 4 - 
Tan Binh - Ho Chi Minh City, Vietnam

  024.23219979

 thanglongmedical.com.vn
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Công ty Cổ phần phát triển Thanh Nhã là Công ty chuyên cung 
cấp các thiết bị vật lý trị liệu phục hồi chức năng, Buồng điều 
trị cao áp, thẩm mỹ và homcare. Chúng tôi cam kết cung cấp 
những sản phẩm với chất lượng và dịch vụ tốt nhất và có trách 
nhiệm với sản phẩm cũng như Quý khách hàng.   

Thanh Nha Development Joint Stock Company is a company 
specializing in providing rehabilitation physiotherapy 
equipment, high-pressure treatment chambers, aesthetics, 
and homecare. We are committed to providing products 
with the best quality and service and are responsible for our 
products and customers.

Booth no.: F15
VIETNAM

THANH NHA 
DEVELOPMENT JSC

  12/1A/189 Cau Dien Street, Phuc 
Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi 

City, Vietnam

 0977857790

 thanhnhajsc.vn

 Công ty TNHH thiết bị y tế Thành Phát được thành lập từ năm 
2014, dưới sự  điều hành của Ban lãnh đạo công ty, trải qua quá 
trình xây dựng và phát triển, công ty Thành Phát được định vị 
là một doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực “ Cung cấp 
– Bảo hành – Bảo trì – Sửa chữa – Đầu tư các thiết bị – vật tư y 
tế và chuyển giao công nghệ ” cho các phòng khám, bệnh viện 
trong cả nước. Với tiêu chí trong kinh doanh là “cùng đồng hành 
với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng, hỗ trợ kịp thời khi 
khách hàng cần”.
Về sản phẩm: Sản phẩm đưa ra thị trường phải được chọn lọc về 
chất lượng tốt nhất – Giá cả phải cạnh tranh nhất. Với phương 
châm “hợp tác để cùng phát triển”, và định hướng “liên tục 
nâng cao chất lượng “, chúng tôi luôn nỗ lực mọi mặt nhằm xây 
dựng một hệ  sinh thái và thương hiệu “ Thành Phát ” đáp ứng 
niềm tin của khách hàng qua dịch vụ của chúng tôi.  

Thanh Phat Medical Equipment Co., Ltd was established 
in 2014, under the management of the Board of Directors 
of the company, through the process of construction and 
development, Thanh Phat company is positioned as an 
enterprise specializing in specializes in the field of “Supply 
- Warranty - Maintenance - Repair - Investment in medical 
equipment - supplies and technology transfer” for clinics 
and hospitals throughout the country. With the business 
criterion is “accompanying customers throughout the use 
process, providing timely support when customers need”. 
About products: Products put on the market must be 
selected for the best quality – The price must be the most 
competitive.
With the motto “cooperation for mutual development”, and 
the orientation of “continuous improvement of quality”, we 
always make every effort to build an ecosystem and brand 
“Thanh Phat” that meets the trust of customers. customers 
through our service.

Booth no.: D26
VIETNAM

THANH PHAT 
MEDICAL EQUIPMENT 

CO., LTD.

  No. 10, Lane 67 To Ngoc Van Street, 
Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi 

City, Vietnam

  024 62928033    

 https://tpmedical.com.vn/
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Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thẩm Mỹ Thanh Trúc - Thanh Trúc 
Med chuyên cung cấp và phân phối các dòng thiết bị spa nhập 
khẩu chính hãng, cao cấp như máy móc spa công nghệ cao, nội 
thất spa, tư vấn thiết kế spa, dược mỹ phẩm hàng đầu, và vật 
tư tiêu hao spa.  

Thanh Truc Med- Thanh Truc Medical Beauty Co.,Ltd 
specializes in supplying and distributing genuine and high-
class imported spa equipment lines such as high-tech spa 
machinery, spa furniture, spa design consulting , leading 
cosmetics, and spa consumables.

Booth no.: C17-20
VIETNAM

THANH TRUC 
MEDICAL BEAUTY

CO., LTD.

  111 Tran Hung Dao, Cau Ong Lanh 
Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  08 6651 0788

 thanhtrucmed.com

Công ty TNHH Vật tư thiết bị y tế Thành Trung chuyên nhập khẩu 
và phân phối vật tư y tế đạt chất lượng CE, ISO từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Châu Âu gồm: Băng keo sử dụng trong y tế (Băng cá 
nhân, Băng keo cuộn, Băng gạc chăm sóc viết thương,…) và 
Băng dán thể thao.   

Thanh Trung Materials Medical Equipment Co., Ltd 
specializes in importing and distributing CE and ISO quality 
medical supplies from Japan, Korea and Europe including: 
Medical tapes (Bands, Rolling Tapes, Wound Care Bandages, 
etc.) and Sports Tapes.

Booth no.: G32
VIETNAM

THANH TRUNG 
MATERIALS MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

  35 A4 Street, Ward 12, Tan Binh 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 0818.135.185 – 0868.135.185

 http://thanhtrungmedical.com/
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TradeWinds là Nhà xuất bản + nền tảng B2B + Đại lý triển lãm. 
Medical & Health Buyer’s Sources (MHS) và Dental Equipment 
Buyer’s Sources  (DES) của chúng tôi được xuất bản hai lần mỗi 
năm (từ tháng 4 đến tháng 10). Nó bao gồm tất cả các nhà sản 
xuất và nhà cung cấp y tế và nha khoa. Chúng tôi cũng tham gia 
hơn 30 cuộc triển lãm quốc tế. Chúng tôi cung cấp phương tiện 
hiệu quả nhất để quảng bá thương hiệu của bạn và giúp các DN 
khám phá các thị trường mới.  

TradeWinds is Publisher + B2B platform + Exhibition Agent. 
Our Medical & Health Buyer’s Sources (MHS) and Dental 
Equipment Buyer’s Sources (DES) are published twice 
yearly(April & October). 
It’s includes all kinds of medical and dental manufacturers 
and suppliers. We also participate in more than 30 
international exhibitions. We provide the most effective 
vehicle for promoting your visibility and exploring new 
markets.

Booth no.: V12
TAIWAN

TRADEWINDS 
CONSULTING INC

  11F-8, No 500, Shizheng Rd,.Situn 
District, Taichung 407, Taiwan (R.O.C)

  886-4-22586850

 www.medicaex.com

Năm 2007 công ty TNHH TM - DV Trần Thịnh được thành lập với 
sứ mệnh mang đến cho thị trường trong và ngoài nước những 
sản phẩm và giải pháp mang tính tiện dụng, hiệu quả và chi phí 
phù hợp trong lĩnh vực y tế. Trải qua hơn 14 năm xây dựng và 
phát triển, công ty Trần Thịnh đã và đang là đối tác, nhà phân 
phối sản phẩm và giải pháp tích hợp công nghệ của nhiều bệnh 
viện, phòng khám và các đơn vị y tế cộng đồng. Hiện tại, công 
ty Trần Thịnh đang kinh doanh các sản phẩm thuộc các lĩnh vực: 
trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị hỗ trợ theo dõi sức 
khỏe bệnh nhân, Giải pháp chẩn đoán từ xa dùng điện toán 
đám mây, hệ thống hạ tầng y tế và trang thiết bị phòng mổ.   

In 2007, Tran Thinh Trading - Service Co., Ltd was established 
with the mission of providing domestic and foreign markets 
with convenient, effective and cost-effective products and 
solutions in the medical field. Over 15 years of construction 
and development, Tran Thinh Company has been a partner, 
distributor of products and technology integration solutions 
of many hospitals, clinics and community health units. 
Currently, Tran Thinh Company is trading in products in the 
fields of: imaging diagnostic equipment, devices to support 
patient health monitoring at home, medical infrastructure 
systems and operating room equipment.

Booth no.: B1,3
VIETNAM

TRAN THINH 
TRADING - SERVICE 

CO., LTD.

  91/1B Street No. 18, Ward 8, Go Vap 
District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 028 38 68 76 67  -  028 38 68 86 85   

 http://tranthinh.com/
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Được thành lập vào năm 2000 với sự cống hiến của công ty đối 
với sự hài lòng của khách hàng (Sự hài lòng), sản phẩm chất 
lượng tốt nhất (tính ưu việt) và chuyên môn (chuyên môn hóa), 
Trismed hiện phát triển, sản xuất và bán các thiết bị theo dõi y 
tế chất lượng tốt nhất bao gồm máy điện tâm đồ, thiết bị theo 
dõi bệnh nhân và thiết bị theo dõi thai nhi dựa trên công nghệ 
chẩn đoán tim đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm theo đuổi 
mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong ngành thiết bị theo 
dõi y tế.
TRISMED cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhưng giá cả 
hợp lý dựa trên công nghệ cốt lõi của công ty liên quan đến 
phân tích tín hiệu điện tim bao gồm điện tâm đồ 1/3/6/12 kênh, 
màn hình Holter, VET ECG và hệ thống theo dõi bệnh nhân cho 
hơn 70 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, các sản phẩm mới của 
công ty như “Stress ECG Module”, “Holter ECG”, “Fetal Doppler” 
và “Fetal Monitor” được đón nhận ở thị trường nước ngoài.  

Established in 2000 with the company’s dedication to 
customer satisfaction(Satisfaction), best quality products 
(superiority) and expertise (specialization), Trismed now 
develops, manufactures and sells the best quality medical 
monitoring devices including ECG machines, patient 
monitoring devices and fetal monitoring devices based on 
its cardiac diagnosis technology that satisfies international 
standards in pursuit of the goal to become the leader in the 
medical monitoring device industry.
TRISMED provides high quality and yet reasonably priced 
products based on the company’s core technologies in 
association with electrocardiac signal analysis including 
1/3/6/12 channel ECG , Holter monitors, VET ECG and patient 
monitoring systems to over 70 countries in the world. At 
present, the company’s new products such as ‘Stress ECG 
Module’,‘Holter ECG’,‘Fetal Doppler’ and ‘Fetal Monitor’ are 
well received in overseas markets.

Booth no.: G17
KOREA

TRISMED CO., LTD.

  409, Techno 3-Ro 65, Yuseong-Gu, 
Daejeon, Republic Of Korea

  (+82)-42-936-7201

 www.trismed.com

Với sự mệnh “Offering You Solutions – Mang giải pháp đến cho 
bạn” và giá trị cốt lõi “Make Life Better - Làm cho cuộc sống tươi 
đẹp hơn”; Unitek luôn lựa chọn kỹ nhà sản xuất để mang lại 
những sản phẩm tốt nhất đến với người dùng. Mọi sản phẩm 
phân phối tại Unitek đều qua quá trình chọn lọc về chất lượng 
và thông số kỹ thuật bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia dày dặn kinh 
nghiệm; đảm bảo hàng hoá đến tay người dùng là những sản 
phẩm chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng do các tổ chức 
uy tín trên thế giới xác nhận. Giữ nguyên giá trị cốt lõi và tinh 
thần đó, các sản phẩm trong danh mục Thiết Bị Y Tế của Unitek 
cũng được chọn lựa kỹ càng về độ chính xác và tính bền chắc 
của thiết bị.   

With the mission of “Offering You Solutions - Bringing 
solutions to you” and the core value of “Make Life Better - 
Making life more beautiful”; Unitek always carefully selects 
manufacturers to bring the best products. to the user. All 
products distributed at Unitek are selected through a 
selection process for quality and specifications by a team 
of experienced engineers and experts; ensure that the 
goods delivered to users are quality products and meet 
quality standards confirmed by prestigious organizations 
in the world. Keeping that core value and spirit intact, 
the products in Unitek’s Medical Device portfolio are also 
carefully selected for their precision and durability.

Booth no.: A6
VIETNAM

UNITEK CO., LTD.

  1237A Nguyen Xien, Thai Binh 2 
Quarter, Long Binh Ward, City. Thu Duc, 

Ho Chi Minh City, Vietnam

 028 6258 1236   

 https://medic.unitekco.com/
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V2U Healthcare được thành lập năm 2010 có trụ sở đặt tại 
Singapore với mục tiêu phát triển và đem lại giải pháp công 
nghệ điều trị mới trong lĩnh vực phục hồi chức năng, chăm sóc 
sức khỏe tại Singapore nói riêng và toàn Châu Á nói chung. 
Chúng tôi luôn hướng tới hợp tác cộng sinh & cùng nhau nổ lực 
phát triển, hổ trợ các doanh nghiệp mới cùng nhau phát triển. 
Kết hợp giữa các tiêu chuẩn về phục hồi chức năng với các công 
nghệ mới hiện đại tạo ra những dịch vụ & giải pháp tối ưu cho 
doanh nghiệp. Tư vấn chiến lược kinh doanh trong các lĩnh vực: 
Thành lập trung tâm phục hồi chức năng, Vật lý trị liệu, Điều 
trị các bệnh nghề nghiệp, Ngôn ngữ trị liệu. Sự chuyên nghiệp 
trong quản lý kênh phối tại thị trường Châu Á của V2U nhờ có 
xác định & nhận dạng nhà phân phối tiềm năng, hổ trợ tuyệt 
đối nhà phân phối của vùng, kiểm soát hiệu quả kinh doanh 
kênh phân phối.  

V2U Healthcare established in 2010 is a leading Singapore 
Based Company with the goal to be a leading rehabilitation 
medicine, healthcare & wellness industry solution provider in 
Singapore and Asia. Symbiotic partnership & joint endeavour 
to develop together. Assist budding entrepreneurs to 
develop a strategy to grow. Amalgamation of concepts of 
rehabilitation with innovative new technology to invent 
a product & provide consultation & project management 
for product growth. Vital Strategy includes a complete key 
solution for rehabilitation medicine set up, physiotherapy, 
occupational therapy, and speech therapy. Our excellence 
in the Asian market distributor management through 
distribution identification, distributor regional support, and 
distributor sales management.

Booth no.: F14
VIETNAM

V2U HEALTHCARE 
VIETNAM CO., LTD.

  Botanic Tower, 312 Nguyen Thuong 
Hien, Ward 5, Phu Nhuan District, Ho 

Chi Minh City, Vietnam

  (+84) 968720586

 https://vn.v2uhealth.com/v2u-trac/

Công ty TNHH Vạn Vạn Thông hoạt động trong lĩnh vực trang 
thiết bị y tế công nghệ cao, với công nghệ tốt nhất , cạnh tranh 
nhất được chuyển giao từ các nước trên thế giới chuyên dòng 
máy xét nghiệm : sinh hóa, miễn dịch, huyết học , đong máu và 
điện giải... Công Ty liên tục mở rộng và tìm kiếm các sản phẩm 
mới chất lượng cao hơn, kỹ thuật tốt hơn để đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của xã hội và người sử dụng . Đội ngũ kỹ sư đc 
đài tạo bài bản , Dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo. Hướng dẫn sử 
dụng cẩn thận, nhiệt tình. Nhiều phương thức thanh toán linh 
hoạt, mềm dẻo. Với phương châm “tận tâm phục vụ vì sức khỏe 
cộng đồng”, chúng tôi hi vọng trong thời gian tới khách hàng sẽ 
quan tâm, tin tưởng sử dụng những sản phẩm mà quý công ty 
nhập khẩu và phân phối trực tiếp.  

Van Van Thong Co., Ltd operates in the field of high-tech 
medical equipment, with the best and most competitive 
technology transferred from countries around the world 
specializing in testing machines: biochemistry, immunology, 
hematology, blood measurement and electrolytes... The 
company is constantly expanding and looking for new 
products of higher quality, better technology to meet the 
increasing requirements of society and users. Well-trained 
engineer team, Perfect after-sale service. Instructions for 
use carefully and enthusiastically. Many flexible and flexible 
payment methods. With the motto “dedicated to serving 
for the health of the community”, we hope that in the 
coming time, customers will be interested and trust in using 
the products that your company imports and distributes 
directly.

Booth no.: F14
VIETNAM

VAN VAN THONG 
CO., LTD.

  100/7 Le Dai Hanh Street, Ward 7, 
District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0903626365

 .
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Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Việt Gia là công ty cung cấp 
dịch vụ y tế và thiết bị y tế với mong muốn xây dựng một nền y 
tế hiện đại mà tại đó các bệnh nhân cảm thấy hài lòng về chất 
lượng và dịch vụ. Để thực hiện mong muốn đóng góp sức mình 
vào việc cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế, nâng cao sức 
khỏe cộng đồng, Công ty tập trung vào các thiết bị theo dõi sức 
khỏe từ xa, kết hợp với ứng dụng thông minh nhằm hỗ trợ và 
nâng cao chất lượng chẩn đoán sức khỏe.

Viet Gia Health Care Joint Stock Company is a company 
providing medical services and medical equipment with the 
desire to build a modern medical system in which patients 
feel satisfied with the quality and service. To fulfill the desire 
to contribute its best to improving the quality of medical 
care services and improving public health, the Company 
focuses on remote health monitoring devices, combined 
with smart applications, to support and improve the quality 
of diagnosis.

Booth no.: B2
VIETNAM

VIET GIA HEALTH 
CARE JSC

  Floor 7, 60 Nguyen Van Thu, Da 
Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

 028 3930 3115/028 3930 2115

 https://saigontoranomon.com/

Công ty chúng tôi là một trong những công ty chuyên kinh 
doanh thiết bị y tế, thiết bị da liễu thẩm mỹ với hơn 10 năm 
kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam. Công ty chuyên nhập 
khẩu phân phối sản phẩm Kernel của tập đoàn công nghệ 
Kernel Medical. Sản phẩm Kernel đạt chứng chỉ ISO, CE, FDA 
được sử dụng và đánh giá chất lượng tại nhiều Quốc gia trên 
thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Đức, Anh, Pháp ….Sản phẩm 
Kernel đã vào thị trường Việt Nam từ năm 2005, được sử dụng 
ở nhiều bệnh viện, phòng khám, được Bác sỹ tin dùng. Máy soi 
cổ tử cung kỹ thuật số, Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số quang 
điện, Monitor theo dõi bệnh nhân, Máy khám và phân tích 
bệnh ngoài da, Đèn chiếu tia UV điều trị bệnh ngoài da, Đèn 
chiếu hỗ trợ mọc tóc, Đèn chiếu tia Excimer 308nm, Giải pháp 
quang di động PDT.

Our company is one of the companies specializing in 
trading in medical equipment and cosmetic dermatology 
equipment, with more than 10 years of experience in the 
Vietnam market.  The company specializes in importing 
and distributing Kernel products from the Kernel Medical 
Technology Group. Products with ISO, CE, and FDA 
certificates are used and evaluated for quality in many 
countries around the world, including the US, Russia, 
Germany, UK, France, etc. Since 2005, Kernel products have 
entered the Vietnamese market, used in many hospitals 
and clinics and trusted by doctors. Digital colposcope, 
Photoelectric digital colposcope, Monitor to monitor 
patients, Machine for examining and analyzing skin 
diseases, UV light to treat skin diseases, Projector to support 
hair growth, Excimer 308nm beam lamp, PDT mobile optical 
solution.

Booth no.: F21
VIETNAM

VIET NAM TGC 
TECHNOLOGY JSC

  Room 101, 1St Floor, Newhouse Xa 
La Building, Ha Dong, Hanoi, Vietnam

 0989120183

 http://thietbiytevn.vn/gioi-thieu
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Việt Toàn Phát được thành lập năm 2006 bởi một nhóm các 
chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng động, những người đã 
từng phục vụ trong ngành y tế và viễn thông - An ninh - Điện tử 
nhiều năm. Nhóm bao gồm các chuyên gia từ các ngành nghề 
khác nhau như điều dưỡng, kỹ thuật điện tử, CNTT và xây dựng 
bệnh viện. Sau nhiều năm hoạt động, đại diện phân phối chính 
sản phẩm công nghệ cao đáp ứng theo nhu cầu của các dự án 
tại Việt Nam. Công ty Việt Toàn Phát không ngừng hoàn thiện 
về mọi mặt theo hướng lợi ích và sự an tâm cao nhất của khách 
hàng, đến nay thị trường mà Việt Toàn Phát có mặt đã trải dài 
khắp cả nước và sang các nước lân cận trong khu vực Châu Á.

Viet Toan Phat was established in 2006 by a group of 
experienced and dynamic professionals who have served 
in the healthcare and telecommunications - Security - 
Electronics industries for many years. The team consists 
of professionals from various professions such as nursing, 
electronic engineering, IT and hospital construction. After 
many years of operation, the main distributor of high-
tech products to meet the needs of projects in Vietnam. 
Viet Toan Phat Company is constantly improving in all 
aspects towards the highest benefits and peace of mind of 
customers, so far the market that Viet Toan Phat is present 
has spread throughout the country and to neighboring 
countries in Asia.

Booth no.: G29,30
VIETNAM

VIET TOAN PHAT 
SERVICE & TRADING 

CO., LTD.

  102/21/9 Le Van Tho, Ward 11, Go 
Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam

 (028) 62 518 623 - 0938693978 

 https://viettoanphat.com.vn/

Công ty cổ phần GSV Việt Nam tự hào là một trong những doanh 
nghiệp đứng đầu về phân phối gam hàng chuyên khoa Da liễu, 
làm đẹp, Sản khoa, Nhi khoa ở các kênh ETC, OTC, Spa, thầu bảo 
hiểm… trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Gần đây nhất, GSV Việt 
Nam nhận giải thưởng “Top 50 thương hiệu vàng Việt Nam năm 
2019”, ghi nhận những đóng góp lớn trong lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng. “Hợp tác phát triển, nâng tầm tương lai” 
luôn là mục đích và sứ mạng của GSV Việt Nam trong thời kỳ hội 
nhập và phát triển.  

Vietnam GSV Joint Stock Company is one of the leading 
enterprises in distributing the range of Dermatology, 
Obstetrics, Pediatrics and Beauty products in ETC, OTC, 
insurance, spa ... channels in all Vietnam wide.  The latest 
time on Viet Nam GSV awarded Top 50 Vietnam gold brands 
in 2019, recognized the great contributions in the field of 
community health care. “Developing co-operate, promoted 
future” is always be Vietnam GSV’s ambition and mission in 
during the integration and development.

Booth no.: B25
VIETNAM

VIETNAM GSV JSC

  Box 29, Lk 17, No17, La Khe Service 
Land, Ha Dong, Hanoi, Vietnam

  1900 4776

 https://gsvvietnam.com
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Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) là đơn vị 
hợp tác liên kết với trên 100 cơ sở y tế hàng đầu của Nhật 
Bản đồng thời là đại diện độc quyền của Trung tâm Tế bào 
gốc Helene – cơ sở uy tín được cấp phép trị liệu tế bào gốc 
đầu tiên tại Nhật Bản. JVI cung cấp dịch vụ tư vấn y tế cao 
cấp như trị liệu tế bào gốc, tế bào miễn dịch, chẩn đoán ung 
thư sớm, khám sức khỏe tổng quát và điều trị chuyên sâu cho 
hàng trăm khách hàng Việt Nam mỗi năm. Bên cạnh đó, JVI 
còn nhập khẩu và phân phối các loại thực phẩm chức năng 
nội địa chất lượng cao của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam.

Linking with over 100 leading Japanese medical 
institutions, Vietnam Japan International JSC (JVI) is also 
the exclusive representative of Helene Stemcell Center - 
the first institution licensed for stemcell therapy in Japan. 
JVI provides professional medical consultancy services 
including stemcell treatment, immunotherapy, early cancer 
diagnosis, medical examination and intensive treatment 
for hundreds Vietnamese customers every year. Besides, JVI 
also imports and distributes high quality Japan domestic 
supplements in Vietnam.

Booth no.: I28
VIETNAM

VIETNAM JAPAN 
INTERNATIONAL JSC

  12Th Floor, Icon4 Building, 243A De 
La Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da 

District, Hanoi, Vietnam

 024.3762.0180 

 https://www.jvi.com.vn/ 

Thành lập vào năm 2011, Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam - 
VIETMEC đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất những 
sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu sạch, có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng và được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của 
Bộ Y tế cho các cơ sở y tế của nhiều địa phương trên cả nước. 
Để phục vụ chiến lược phát triển dài hạn, VIETMEC liên kết với 
các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu 
dược phẩm, đầu tư công nghệ cả chiều rộng và chiều sâu, tạo ra 
những sản phẩm chất lượng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng.  

Established in 2011, VIET NAM Medicinal Materials Joint 
Stock Company - VIETMEC has more than 10 years of 
experience in manufacturing health care products from 
clean medicinal herbs with clear origin and quality control 
according to the standards of the Ministry of Health for 
medical facilities of many localities across the country. To 
work on the long-term development strategy, VIETMEC 
cooperates with VIET NAM’s leading scientists in the field 
of pharmaceutical research, invests in technology both in 
breadth and depth, creating quality supplement products, 
contributing to part in the career of public health care.

Booth no.: A2
VIETNAM

VIETNAM MEDICINAL 
JSC (VIETMEC)

  Area 8, Phu Ninh Commune, Phu 
Ninh District, Phu Tho Province, Vietnam

  024 984 1255 

 https://duoclieuvietnam.com.vn/
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Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam - VNPCA là Tổ chức tập 
hợp và đai diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực dược, vì lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp, nâng cao 
thương hiệu thuốc Việt trên thi trường, góp phẩn vào sự phát 
triễn ngành dược và đất nước. 
Sau hơn 16 năm hoạt động, Hiệp hội đã tập hợp hơn 160 doanh 
nghiệp Dược hàng đầu của Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp 
về thông tin, pháp lý, công tác xúc tiến thương mai, tư vẫn, đào 
tạo, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà 
nước và cộng đông.  

The Vietnam Pharmaceutical Companies Association 
(VNCPA) constitutes an organization converging the 
companies engaged in pharmaceuticals-related trade, 
services, supply scientific manufacture, research, 
consultancy and training in Vietnam which join the 
Association and comply with the Charter on a voluntary 
basis in the principle of the Association The VNPCA 
has gathered more than 160 leading pharmaceutical 
companies in Vietnam performing in production, trade, 
service provision and supply of medicines ... The VNPCA, 
through its practical activities, has made considerable 
contributions to the increasing development, production 
capacity improvement, business growth and expansion of 
local and international market share of its members.

Booth no.: B17-20
VIETNAM

VIETNAM 
PHARMACEUTICAL 

COMPANIES 
ASSOCIATION 

(VNPCA)

  12 Ngo Tat To, Dong Da, Ha Noi, 
Vietnam

  +842438465223

 https://vnpca.org.vn/

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ROKO VIỆT NAM 
ra đời là bước khởi đầu của việc việc thực hiện kế hoạch xây 
dựng một trung tâm dịch vụ trao đổi, xúc tiến Thương Mại hàng 
đầu của Việt Nam. Công ty vinh dự được trở thành một trong 
những Công ty XNK và TM tham gia vào thị trường Việt Nam và 
Quốc tế với các dịch vụ đa dạng: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại (Chính); Đại lý cho các thương hiệu trong và ngoài 
nước; Bán buôn nông – lâm sản nguyên; Thực phẩm: thịt và các 
sản phẩm từ thịt, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột; Bán buôn đồ uống; Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy 
dép; Dược phẩm và dịch vụ y tế; Bán buôn đồ dùng - điện gia 
dụng; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; ...

ROKO VIETNAM IMPORT-EXPORT AND TRADING CO., LTD 
was established as the first step of implementing the plan 
to build a leading trade promotion and exchange service 
center in Vietnam. The company is honored to become one 
of the import-export and trading companies participating 
in the Vietnamese and international markets with diverse 
services: Organization of introduction and trade promotion 
(main); Agent for domestic and foreign brands; Wholesale 
of agriculture forestry and fisheries; Food: meat, seafood, 
vegetables; coffee; tea; sugar, milk and dairy products, 
confectionery and products processed from cereals, flour, 
starch; Wholesale of beverages; Wholesale of fabrics, ready-
made garments, shoes; Pharmaceuticals and medical 
services; Wholesale of electrical appliances - household 
appliances; Wholesale of computers, peripherals and 
software; …

Booth no.: V5
VIETNAM

VIET NAM ROKO 
EXPORT IMPORT AND 

TRADING CO., LTD.

  No 25B, Group 2, Dong Anh Town, 
Dong Anh District, Hanoi City, Vietnam.

 0084. 24.3965 0975

 http://www.rokovn.com/
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Là đơn vị chuyên sản xuất nồi hấp, tủ sấy tiệt trùng, hệ thống 
xử lý rác thải y tế bằng phương pháp tiệt trùng, lò đốt rác thải y 
tế, …Công ty luôn nỗ lực để tạo những sản phẩm hoạt động ổn 
định, thuận tiện cho người vận hành.

As a unit specializing in the production of autoclaves, 
sterilized drying cabinets, medical waste treatment systems 
by sterilization method, medical waste incinerators, ... The 
company always strives to create products that operate 
stably. , convenient for the operator.

Booth no.: G25-28
VIETNAM

VIETTROMED 
STANDARD MEDICAL 

EQUIPMENT CO., LTD.

  No. 38 Lane 180 Nam Du, Linh Nam 
Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, 

Vietnam

 0243 6435084   

 viettromed.com.vn

Công ty TNHH Viko Healthcare thành lập năm 2020, với tiền 
thân là Công ty mẹ Tập đoàn thiết bị Chosun, thành lập tháng 
7 năm 1975, với 45 năm kinh nghiệm trong sản xuất và cung 
cấp thiết bị Y tế. Hiện tập đoàn Chosun đã có 6 chi nhánh và nhà 
máy tại Hàn Quốc. 
Tại Viko Healthcare, chúng tôi sản xuất, nhập khẩu và phân 
phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao khác nhau 
dựa trên nhu cầu của từng thị trường. Trong đó, đặt trọng điểm 
cung cấp tại các tỉnh thành khu vực phía Nam.  

Viko Healthcare Co., Ltd was established in 2020 in 
Vietnam, as the parent company Chosun Equipment 
Group, established in July 1975, with 45 years of experience 
in manufacturing and supplying medical equipment. 
Currently, Chosun Group has 6 branches and factories in 
Korea. 
At Viko Healthcare, we manufacture, import and distribute 
various high-tech healthcare products based on the needs 
of each market. In particular, focus on supplying in the 
Southern provinces and cities.

Booth no.: C13-16
VIETNAM

VIKO HEALTHCARE 
CO., LTD.

  805, Ha Do Airport Building, 2 Hong 
Ha Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho 

Chi Minh City, Vietnam

  02862719155

 vikohealthcare.com
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Công ty VPIC Việt Phát là đơn vị chuyên cung cấp Giường chăm 
sóc sức khỏe & y tế hàng đầu Nhật Bản - thương hiệu Platz, 
Việt Phát. Công ty đã cung cấp giường cho một số bệnh viện 
lớn trong nước như Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa 
khoa Thống Nhất Đồng Nai, Bệnh viện Ngoại thần kinh Quốc tế, 
Bệnh viện Uông Bí - Quảng Ninh, Bệnh viện tim Hà Nội, Bệnh 
viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội,... 
Là đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm, thiết bị y tế khác của 
các thương hiệu lớn trên thế giới về phòng mổ, nội thất bệnh 
viện, vật tư tiêu hao y tế.

VPIC Viet Phat Company is a unit specializing in providing 
Japan’s leading healthcare and medical bed brand, Viet 
Phat. The company has provided beds for a number of large 
domestic hospitals such as Dong Nai General Hospital, 
Thong Nhat General Hospital, International Neurosurgery 
Hospital, Uong Bi Hospital-Quang Ninh, Hanoi Heart 
Hospital, VietDuc University Hospital-Hanoi,...
As a unit specializing in the distribution of other medical 
products and equipment of major brands in the world 
in operating rooms, hospital furniture, and medical 
consumables.

Booth no.: C10,12
VIETNAM

VPIC VIET PHAT 
MECHANICAL TOOLS 

AND HEALTHCARE 
EQUIPMENT CO., LTD.

  No. 1, Ngu Phuc 5 Street, Ngu Phuc 
Hamlet, Ho Nai 3 Commune, Trang Bom 

District, Dong Nai Province, Vietnam

 (0251) 2860688

 www.vpicvietphat.com

Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, tiền thân là Công ty CP Khải 
Hoàn được thành lập năm 2006, chuyên sản xuất và kinh doanh 
găng tay y tế chất lượng cao phục vụ cho thị trường nội địa và 
xuất khẩu. Chúng tôi luôn tự hào là một trong những nhà sản 
xuất găng tay hàng đầu Việt Nam và từng bước khẳng định vị 
thế trên thị trường găng tay thế giới. Hiện tại, sản phẩm chính 
của chúng tôi là găng tay cao su có bột và không bột. Bên cạnh 
đó, chúng tôi đang phát triển dòng sản phẩm mới là găng tay 
cao su phẫu thuật tiệt trùng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng 
cao của thị trường nội địa và nhắm tới xuất khẩu. Sau 16 năm 
hình thành và phát triển, chúng tôi không ngừng nâng cao hệ 
thống quản lý chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm và cung 
cách phục vụ, chăm sóc khách hàng. Đồng thời, chúng tôi vinh 
dự đón nhân chứng chỉ FDA 510K xuất hàng đi Mỹ, Chứng nhận 
của Bộ Y tế và Giấy chứng nhận phù hợp của Trung tâm 3.   

VRG Khai Hoan Joint Stock Company, formerly Khai Hoan 
Joint Stock Company, was established in 2006, specializing 
in manufacturing and trading high quality medical gloves 
for domestic and export markets We are always proud to 
be one of the leading glove manufacturers in Vietnam and 
step by step affirm our position in the world glove market. 
At present, our main products are powdered and non-
powdered rubber gloves. In addition, we are developing 
a new product line of sterile surgical latex gloves to serve 
the increasing demand of the domestic market and export. 
After 16 years of establishment and development, we are 
constantly improving the quality management system, 
improving product designs and customer service. At the 
same time, we are honored to receive the FDA certificate 
510K exported to the US, the Certificate of the Ministry of 
Health and the Certificate of Conformity from the Quatest 3. 

Booth no.: K18,20
VIETNAM

VRG KHAI HOAN JSC 

  Cau Sat Hamlet, Lai Hung 
Commune, Bau Bang District, Binh 

Duong Province, Vietnam

  (84.274) 3591220

 https://vgloves.com/

226 227

14-17/09/2022TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM



www.pharmed.vn  @Pharmed & Healthcare Vietnam

Wenzhou Haofeng Machinery được thành lập vào năm 2003, 
công ty là một doanh nghiệp thiết bị y tế chuyên nghiệp tích 
hợp phát triển, nghiên cứu, sản xuất và phân phối. Các sản 
phẩm và thiết bị xét nghiệm của công ty toàn diện, và được Đại 
học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán Thượng Hải đồng phát triển các 
sản phẩm thuốc đắp, máy đóng gói và các thiết bị khác. Đồng 
thời công ty cũng có các giáo sư từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng 
Châu và các giáo sư nổi tiếng khác làm cố vấn cho công ty. Thiết 
bị của chúng tôi được bán cho hơn 20 quốc gia trên thế giới. 
Xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.  

Wenzhou Haofeng Machinery Co., LTD is founded in 
2003, the company is a professional medical device 
enterprise integrating development, research, production 
and distribution. The company production and testing 
equipment is complete, and Peking University, Shanghai 
Fudan University, the joint development of cataplasm, 
coating machine and other equipment. And hired Beijing, 
Shanghai, Guangzhou and other famous professors as the 
company consultants. Our equipment is sold to more than 
20 countries around the world. Worthy of customer trust.

Booth no.: L25
CHINA

WEN ZHOU HAO 
FENG MACHINERY 

CO., LTD. 

  No.297 Wan Chao Rd Quxi Quhai 
District, Wenzhou City, Zhejiang 

Province, China

  0577-88137795

 www.wzhaofeng.cn

Winback Go East là một tập đoàn phụ trách khu vực Châu Á / 
Trung Đông / CIS / Châu Đại Dương của WINBACK, một thương 
hiệu của Pháp được thành lập vào năm 2013. Hiện là công ty 
thiết bị y tế hợp tác với khoảng 50.000 chuyên gia (bác sĩ, vật 
lý bác sĩ trị liệu, làm đẹp da, v.v.) và khoảng 150 “team sport” 
ưu tú (“team sport” quốc tế, “team sport” chuyên nghiệp, v.v.). 
Được biết đến rộng rãi là “liệu pháp WINBACK” và “liệu pháp 
WINBACK TECAR” trong lĩnh vực thuốc giảm đau và phục hồi 
chức năng. TECAR là một phương pháp điều trị cải tiến so với 
việc sử dụng tần số cao và hiện đang được kết hợp với liệu pháp 
thủ công. Được sử dụng rộng rãi ở Hàn Quốc và nước ngoài bằng 
cách kết hợp không chỉ vật lý trị liệu mà còn làm đẹp và thể 
thao. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp các chương trình giáo 
dục và phát triển các sản phẩm thông qua việc kết nối thường 
xuyên với người mua và phản hồi của họ.

Winback Go East Co., Ltd. is another corporation in charge 
of the Asia/Middle East/CIS/Oceania region of WINBACK, 
a French brand founded in 2013. It is currently a medical 
device company cooperating with about 50,000 experts 
(doctors, physical therapists, skin beauticians, etc.) and 
about 150 elite sports teams (national sports teams, 
professional sports teams, etc.). It is widely known as 
“”WINBACK therapy”” and “”WINBACK TECAR therapy”” in 
the field of pain medicine and rehabilitation medicine. 
TECAR therapy is a treatment that is a step ahead of the 
existing high frequency usage and is currently combined 
with manual therapy. It is widely used in Korea and abroad 
by combining not only physical therapy but also beauty 
and sports. Devices and accessories themselves continue 
to be developed in line with the rapidly growing and 
changing medical device market, and accordingly, we are 
trying to provide various educational programs and to 
develop products that reflect feedbacks through constant 
communication with the buyers.

Booth no.: G9,10
KOREA

WINBACK GO EAST

  608, Gieopdosi-Ro 200, Jijeong-
Myeon, Wonju-Si, Gangwon-Do, 

Republic Of Korea

 +82 (0)33 813 3717

 www.winbackgoeast.com
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‘Wonju Medical Industry Technovally’ được thành lập nhằm 
thúc đẩy và hỗ trợ các Công ty Thiết bị Y tế Wonju một cách có 
hệ thống dựa trên cơ sở tự tồn tại của chính quyền địa phương 
và các trường đại học. Chúng tôi đã đạt được sự phát triển điển 
hình của Công ty Thiết bị Y tế Hàn Quốc trong 18 năm qua bằng 
cách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp có hệ thống và 
tiên tiến.  

‘Wonju Medical Industry Technovally’ founded to promote 
and support Wonju Medical Device Companies systemically 
based on self-perpetuating organically local government 
and universities. We have been achieving the exemplary 
growth of the Korea Medical Device Idustry for last 18 years 
by providing systemed and advanced Enterprise support 
services. 

Booth no.: G11-16
KOREA

WONJU MEDICAL 
INDUSTRY 

TECHNOVALLY (WMIT)

  Medical Device Multiplex Complex 
Center, 200 Gieopdosi-Ro, Jijeong-

Myeon, Wonju-Si, Gangwon-Do, 
Republic Of Korea.

  (+82)-33-760-6100

 www.wmit.or.kr

Suốt hành trình 10 năm xây dựng và phát triển thương hiệu, 
Công  ty TNHH Thương  mại  và  Dịch  vụ  Kỹ  thuật Y Vũ  tự hào 
đã tạo được những dấu ấn riêng trong ngành bằng sự góp mặt 
và cung cấp các thiết  bị  chuyên dụng  cho  hệ  thống  bệnh  
viện công , tư nhân  và quốc  tế  trên  toàn  quốc . Y Vũ  hiện  là  
đối  tác  độc quyền của những thương hiệu nổi tiếng thế giới 
như Sumetzberger (Áo), eVent Medical (Hoa Kỳ), Flight Medical 
(Israel), Meditec England (Anh), ADE (Đức), MELAG (Đức), Light 
Progress (Ý), Cheiron (Cộng hòa Czech), Mediana (Hàn Quốc), 
Mindray (Trung Quốc), MedCaptain (Trung Quốc) và Medion (Ấn 
Độ).
Phương châm kinh doanh chúng tôi là “Lòng tin – Uy tín – Chất 
lượng là giá trị vĩnh cữu”. Chúng tôi luôn cố gắng và phục vụ quý 
khách hàng với giá cả hợp lý và nhanh chóng nhất.

During our ten-year journey of promoting our brand name, 
Y Vu TSCL is proud of being recognized as one of the most 
prestigious entities in the sector of distributing specialized 
medical equipment. Our products ranges include 
ventilators, pneumatic tube systems, autoclave sterilizers, 
diagnostic ultrasound units, patient monitors, anesthesia 
workstations, lithotripters, blood and fluid warmers, medical 
scales and measuring tools, camera laryngoscopes, etc. Y Vu 
TSCL has been an exclusive distributor of internationally 
well-known brands such as Sumetzberger (Austria), eVent 
Medical (U.S), Flight Medical (Israel), Meditec England (UK), 
ADE (Germany), MELAG (Germany), Light Progress (Italy), 
surgical suction units (Czech),  Mediana (South Korea), 
Mindray (China), MedCaptain (China), and Medion (India).
Our motto is “Trust, Reputation, Quality is the eternal values”. 
We always try to serve our customer with the reasonable 
prices and responsive manners.

Booth no.: I25,26,27
VIETNAM

Y VU TRADING 
AND SERVICES 
TECHNOLOGY

CO., LTD.

  70 Than Van Niep Street, Song 
Giong Residential Area, Quarter 2, An 
Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh 

City, Vietnam

 028 540252282 

 www.yvu.com.vn _ http://
vanchuyenbenhpham.com/
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Kylin Medical là một trong những nhà cung cấp chuyên nghiệp 
chuyên cung cấp các thiết bị y tế và các sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe.
Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu là các loại thiết bị y tế như xe 
lăn, ghế đi lại, nạng hỗ trợ đi lại, giường bệnh, v.v. Sản phẩm 
của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia trên thế 
giới. Chúng tôi có chứng chỉ ISO13485 và CE.
Với niềm tin về chất lượng cao và dịch vụ tốt nhất, Kylin Medical 
đã đạt được danh tiếng cao trong những năm qua, điều này 
khiến chúng tôi có thêm niềm tin để ngày càng hoàn thiện 
mình hơn trong tương lai.

Kylin Medical is one of the professional supplier of medical 
equipment and healthcare products.
Our products are mainly in various kinds of medical 
equipment.Such as wheelchairs,commode chairs,walking 
aids,hospital beds and so on.Our products have been 
exported to more than 65 countries all over the world.We 
have ISO13485 and CE certifivate.
With the belief of high quality and best service,Kylin 
Medical has achieved high reputation these years,which 
make us have more confidence to improve ourselves better 
and better in the future.

Booth no.: L30
CHINA

YIWU KYLIN MEDICAL 
EQUIPMENT CO., LTD.

  No.9 Wanda Road, Yiwu, Zhejiang

 (+86) 13695756171

 www.kylinmed.com

Young Chemical theo đuổi công nghệ tốt nhất thế giới trong 
phát triển và sản xuất các sản phẩm bảo vệ vết thương, và mục 
tiêu cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng! Hướng đến thị 
trường toàn cầu ngay từ những ngày đầu thành lập, chúng tôi 
đã xuất khẩu sản phẩm của mình sang hơn 40 quốc gia trên thế 
giới.  

Young Chemical Co., Ltd. pursues the world’s best in 
the development and production technology of wound 
protection products, and its final goal is the customers’ 
satisfaction! Global market from the beginning of our 
foundation, we have exported our products to more than 
40 countries around the world.

Booth no.: C8
KOREA

YOUNG CHEMICAL 
CO., LTD.

  80-93, Golden Root-Ro, Juchon-
Myeon, Gimhae-Si, Gyeongsangnam-

Do, Republic Of Korea

  (+82) 55 365 1361

 www.youngchemical.co.kr
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Được thành lập vào năm 1998, sản phẩm chính là thiết bị y tế 
dùng một lần. Công ty nằm trong khu công nghiệp Qinggang 
science and Technology Park ở Yuhuan. Chúng tôi được trang bị 
các thiết bị sản xuất và thử nghiệm tiên tiến nhất ở Trung Quốc.  

Founded in 1998, the main products are disposable medical 
equipment. The company is located in the industrial zone 
of Qinggang science and Technology Park in Yuhuan. It is 
equipped with the most advanced production and testing 
equipment in China.

Booth no.: L27,29
CHINA

YUHUAN CITY 
SHENGBO MOULD 
MANUFACTURING 

CO., LTD.

  Daishan Industry Zone Qinggang 
Town, Yuhuan County Zhejiang,China

 86-0576-87106537

 .

Zenith Lab sản xuất các loại máy ly tâm, tủ ấm, lò nướng, máy 
khuấy, máy tạo dao động, nồi cách thủy, máy chưng cất và máy 
tiệt trùng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo tiêu 
chuẩn ISO9001 và ISO13485. Hầu hết các sản phẩm tuân thủ các 
tiêu chuẩn của EU và Bắc Mỹ, CE, TUV, FDA, IVD.

Zenith Lab produces various types of centrifuges, incubators, 
ovens, stirrers, oscillators, water bath, oil bath, distillers and 
sterilizers.we products are manufactured in accordance 
with ISO9001 and ISO13485. Most of products comply with 
EU and North America standards, CE, TUV, FDA, IVD.

Booth no.: G3
CHINA

ZENITH 
LAB(JIANGSU)

CO., LTD.

  No.12, Hongshan Road, Jincheng 
Industrial Area, Jintan District, 

Changzhou City, Jiangsu Province, 
China

 0086-519-82890123

 www.labzj.com
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Công nghệ sinh học A-gen được thành lập vào năm 2009, là nhà 
cung cấp vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm chuyên nghiệp. Các 
sản phẩm chính của chúng tôi là tấm giếng, đầu tip pipet, ống 
nghiệm, ngăn chứa thuốc thử phòng thí nghiệm và giấy nến. 
A-gen cam kết cung cấp vật tư tiêu hao bằng nhựa chất lượng 
cao được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám, phòng thí 
nghiệm chẩn đoán và phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học 
đời sống.
A-gen sở hữu nhà xưởng vô trùng cấp 100000 trên diện tích 
5000 mét vuông và đã thiết lập một hệ thống quản lý chất 
lượng hiện đại theo đúng tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13485 và yêu 
cầu CE. Từ thiết kế và sản xuất sản phẩm đến dịch vụ sau bán 
hàng, mọi bước đều được kiểm soát chặt chẽ.

A-gen biotech was founded in 2009, is a professional 
laboratory consumables supplier. Our main products are 
deep well plate, Tips, tubes, regent bottle , liquid reservoirs 
and silicone mats. A-gen committed to providing high 
quality plastic consumables used in hospitals, clinics, 
diagnostic labs and life science research labs.
A-gen owns a 100000-level dust-free workshop of 5000 
square meters,and has established a modern quality 
management system in strict accordance with international 
standards:ISO 13485 and CE requirement. From product 
design and manufacturing to after-sales service, every step 
is strictly controlled. 

Booth no.: L24
CHINA

ZHEJIANG A-GEN 
BIOTECHNOLOGY 

CO., LTD.

  Building 1, Zhongxin Industrial 
Building, No. 7 Tangwang Street, Tangxi 
Town, Yuhang District, Hangzhou China

 0571-86095710
0571-86358706

 www.a-gen.com

Zhejiang Dingtai Pharmaceutical là nhà sản xuất chuyên 
nghiệp với đầy đủ các danh mục sản phẩm không kê đơn (dùng 
ngoài da) ở Trung Quốc, các sản phẩm chính bao gồm miếng 
dán cao su, miếng dán gel, dung dịch, kem, thuốc mỡ, gel, 
thuốc nhỏ mũi, tẩy ráy tai, v.v. Công ty đã cấp giấy phép sản 
xuất thuốc trên toàn quốc, chứng chỉ GMP, và đã vượt qua kiểm 
tra của FDA, chứng nhận CE của Châu Âu, chứng nhận ISO14001, 
chứng nhận ISO9001, chứng chỉ nhà cung cấp của Tổ chức Y tế 
Thế giới và các cuộc kiểm tra xã hội khác của Hoa Kỳ và Châu Âu.

Zhejiang Dingtai Pharmaceutical is a professional 
manufacture with the most complete categories of OTC 
products (for external use) in China, main products including 
rubber adhesive patches, gel patches, solutions, creams, 
ointments, gel, nasal preparation, earwax remover, and etc. 
The company has nationally issued drug production license, 
GMP certificate, and passed FDA inspection, European CE 
certification, ISO14001 certification, ISO9001 certification, 
the World Health Organization supplier certificate and other 
US & European social audits.

Booth no.: L21
CHINA

ZHEJIANG DINGTAI 
PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  1392, Huancheng South Road, 
Tongxiang, Zhejiang,314500 P.R. China

  0573 88115622

 www.zjdingtai.com
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Zhejiang INI Medical Devices là một công ty sở hữu dây chuyền 
sản xuất thiết bị y tế đầy tính đột phá, có hơn 30 năm kinh 
nghiệm sản xuất kim tiêm và ống thông cannula y tế. 
Với bí quyết về thiết bị y tế và sản xuất kim tiêm, chúng tôi đã 
mở rộng nhóm sản phẩm của mình sang Chăm sóc bệnh tiểu 
đường, Tiêm dưới da, Tiêm vắc xin, Lấy máu, Chăm sóc nha 
khoa, Sử dụng dịch truyền, v.v. Tất cả các sản phẩm được chứng 
nhận bởi CE và ISO13485.   

Zhejiang INI Medical Devices Co., Ltd, a dynamic 
medical device plan, has over 30years needle/cannula 
manufacturing experience. 
With know-how on medical devices and needle production, 
we expanded our product group to Diabetes care, 
Hypodermic injection, Vaccines injection, Blood Collection, 
Dental care, Infusion use and so on. All products are 
certificated by CE and ISO13485.

Booth no.: L23
CHINA

ZHEJIANG INI 
MEDICAL DEVICES 

CO., LTD.

  A8, Floor 6, No. 2Building, No.615 
Ningqiao Road, Pudong 201206, 

Pudong, Shanghai China

  (0086) 21-31124186

 www.eastmdcare.com

238

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM



 www.beautycarexpo.com@BeautycareExpo

Công ty cổ phần công nghệ Bella Việt Nam là đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực làm đẹp, phân phối các sản phẩm mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản. Ngoài ra, 
Bella Việt Nam còn cho ra đời chuỗi Spa mang tên Bloom, là Spa 
đầu tiên của Việt Nam  nhận được giải thưởng Văn hóa Quốc tế 
Higashi Kuninomiya từ Hoàng Gia Nhật Bản cho những đóng 
góp tích cực đối với việc truyền bá, giữ gìn văn hóa, vẻ đẹp Nhật 
Bản.
Hoạt động từ năm 2015 đến nay, hệ thống spa mang đậm 
phong cách Nhật thương hiệu Bloom Spa đã có 6 cơ sở tại Hà 
Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Hồ Chí Minh và sắp tới là Nha Trang 
cùng mục tiêu có thêm các sơ sở nhượng quyền khác trong thời 
gian sắp tới.   

Bella Vietnam Technology JSC is a unit operating in beauty, 
distributing cosmetic products, functional foods originating 
from Japan. In addition, Bella Vietnam also launched a Spas 
named Bloom, which is the first Spa in Vietnam to receive 
the Higashi Kuninomiya International Cultural Award from 
the Japanese Royal Family for its positive contributions to 
disseminating and preserving Japanese culture and beauty.
Operating from 2015, the Japanese Spa systems with Bloom 
style has had 6 facilities in Hanoi, Hung Yen, Bac Giang, Ho 
Chi Minh and soon Nha Trang with the goal of having more 
spas other franchise establishments in the near future.

Booth no.: V15,16
VIETNAM

BELLA VIETNAM., JSC

  9th floor, 75 Ba Trieu, Nguyen Du 
Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, 

Vietnam

  0828.66.5566

 https://bellavietnam.com.vn/

BIORXIVER là nhà sản xuất mỹ phẩm. Được thành lập vào năm 
2020 và là công ty liên kết của Fourkross. Kể từ năm 2020, 
Biorxiver Corp đã tách biệt 100% khỏi Fourkross.   

BIORXIVER is the cosmetic manufacturer. Established 2020, 
and were affiliated company of Fourkross. Since 2020 
Biorxiver Corp has been 100% seperated from Fourkross.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

BIORXIVER CO., LTD.

  3F, 54-1 Mokdongjungangbuk-Ro 
Yangcheongu Seoul  Republic Of Korea

  010-8810-9680

 www.taut35.com
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C13 Cosmetics là thương hiệu mỹ phẩm được sáng lập bởi Diễn 
viên Thu Trang. Hơn 2 năm nghiên cứu, C13 Cosmetics tự tin 
mang đến cho người Việt các dòng mỹ phẩm chất lượng cao với 
mức giá tốt.   

C13 Cosmetics is a cosmetic brand founded by actress Thu 
Trang. Over 2 years of research, C13 Cosmetics confidently 
brings to Vietnamese people high quality cosmetic lines at 
good prices.

Booth no.: F24
VIETNAM

C13 BEAUTY JSC

  No 17, B4 Street, An Loi Dong Ward, 
Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

  02888881313

 https://c13beauty.vn/

Là một công ty mới nổi trên thị trường mỹ phẩm, Columbia 
Healthcare Inc. nỗ lực phát triển thành một công ty tin rằng sự 
hài lòng của khách hàng và ấn tượng của khách hàng là ưu tiên 
hàng đầu với triết lý kinh doanh “Công ty đáng tin cậy” và ra 
mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp “RADICELL”
Chúng tôi đang cố gắng hết sức để hiện thực hóa một tầm nhìn 
lớn hơn. RADICELL, một thương hiệu mỹ phẩm chức năng, ngụ ý 
rằng nó sẽ cung cấp một vẻ đẹp khỏe mạnh và tỏa sáng.
Chúng tôi lựa chọn cẩn thận nguyên liệu tự nhiên để đảm bảo 
rằng làn da của khách hàng thực sự được cải thiện, và chúng tôi 
đang nỗ lực không ngừng để phát triển các sản phẩm có thành 
phần phù hợp.   

As an emerging company in the cosmetics market, Columbia 
Healthcare Inc. strives to grow into a company that believes 
that customer satisfaction and customer impression are the 
top priorities with a corporate philosophy of “Trustworthy 
Company” and launches the premium cosmetics brand 
“RADICELL” 
We are doing our best to realize a bigger vision. RADICELL, 
a functional cosmetics brand, implies that it will provide a 
healthy beauty brightening from the cells. 
We carefully select raw materials to make sure that our 
customers’ skin is truly improved, and we are making 
continuous efforts to develop products with the right 
ingredients.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

COLUMBIA 
HEALTHCARE, INC.

  Suite# 204-2, 53, Gasan Digital 2-Ro, 
Geumcheon-Gu, Seoul, 08588, Republic 

of Korea

  010-8810-9680

 www.radicell.com
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Cheongdam CC&P Co., Ltd. sáp nhập với R&D Co., Ltd. vào năm 
2013 để hoàn thiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và hệ thống điều 
hòa không khí. Vào năm 2013, Nghiên cứu Lâm sàng Dongdong 
của Đại học Konkuk đã được thực hiện và nó đã được chọn làm 
vật liệu điều trị da liễu tại Bệnh viện Đại học Konkuk, Trung 
tâm Y tế Asan ở Seoul và Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, và chức 
năng và độ an toàn của nó đã được công nhận. Ngoài ra, nghiên 
cứu cũng được thực hiện trong sản xuất dòng sản phẩm “Trully 
Lab” và nhận được sự yêu thích từ khách hàng, nhãn hiệu dành 
cho trẻ em và phụ nữ đầu tiên được COSMOS ORGANIC chứng 
nhận tại Hàn Quốc.   

Cheongdam CC&P Co., Ltd. merged with R&D Co., Ltd. in 
2013 to complete cosmetics manufacturing facilities and air 
conditioning systems                                                                        In 
2013, Konkuk University Dongdong Clinical Research 
was conducted, and it was selected as a dermatological 
treatment material at Konkuk University Hospital, Asan 
Medical Center in Seoul, and Korea University Hospital, and 
its function and safety were recognized In addition, it has 
received a lot of love by launching “Trully Lab,” the first baby 
and women-only brand certified by COSMOS ORGANIC in 
Korea.       

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

CHEONGDAMCDC&P 
CO., LTD.

  3F,743,Samsungro,Gangnam-
Gu,Seoul, Republic Of Korea

  010-8810-9680

 www.dancing-whale.com

Chúng tôi là NOLAHOUR, thương hiệu chăm sóc da mụn thuần 
chay, tự hào chỉ sử dụng các nguyên liệu sạch. Ra mắt vào năm 
2020, NOLAHOUR hiện đang bán sản phẩm của mình thông qua 
các thị trường trực tuyến bao gồm Amazon Hoa Kỳ, Amazon 
Singapore, Shopee Singapore, Malaysia, Philippines, Việt 
Nam, Đài Loan và Brazil. Thương hiệu NOLAHOUR mang đến 
trải nghiệm tuyệt vời cho làn da của bạn với các thành phần 
lành mạnh, sạch và thuần chay. Chúng tôi thực sự tin rằng làn 
da của chúng ta nên hấp thụ các thành phần thiên nhiên giống 
như chúng ta ăn thực phẩm lành mạnh để giữ dáng. Nó cũng 
có nghĩa là “đáng ngạc nhiên” trong tiếng Hàn mô tả kết quả 
tuyệt vời của các sản phẩm NOLAHOUR.
Dựa trên kinh nghiệm điều trị mụn cá nhân của hai người sáng 
lập khi còn trẻ, NOLAHOUR chỉ sử dụng các nguyên liệu sạch và 
thuần chay để không chỉ điều trị mụn mà còn giúp làn da của 
chúng ta khỏe mạnh hơn.   

We are NOLAHOUR, a vegan acne skincare brand proud of 
only using clean ingredients. Launched in 2020, we currently 
sell our products via online markets including Amazon 
U.S. Amazon Singapore, Shopee Singapore, Malaysia, 
Philippines, Vietnam, Taiwan, and Brazil. NOLAHOUR is a 
brand that conveys a lovely time for your skin with healthy, 
clean, and vegan ingredients. We strongly believe that 
our skin should absorb healthy ingredients like we intake 
healthy food to stay fit. It also means ‘surprising’ in Korean 
that depicts the marvelous results of NOLAHOUR products.
Building upon personal acne treatment experiences of two 
founders in their youth, NOLAHOUR only uses clean and 
vegan ingredients to not only take care of acne but also to 
make our skin healthier.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

DEPACK 
CORPORATION

  #710, Lotte IT Castle 1-dong, 98 
Gasan Digital 2-ro, Geumcheon-gu, 

Seoul, Republic of Korea.

  010-8810-9680

 www. depack.co.kr
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Được thành lập vào tháng 9 năm 2016. Mỹ phẩm OEM cho các 
công ty, lập kế hoạch và tư vấn phát triển cho thực phẩm tốt 
cho sức khỏe, thuốc Orthomolecular “y học chỉnh hình”. Chúng 
tôi cung cấp các dịch vụ trị liệu sức khỏe và dinh dưỡng sử dụng 
luật (dinh dưỡng phân tử). Năm 2020, RAMASUTEA ra đời. Bắt 
đầu bán mỹ phẩm nội địa ở Nhật Bản và nước ngoài.   

Established in September 2016. OEM cosmetics for 
companies, planning and development consulting for 
health foods, orthomolecular medicine. We provide health 
and nutrition therapy services that utilize the law (molecular 
nutrition). In 2020, RAMASUTEA was born. Started selling 
in-house cosmetics in Japan and overseas.

Booth no.: V18
JAPAN

ECLAT BLANCHE

  506 sunny-kuresutomori 1152-21 
Ichigaocho Aoba-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken

  (+81)-45-507-4167

 https://eclat-blanche.com/

EDLLY -  thương hiệu mang đặc trưng các sản phẩm chăm sóc da 
tuyệt vời của Đài Loan, được quảng bá đến Việt Nam với châm 
ngôn “Everyone Deserves Love & Love Yourself “
Chúng tôi tin rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng lại của trái 
tim. Tất cả chúng ta đều có thể yêu một cách tự nhiên: tình yêu 
không có sự phân biệt. Thương hiệu sản phẩm dưỡng da được 
sản xuất trực tiếp tại Đài Loan,  dịu nhẹ, giảm khả năng kích 
ứng, thích hợp với mọi loại da của cả nam và nữ, bảo vệ tình yêu 
không có sự phân biệt.   

EDLLY - a brand characterized by excellent skin care 
products from Taiwan, is promoted to Vietnam with the 
motto “Everyone Deserves Love & Love Yourself”.
We believe that love is the irresistible thing of the heart. 
We can all love naturally: love has no distinction. Brand of 
skin care products made directly in Taiwan, gentle, reducing 
the possibility of irritation, suitable for all skin types of both 
men and women, protecting love without distinction.

Booth no.: K3
VIETNAM

EDLLY CO., LTD.

  96/4A Hamlet 3, Xuan Thoi Thuong, 
Hoc Mon, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0938570121

 https://edllypride.com/
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Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Evenswiss là công ty 
phân phối độc quyền thương hiệu dược mỹ phẩm Evenswiss đến 
từ Thụy Sĩ. Cùng phức chất độc quyền Dermatopoietin-Plus® - 
nền tảng cho công nghệ Tín hiệu sinh học, các dòng sản phẩm 
của chúng tôi giúp mang lại phương pháp điều trị cho mọi vấn 
đề về da từ sâu bên trong. Hiệu quả điều trị đến từ việc kích 
thích các tế bào tự nhiên bên trong da tự vận động sản sinh 
các chất thiết yếu, giúp cải thiện da từ tận lớp hạ bì mà không 
cần thông qua biện pháp xâm lấn. Nhờ vào sự tín nhiệm và ủy 
thác của hơn 100 đơn vị đại lý và phân phối lớn nhỏ toàn quốc, 
Evenswiss Việt Nam đã khẳng định được giá trị thương hiệu rõ 
rệt và được biết đến rộng rãi trên khắp cả nước.   

Evenswiss Co., LTD is the executive distributor of Evenswiss 
- a cosmeceuticals brand from Switzerland. With our 
exclusive and patented Dermatopoietin-Plus® - the 
foundation of Signalling Cosmetics, we offer products that 
treat all skin conditions from deep within. The effective 
results come from our products’ ability to stimulate dermal 
cells to produce important substances which naturally help 
improve your skin from the dermis layer without the need 
of invasive techniques. Owing to the trust and delegation 
of over 100 retailers and sub-distributors nation-wide, 
Evenswiss Viet Nam has become widely known and chosen 
for long-lasting results.

Booth no.: K2
VIETNAM

EVENSWISS TSI 
CO., LTD.

  856 Ta Quang Buu Street, Ward 5, 
District 8, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0909336792

 evenswissvietnam.vn

Family shopping được thành lập vào năm 2014 và hiện nay có 
hơn 300 nhân viên. Chủ yếu công ty tham gia vào nền tảng các 
kênh bán hàng mua sắm trên tivi, các trang thương mại điện 
tử và các kênh bán hàng trực tuyến. Công ty có các đội ngũ bán 
hàng, dịch vụ hậu mãi, đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp. Hiện 
tại Family shopping vẫn đang là nền tảng mua sắm qua tivi 
mạnh nhất trên thị trường Việt Nam. Family shopping đặt 
chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu. Family shopping tập 
trung vào quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng đầu vào 
lẫn đầu ra. Cam kết sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất khi 
đưa ra thị trường. Family shopping tự hào về đội ngũ tư vấn 
chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, năng động và có trình độ 
chuyên môn. Luôn hỗ trợ và tư vấn khách hàng nhanh chóng 
nhất. Family shopping luôn cố gắng không ngừng để thấu hiểu 
những nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng “sự hài 
lòng của khách hàng” chính là mục tiêu phấn đấu của chúng tôi.   

Family shopping was established in 2014 and currently has 
more than 300 employees. The company mainly participates 
in the sales channels, shopping on TV, e-commerce sites 
and online sales channels. The company has a team of sales, 
after-sales service, professional training team. Currently, 
Family shopping is still the strongest TV shopping platform 
in the Vietnamese market. Family shopping puts product 
quality as a top factor. Family shopping focuses on the 
production process and quality control of both inputs and 
outputs. Committed to always achieving the best quality 
products when put on the market.
Family shopping is proud of a team of professional, dynamic 
and qualified customer care consultants. Always support 
and advise customers quickly. Family shopping always tries 
to understand the needs of customers. We understand that 
“ customer satisfaction “ is our goal.

Booth no.: K28
VIETNAM

FAMILY SHOPPING 
GROUP

  728, 730 Vo Van Kiet, Ward 01, 
District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

  028 3924 5158

 familyshopping.com.vn
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DEARBOO sẵn lòng làm ra những sản phẩm mà khách hàng 
của chúng tôi có thể tin tưởng và giới thiệu cho người bạn yêu 
thương. Sau một thời gian dài nghiên cứu, các sản phẩm của 
DEARBOO được tạo ra từ công thức không gây kích ứng da và 
nguyên liệu tự nhiên có thể dễ dàng sử dụng cho bất kỳ ai. Các 
sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận về độ sạch và 
công nghệ và sẽ luôn tạo nên sự tin tưởng cho khách hàng.   

DEARBOO has expressed our willingness to make products 
that our customers can trust and present to a lover or 
someone you love. After a long period of research, DEARBOO 
products are made of recipes that are not as irritating to the 
skin and natural materials can be easily used by anyone. 
Our factory and partners, whose products are not only 
readily available to anyone but also are certified for both 
cleanliness and technology and will always, be based on 
the trust of our customers.   

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

FROM B LAB CO., LTD.

  3F, 1031-4, Hanam-daero, Hanam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

  010-8810-9680

 www.dearboo.com

Genie the Bottle Inc. được thành lập vào năm 2017 tại Hàn 
Quốc. Chúng tôi bắt đầu xuất khẩu vào năm 2020 và hiệu suất 
xuất khẩu của chúng tôi đang tăng gấp đôi mỗi năm. Các nước 
xuất khẩu chính là Mỹ, Việt Nam và Úc.   

Genie the bottle Inc. was established in 2017 in South Korea. 
We started exporting in 2020, and our export performance 
is doubling every year. The main exporting countries are  
USA, Vietnam and Australia.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

GENIE THE BOTTLE 
INC.

  6th FL, 10, Hakdong-ro 1-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  010-8810-9680

 www.gtbcos.com
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Getfly CRM mang đến giải pháp phần mềm quản lý và chăm sóc 
khách hàng toàn diện, chuyên nghiệp cho SMEs Việt. Quản lý 
khép kín quy trình Trước - Trong - Sau bán hệ thống và bài bản, 
hỗ trợ quản lý tương tác giữa các phòng ban Marketing - Sales - 
Chăm sóc khách hàng trên một nền tảng. Ứng dụng thống nhất 
quy trình, tiết kiệm thời gian, tối ưu nguồn lực, đột phá doanh 
thu.   

Getfly CRM brings comprehensive and professional 
customer care and management software solutions to 
Vietnamese SMEs. Closely manage the Before - During 
- After sale process systematically and methodically, 
supporting interaction management between Marketing 
- Sales - Customer Service departments on one platform. 
The application unifies the process, saves time, optimizes 
resources, and revenue.

Booth no.: V23
VIETNAM

GETFLY VN TECH., JSC

  7th floor, Hoa Cuong Building, No 
18, Lane 11, Thai Ha st, Dong Da Dist, 

Hanoi, Vietnam

  (024) 6262 7662

 https://getfly.vn/ 

HUBISLAB là thương hiệu chăm sóc da chuyên nghiệp của Hàn 
Quốc được thiết kế cho các spa, thẩm mỹ viện và phòng khám 
thẩm mỹ. HUBISLAB cung cấp hướng dẫn các sản phẩm phù hợp 
cho từng loại da với 46 sản phẩm chăm sóc da khác nhau.   

HUBISLAB is a Korean professional skin care brand designed 
for spas, salons and aesthetic clinics. HUBISLAB is providing 
guides for each skin type with 46 different skin care 
products.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

GNI CO., LTD.

  5F 501, 63-12, 
Dongtancheomdansaneop 1-ro, 

Hwaseong si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea (zip.18469)

  010-8810-9680

 www.hubislab.com
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GobizKorea đại diện các thương hiệu K-beauty và các nhà sản 
xuất dẫn đầu ngành K-beauty của Hàn Quốc trên toàn cầu. Bao 
gồm đa dạng các lĩnh vực như: Mỹ phẩm & nước hoa, chăm sóc 
tóc & bộ ba, sản phẩm & phụ kiện nghệ thuật làm móng, thiết 
bị làm đẹp & salon chuyên nghiệp, OEM / ODM, nhãn hiệu riêng.   

GobizKorea is introducing representative K-beauty brands 
and manufacturers that lead Korea’s K-beauty industry 
overseas. Including diverse majors such as: Cosmetics 
& perfumery, haircare & trichology, nail art products & 
accessories, professional beauty & salon equipment, OEM/
ODM, private label.

Booth no.: I1-8
KOREA

GOBIZ KOREA

  309 Mokdong dong-ro, Yangcheon-
gu, Seoul Republic of Korea

  82-70-4771-5877

 www.gobizkorea.com

Công ty TNHH TM & SX Hà Thư. Chúng tôi tự hào là một trong 
những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và 
cung cấp các loại mi cho thị trường làm đẹp trong và ngoài 
nước.
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ   những nguyên liệu 
thô tốt nhất, đặc biệt được tạo ra bởi bàn tay khéo léo của hơn 
500 công nhân lành nghề, chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm 
lên đến 500 nghìn hộp mỗi tháng. Hiện sản phẩm của chúng 
tôi đã có mặt trên thị trường các nước như Pháp, Anh, Canada, 
Thụy Điển, Nga, ..
Công ty chúng tôi với tiêu chí làm việc: Uy tín, chất lượng tạo 
nên thương hiệu. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi và chất lượng, giá 
cả tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi sẽ mang đến cho bạn 
những sự lựa chọn tinh tế nhất từ   những sản phẩm sau: Volume 
& Classic Lash, Loose promade fans, XL promenade fan, Ultra – 
speed promade fans, Spike.   

Ha Thu Trading & Manufacturing Co., Ltd.  We are proud to 
be one of the leading companies in Vietnam in the field of 
manufacturing and supplying all kinds of eyelashes for the 
domestic and foreign beauty market. 
Our products are manufactured from the finest raw 
materials, especially created by the skillful hands of more 
than 500 skilled workers, we can supply products up to 500 
thousand boxes each Month. Currently our products have 
been present in the market of countries such as France, UK, 
Canada, Sweden, Russia, ..
Our company with working criteria: Prestige, quality create 
a brand. Ensure full benefits and quality, best price for 
customers. We will bring to you the most exquisite choices 
from the following products: Volume & Classic Lash, Loose 
promade fans, XL promenade fan, Ultra – speed promade 
fans, Spike.

Booth no.: F18
VIETNAM

HA THU TRADING & 
MANUFACTURING 

CO., LTD.

  Road No. 8, Tan An Industrial 
Complex, Ha Huy Tap Street, Tan An 
Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak 

Province, Vietnam

  0968864615

 https://soullashsupplier.com/
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Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm có thể cho làn 
da phát triển sức mạnh tự nhiên và tự cải thiện. Chúng tôi cung 
cấp giá trị thiết yếu giúp làn da của bạn phát triển sức mạnh tự 
nhiên để tự bảo vệ khỏi các tác nhân bên ngoài.
Sản phẩm giúp giảm kích ứng do các yếu tố bên ngoài và làm 
dịu làn da nhạy cảm và căng thẳng bằng cách tăng cường hàng 
rào bảo vệ da.   

We focus on creating on environment where the skin grows 
its natural strength and improves itself. We provide the 
essential value that helps your skin grow natural strength to 
protect itself from external factors.
The product helps irritation caused by the external factors 
and soothes sensitive and stressed skin by strengthening 
the skin barrier.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

HARAMOON 
COSMETIC

  3158, 11-41, Simin-daero 327beon-
gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-

do, Republic of Korea

  010-8810-9680

 www.haramoon.co.kr

IFREE thuộc top đầu các nhà máy gia công mỹ phẩm tại Việt 
Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, IFREE được 
biết đến với 2 thế mạnh vượt trội:
1. Nhà máy đạt chứng nhận cGMP ASEAN: với quy mô hơn 
5.500m2, trang bị nhiều hệ thống dây chuyền sản xuất tự động 
và bán tự động, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng sản phẩm đầu 
ra với chi phí đặc biệt cạnh tranh.
2. Là Công ty dẫn đầu về nghiên cứu công thức: IFREE luôn có 
những sản phẩm chỉ-IFREE-mới-có-thể-sản-xuất-được. Đội ngũ 
R&D của IFREE luôn theo sát các sản phẩm đang là hot trend 
tại các thị trường phát triển như Nhật-Hàn và mang về ra mắt 
tại thị trường Việt Nam, giúp Khách hàng dễ dàng dẫn đầu thị 
trường.
IFREE BEAUTY - Đối tác đồng hành đáng tin cậy nhất của mọi 
thương hiệu mỹ phẩm.  

IFREE BEAUTY is One of The Top 3 Cosmetic OEM-ODM in 
Vietnam. With more than 10 years experience in Beauty 
Industry, IFREE is known for our 2 outstanding advantages:
1. Factory certified cGMP ASEAN: with an area of more 
than 5,500m2, equipped with many automatic and semi-
automatic production line systems, IFREE BEAUTY absolute 
assurance of output product quality at competitive costs.
2. As a leading company in research: IFREE beauty always 
has products that only-IFREE-can-be-produced in Vietnam. 
IFREE BEAUTY’s Research and Development Department 
continuously follow up the products that are hot trends in 
developed markets such as Japan and Korea and bring them 
to market in Vietnam, helping IFREE BEAUTY’s Customers 
easily lead and win the market.
IFREE BEAUTY - The Most Trusted Companion of Your Brand.

Booth no.: E30,32
VIETNAM

IFREE BEAUTY
CO., LTD.

  Lot 9A, Road No. 15, Tan Duc 
Industrial Park, Huu Thanh Village, Duc 
Hoa Town, Long An Province, Vietnam

  0938333550

 ifree.vn
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Công ty CPGP Sức Khỏe & Sắc Đẹp Janami là thương hiệu chăm 
sóc sức khỏe, làm đẹp cao cấp với các giải pháp độc quyền từ 
Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Với nền tảng “tự nhiên và khoa 
học” , các dòng dược mỹ phẩm, viên uống của Janami ứng dụng 
những công thức ưu việt và có giá trị khoa học, nhằm mang đến 
phương pháp làm đẹp vượt thời gian, giải quyết các vấn đề ẩn 
chứa ảnh hưởng tới sức khỏe và vẻ đẹp của con người. Điển hình 
là các viên uống nội sinh của Nhật Bản giúp giải quyết các vấn 
đề da từ bên trong, giải pháp điều trị sắc tố được FDA công nhân 
SkinMD (Hàn Quốc) và giải pháp vi tảo độc quyền chữa lành tổn 
thương do nấm, vi khuẩn, virus của Ocean Pharma (CHLB Đức).   

JANAMI HEALTH & BEAUTY SOLUTION JSC: is a company 
health care and beauty brand with exclusive solutions from 
Japan, Korea and Europe. With the foundation of “natural 
and scientific”, Janami’s cosmeceuticals and pharmaceutical 
lines apply superior and scientifically valid formulas, 
timeless beauty treatments, solve problems. hidden 
problems affecting human health and beauty. Typically, 
the endogenous Japanese tablets help to solve skin 
problems from the inside, the pigment treatment solution 
approved by FDA workers SkinMD (Korea) and the exclusive 
microalgae solution to heal fungal lesions. , bacteria, viruses 
of Ocean Pharma (Germany).

Booth no.: B27
VIETNAM

JANAMI HEALTH & 
BEAUTY SOLUTION 

JSC

  No. 98 Hao Nam Street, O Cho Dua 
Ward, Dong Da District, Hanoi City, 

Vietnam

 02435135143

 https://janami.vn

Công ty chúng tôi điều hành 3 thương hiệu là mỹ phẩm HOPE 
GIRL, sản phẩm chăm sóc da TRUE ISLAND & HUKSAMSOO.    

Our company runs 3 brands, make up HOPE GIRL, skin care 
TRUE ISLAND & HUKSAMSOO. 

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

JOYCOS LTD.

  4f, 13, Nambusunhwan-ro 333-gil, 
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea

  010-8810-9680

 www.joycos.co.kr
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Kinh doanh mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc, dưỡng da nội địa 
Nhật, thực phẩm chức năng (OEM/ODM)…; Làm việc trực tiếp 
với nhà máy lớn chuyên sản xuất mỹ phẩm với các công nghệ 
kỹ thuật tiên tiến hiện đại, độc quyền sáng chế; Hỗ trợ thủ tục 
hồ sơ xuất nhập khẩu mỹ phẩm đồng hành cùng khách hàng 
trong suốt quá trình hợp tác. Koyo Orient Japan với hơn 20 năm 
trong lĩnh vực kinh doanh thương mại quốc tế, áp dụng kinh 
nghiệm sẵn có và không ngừng cải tiến phương thức hoạt động 
để nhanh chóng đưa các sản phẩm tới tay khách hàng với giá 
thành tối ưu nhất. Công ty luôn nắm bắt cập nhập tình hình thị 
trường và nhu cầu khách hàng nhằm tạo ra các sản phẩm chăm 
sóc làm đẹp an toàn, hiệu quả, chất lượng Nhật Bản. Thông qua 
thị trường kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân 
Koyo Orient Japan muốn mang lại giá trị cho người tiêu dùng, 
khách hàng.   

Trading Japanese cosmetics, skin care products, 
supplements (OEM, ODM); Associating with large cosmetic 
factories with advanced, modern technical technologies, 
exclusive patents; Support for documentation procedures in 
the process of importing and Exporting goods; Procurement 
and sales of precision rubber molded/pressed parts More 
than 20 years in the field of international trade business, 
applying available experience and notstop improving the 
operation method to quickly bring products to customers 
at the most optimal price. Besides, Update new trends catch 
up-to-date market situation and customer needs to make 
a change to provide the market with safe, effective and 
quality Japanese beauty care products. Through the beauty 
and personal care cosmetics business market, Koyo Orient 
Japan wants to bring value to consumers and customers. 

Booth no.: K26
JAPAN

KOYO ORIENT JAPAN 
CO., LTD.

  2-3-2 Azuma-cho, Ageo-City, 
Saitama-Pref., 362-0031 Japan

 048-783-3341

 https://www.koyo-orient.co.jp/en/

Công ty có 1 đội ngũ R&D chuyên nghiệp và phát triển thương 
hiệu “thương hiệu craftsman”. Nguyên liệu cốt lõi là bông sợi 
thực vật. Công ty chúng tôi đã được chứng nhận SGS và được 
kiểm tra gay gắt bởi những bên thứ ba.
Chúng tôi thực hiện nghiêm túc chất lượng FSC và đạt theo chất 
lượng SGS.
Sản phẩm chúng tôi phân phối nhiều nền tảng online và xuất 
khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ , Trung Đông và Đông Nam Á.    

The company has a professional R&D team and 
independenly developed the brand “ Youli craftsman”. The 
core raw material is plant fiber cotton. Our company has 
obtained the product SGS quality certificate and each link 
is checked by special quality inspectors.
We strictly implement the FSC quality inspection steps and 
meet the SGS standard.
The product are specially provided for multiple online 
platforms and are exported to Europe, America, the Middle 
East and Southeast Asian countries.

Booth no.: L5-7
VIETNAM

HOANG LE CO., LTD.

  77/4 Duong Tu Giang Street, 
Ward 15, Disctrict 5, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  0937180505

 .
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Dòng Vavaira là mỹ phẩm Nhật Bản. Sữa rửa mặt, tinh chất làm 
đẹp, kem dưỡng, mặt nạ ... Nó mang lại.    

Vavaira series is Japanese cosmetics Facial wash, beauty 
essence, cream, mask sheet etc It brings.

Booth no.: V20
VIETNAM

MAYU BEAUTY

  25/4 Nguyen Binh Khiem, Ben 
Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, 

Vietnam

  84922893899

 mayuspa.com
vavaira.com

MEDICALLAB nghiên cứu, phát triển và phân phối các sản phẩm 
liên quan đến làm đẹp như chỉ nâng cơ, mỹ phẩm và thiết bị 
y tế bằng filler. Sau nhiều năm hợp tác nghiên cứu với nhiều 
chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu, 
chúng tôi cho ra đời các sản phẩm y tế của mình. Nhờ đó, có thể 
xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút khách hàng trong từng lĩnh 
vực. Ngoài ra, thông qua hoạt động kinh doanh tư vấn, trao đổi 
với khách hàng về thị trường và nhu cầu của khách hàng theo 
nhiều hướng khác nhau. Medicallab đang không ngừng nghiên 
cứu các thiết bị y tế và mỹ phẩm để cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao hơn. Việc cử các bác sĩ chuyên gia ra nước ngoài để tổ 
chức một học viện và đưa ra các cách thức để đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ công 
nghệ y tế tiên tiến của K-Beauty’s trên khắp các quốc gia thông 
qua giáo dục và tư vấn để nâng cao không chỉ sản phẩm mà còn 
nâng cao vị thế quốc gia.   

We research, develop and distribute various beauty-related 
products such as lifting threads, cosmetics, and medical 
devices based on fillers. After many years of collaborative 
research with many experts in the fields of plastic surgery 
and dermatology being recognized domestically and 
abroad, we release our medical products. As a result, we 
were able to build an infrastructure for attracting customers 
in each field. In addition, through the consulting business, 
we communicate with customers for market and customer`s 
need in various directions. We are steadily researching 
medical devices and cosmetics in order to provide higher 
quality products. We also send expert domestic doctors 
overseas to hold an academy and present ways to meet and 
meet the diverse needs of consumers. We will continue to 
share K-Beauty’s advanced medical technology throughout 
diverse countries through education and consulting to 
enhance not only products but also national status. 

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

MEDICALLAB KOREA

  #8, 6F, Hyundai Knowledge industry 
center 1st, 550 Misa-daero, Hanam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea.

 010-8810-9680

 www.medical-lab.kr
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MELMEL BROWS ACADEMY – SỨ MỆNH “TÔ ĐIỂM THANH XUÂN”
Từ khi được thành lập vào năm 2016 bởi Grand Master Lư Yến 
Thanh, MelMel Brows Academy đã luôn là địa chỉ phun xăm 
thẩm mỹ đáng tin cậy được đông đảo mọi người biết đến với 
các dịch vụ tập trung vào những đường nét trên gương mặt là 
Mày – Môi – Mí, với những kỹ thuật đặc trưng chỉ có tại MelMel 
Brows như Mày Melstroke, Mày Shadow Brows, Môi Ombre, Mí 
Ombre và công nghệ xoá xăm Pico Plasma.
Cơ sở vật chất cao cấp, hiện đại kết hợp kỹ thuật tân tiến, tay 
nghề tận tâm thành thạo của đội ngũ chuyên viên, cùng với 
các nguyên liệu sử dụng đều được nhập khẩu để đảm bảo chất 
lượng sản phẩm – Tất cả để bảo chứng cho một MelMel Brows 
xứng đáng để khách hàng gửi trọn niềm tin.    

MELMEL BROWS ACADEMY – “BEAUTIFYING YOUTH”
Since its establishment in 2016 by Grand Master Lu Yen 
Thanh, MelMel Brows Academy has always been a reliable 
cosmetic tattooing address, widely known for its services 
focusing on facial contours, namely Eyebrows – Lips – Eyelid, 
with unique techniques only available at MelMel Brows, 
such as Melstroke Eyebrows, Shadow Brows, Ombre Lips, 
Ombre Eyelid and Pico Plasma tattoo removal technology.
High-class, modern facilities combined with advanced 
technology, the dedicated and proficient skills of a team 
of Masters, along with the materials used are imported to 
ensure product quality – All to guarantee a worthy MelMel 
Brows Academy for customers to put in their trust. 

Booth no.: K13-16
VIETNAM

MEL MEL BROWS 
ACADEMY CO., LTD.

  No. 42, Huynh Khuong Ninh Street, 
Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh 

City, Vietnam

  084 66 22228

 https://melmelbrows.vn/

MIBA sẽ tiếp tục tuân thủ triết lý “sự quan tâm chân thành đến 
khách hàng” đã được duy trì kể từ ngày đầu thành lập và gắn bó 
với chất lượng tập trung vào ionic calcium và các thành phần 
thô tự nhiên.   

MIBA will continue to adhere to the philosophy of “sincere 
consideration of customers” that has been maintained since 
its beginning and stick to the quality that focuses on ionic 
calcium and natural raw ingredients.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

MIBA

  189, Meonugeum-ro, Yeonsu-gu, 
Incheon, Republic of Korea

 010-8810-9680

 www.mineralbio.co.kr
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Công ty chúng tôi đang bán mỹ phẩm “CQMONG” tại các trung 
tâm mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến lớn ở Hàn Quốc và nước 
ngoài. Được bán tại cửa hàng bách hóa, cửa hàng miễn thuế ở 
sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc (Best Seller), Amazon, Tmall 
Global, v.v...   

Our company is selling “CQMONG” cosmetics in major online 
& offline malls in Korea & abroad. On sale at department 
store, the duty-free shops in Korean Incheon International 
airport(Best Seller), Amazon, Tmall Global, etc.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

MK GLOBAL

  #205, Chunghwa Sangga, 27, 
Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  010-8810-9680

 https://www.cqmong.com

Phương châm của chúng tôi là “I just hope My Skin makes more 
Value than my Life”. MSVL là một công ty ưu tiên sức khỏe làn da 
nhất và mong muốn hiện thực hóa vẻ đẹp cuộc sống đích thực 
cho tất cả mọi người cùng thưởng thức cái đẹp.    

I just hope My Skin makes more Value than my Life
MSVL is a company that prioritizes skin health most and 
intends to realize true life beauty for everyone to enjoy 
beauty.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

MSVL CO., LTD.

  #204 Daemyeong Bldg, 424 
Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

 010-8810-9680

 www.stellasscent.com
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MYA International Co., ltd tiền thân là công ty Aesthetics 
Marketing Asia Pte Ltd được thành lập 1993 tại 3 quốc gia 
Singapore, Malaysia và Việt Nam, đến nay MYA Int.., Co (công ty 
thành viên) đã phát triển và trở thành một trong những công ty 
trong ngành công nghiệp - dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, 
và nhận được sự tin cậy của các khách hàng đến từ khắp nơi trên 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Danh tiếng được tạo dựng từ 
cam kết của một thương hiệu mạnh, chuyên cung cấp những sản 
phẩm và thiết bị mới nhất đã được chứng minh lâm sàng về tính 
an toàn, hiệu quả và chất lượng cao nhất trên toàn cầu. Những 
khách hàng là các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn, vì 
vậy họ luôn kì vọng sự hoàn hảo tuyệt đối từ những giải pháp mà 
chúng tôi cung cấp, nhằm giúp họ và các khách hàng của họ có 
thể an tâm, tin tưởng. Là một nhà cung cấp các giải pháp hoàn 
thiện về thẩm mỹ và sắc đẹp, cung cấp cho khách hàng: Chiến 
lược kinh doanh hiệu quả; Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm; 
Dịch vụ kỹ thuật và bảo trì; Tư vấn setup, thiết kế.   

MYA International co.ltd, formerly Aesthetics Marketing 
Asia Pte Ltd, was established in 1993 at Singapore, Malaysia 
and Vietnam, so far MYA Int., Co (subsidiary company) 
has developed and become one of the companies in the 
industry - health care and beauty services, and receive the 
trust of customers from all over the Asia - Pacific region. Our 
reputation is built on the commitment of a strong brand, 
dedicated to providing the world with the latest in products 
and equipment, clinically proven for safety, effectiveness and 
quality. Our customers are experts in their fields of expertise, 
so they always expect absolute perfection from the solutions 
we provide, to relieve them and their customers’ mind, 
trust. We are a provider of complete solutions for aesthetics 
and beauty, providing customers with: Effective business 
strategies; In-depth product knowledge; Technical service 
and maintenance; Consulting setup, design.

Booth no.: V21
VIETNAM

MY A 
INTERNATIONAL

CO,. LTD.

  720a Dien Bien Phu St, Ward Binh 
Thanh- Vinhomes Central Park - Park 7, 

Ho Chi Minh City, Vietnam

  0903040120

 https://congtymya.com/

PL cosmetics là nhà máy sản xuất OEM / ODM và có trung tâm 
nghiên cứu và phát triển (R&d) (Mỹ phẩm cho tóc, Chăm sóc da, 
Mỹ phẩm cho thú cưng, Mỹ phẩm chức năng, v.v.). Và chúng tôi 
đang phân phối các thương hiệu chuyên nghiệp của mình cho 
hơn 50.000 đại lý trong nước.
Được thành lập vào năm 2000, PL cosmetics chuyên phát triển 
và sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, chẳng hạn như thuốc 
nhuộm tóc, mỹ phẩm chức năng cao với các công thức khác 
nhau.    

PL cosmetic is an OEM/ODM manufacturing factory and 
have a R&D center (Hair cosmetics, Skin care, Cosmetics for 
pet, Functional cosmetics, etc.).
And we are distributing our professional brands to over 
50,000 domestic agencies.
We are established in 2000, specializing in develop and 
produce high quality products, such as hair dye, high 
functional cosmetics of various formulations. 

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

PL COSMETIC 
CO., LTD.

  46, Namdongdong-ro 197beon-gil, 
Namdong-gu, Incheon, Republic of 

Korea(Gojan-dong, 72BL 15LT)

 010-8810-9680

 www.plcosmetic.co.kr
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Phi Long Farm chuyên về các dòng mỹ phẩm tự nhiên của 
UNQUEMI Hàn Quốc. UNQUEMI giúp cho làn da bạn nâng tầm 
cao mới. Công ty chúng tôi hợp tác cùng với công ty UNQUEMI 
mong muốn đem lại cho người dùng sản phẩm an toàn hiệu quả 
và chất lượng. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không thuốc 
trừ sâu và được cấp nhận bằng sáng chế độc quyền.   

The Unquemi Natural Mask Pack, which was fermented for 
100 day in the jeju Volcanic Natural Cave in the Banglimwon.

Booth no.: B21
VIETNAM

PHI LONG FARM 
CO., LTD.

  No. 593, An Thanh Hamlet, An 
Thanh Commune, Binh Tan District, Vinh 

Long Province

  (0084) 365223344

 http://www.unquemi.com/

Quiver Medic là nhà cung cấp bán sỉ đáng tin cậy trên toàn thế 
giới. Chúng tôi cung cấp các thiết bị thẩm mỹ và y tế trên toàn 
thế giới với đa dạng các sản phẩm nội địa, bao gồm Flawless, 
AMIeyes, SLIMPOINT, MAXYFILL, Lapuroon, COLLADEW, ARCV 
plus và AIOR50.
 Mục tiêu của Quiver Medic là trở thành đối tác đáng tin cậy giúp 
tất cả khách hàng và doanh nghiệp nhận ra tiềm năng của họ 
trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu 
thị trường hiện tại trên toàn thế giới để trở thành công ty hàng 
đầu về thiết bị y tế và sản phẩm làm đẹp.   

Quiver Medic is a reliable worldwide wholesales supplier. We 
provide cosmeceutical and medical devices all around the 
world. We are currently offering various domestic products, 
including Flawless, AMIeyes, SLIMPOINT , MAXYFILL, 
Lapuroon, COLLADEW, ARCV plus and AIOR50. Our goal is 
to be the trustworthy partner that helps all customers and 
companies realize their potential in the global market. We 
constantly research current world wide market to become a 
leading company of medical devices and beauty products.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

QUIVER MEDIC

  Mullae SK V1 Center #405. 
Seonyuro9-gil 10. Yeongdeungpo-gu. 

Seoul .  Republic of Korea. KR PostCode 
: 07281

 010-8810-9680

 www.fillyourskin.com
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Công ty cổ phẩn RECORESERUM từ Nhật Bản sản xuất và kinh 
doanh mỹ phẩm an toàn cao cấp, hướng đến phụ nữ muốn theo 
đuổi vẻ đẹp thuần khiết. Nhãn hiệu RECORE SERUM nổi trội 
với công nghệ đông khô tinh chất và đóng gói Nano-liposome 
tiên tiến nhất, đưa thành phần cần thiết vào sâu bên dưới da 
hiệu quả. Cùng với đó là nhãn hiệu BEJOU DE MER tiên phong 
với thành phần tốt nhất trong sinh vật biển được thu thập 
trên khắp thế giới luôn mang lại làn da với vẻ đẹp thuần khiết 
- thượng lưu. Nhờ công nghệ cao và độ khắt khe cao nhất của 
Nhật Bản, chúng tôi luôn lỗ lực mang đến những sản phẩm 
tuyệt vời và được sự yêu mến của khách hàng ở mọi nơi trên 
thế giới.    

RECORESERUM Joint Stock Company from Japan 
manufactures and sells high-grade safe cosmetics, aimed 
at women who want to pursue pure beauty. The RECORE 
SERUM brand stands out with the most advanced freeze-
drying technology and nano-liposome encapsulation, 
effectively delivering essential ingredients deep into the 
skin. Along with that, there is the pioneering BEJOU DE MER 
brand, which uses the best marine life ingredients gathered 
from around the world to provide skin with pure beauty 
and luxury. Thanks to the high technology and highest rigor 
of Japan, we always strive to bring excellent products and 
achieve love from customers everywhere in the world.

Booth no.: G24
JAPAN

RECORESERUM
CO., LTD.

  Tokyo-To, Chiyoda-Ku, Uchisaiwai-
Cho 2-2-3 Hibiya Kokusai Building 18F

  (+81)-3-6550-8117

 http://www.recoreserum.jp/

Cùng với bối cảnh dịch bệnh liên tục xảy ra trên toàn cầu hiện 
nay thì việc cung cấp đến tay người tiêu dùng những sản phẩm 
sức khỏe được làm từ dược liệu thiên nhiên với nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng, uy tín đang là một trong những cung ứng nổi trội, 
và có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau.
Ngoài những lựa chọn hợp lý thì trên thị trường cũng có rất 
nhiều công ty, cơ sở sản xuất đặt Lợi ích lên trên Đạo đức. Nếu 
như bạn đang muốn tìm một nơi quan tâm đến cảm nhận của 
khách hàng, luôn muốn khách hàng có được những sản phẩm 
chất lượng tốt nhất, hiệu quả tuyệt vời nhất thì bạn có thể đến 
với Sạp Bà Dung. 
Sạp ra đời với 3 tiêu chí cốt lõi: An toàn, Chất lượng, Uy tín.
Đến với Sạp các bạn sẽ được trải nghiệm những sản phẩm với 
chất lượng tối ưu, giá thành hợp lý được làm từ các loại thảo 
mộc, dược liệu tự nhiên từ bàn tay các Nhà Đông Y gia truyền 
Thái lan.   

Along with the current global pandemic situation, 
providing consumers with health products made from 
natural medicinal herbs with clear and reputable origins is 
one of the The offers are outstanding, and there are many 
different options to choose from. In addition to reasonable 
options, there are also many companies and production 
facilities on the market that put Benefits above Ethics. If you 
are looking for a place that cares about customers’ feelings, 
always wants customers to have the best quality products, 
the most effective, you can come to Ba Dung Store.
The stall was born with 3 core criteria: Safety, Quality, 
Prestige.
Coming to the stall, you will experience products with 
optimal quality and reasonable price made from herbs and 
natural medicinal herbs from the hands of traditional Thai 
traditional medicine houses.

Booth no.: F9
VIETNAM

SAP BA DUNG

  173 Nguyen Van Luong, Ward 10, Go 
Vap, Ho Chi Minh City, Vietnam

 0347431596

 https://sapbadung.com
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Chào mừng đến với SUJI KOREA.
Được thành lập vào tháng 1 năm 2004, SUJI Korea đang ngày 
càng phát triển vững mạnh với sự quan tâm không ngừng của 
quý khách hàng. Chúng tôi đang làm việc không ngừng nghĩ 
để mang lại cho bạn niềm vui và sự tin tưởng. Ngoài ra, SUJI 
KOREAi đang nỗ lực để khách hàng nhận ra tầm nhìn của chúng 
tôi về ‘Shopping nhẹ nhàng’, ‘Shopping thoải mái’ và ‘Sự hài 
lòng của khách hàng’. Ngoài ra, chúng tôi đến với khách hàng 
dựa trên niềm đam mê sáng tạo, chất lượng hàng đầu. SUJI 
KOREA sẽ truyền bá sắc đẹp của Hàn Quốc trên thế giới.   

Welcome to SUJI KOREA.
Founded in January 2004, SUJI Korea is growing steadily 
with your continued interest. We are working hard to give 
you pleasure and trust. Also, we have been working for 
you to fulfill our vision of ‘Shopping with resin’, ‘Pleasant 
shopping’, and ‘Customer satisfaction’ In addition, we will 
reach out to you based on innovative passion, top quality 
we will spread the beauty of Korea in the world.

Booth no.: D6
KOREA

SEOHEE COSMETIC

  Gyounggi-do guri city inchang-
dong 29 Republic of Korea

 010 3726 1776

 www.sujikorea.com

Shea Beauty với tầm nhìn trở thành Công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực phân phối các sản phẩm chính hãng tại Việt Nam. 
Chúng tôi đang nỗ lực với sứ mệnh giúp hàng triệu người Việt 
Nam tiếp cận với những sản phẩm an toàn, chính hãng giúp 
chăm sóc cơ thể và bảo vệ sức khoẻ cá nhân một cách tối ưu và 
hiệu quả nhất.   

Shea Beauty has the vision of becoming a leading company 
in distributing genuine products in Vietnam. We are working 
hard with the mission to help millions of Vietnamese people 
access safe, genuine products that help take care of their 
bodies and protect their personal health in the most 
optimal and effective way.

Booth no.: V22
VIETNAM

SHEA BEAUTY
CO., LTD.

  1st Floor, Faifo Lane Trade Center, 
No. 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi 

Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, 
Vietnam

  0986 950 918

 https://sheabeauty.vn/

274 275

14-17/09/2022TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ LÀM ĐẸP THE INT’L EXHIBITION ON BEAUTY PRODUCTS, TECHNOLOGY & SERVICES



 www.beautycarexpo.com@BeautycareExpo

Shine&Shine là một trong những thương hiệu đi đầu và thành 
công trong lĩnh vực sáng chế mỹ phẩm hồng sâm lên men tự 
nhiên kết hợp với các nguyên liệu đông y. Được phát triển 
tập trung vào dòng sản phẩm chiết xuất từ nguyên liệu hồng 
sâm 6 năm lên men và dược liệu đông y mang lại làn da trắng 
sáng, nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Mỹ phẩm 
Shine&Shine được nghiên cứu nhằm cải thiện làn da dựa trên 
phương pháp công nghệ sinh học lên men (OH – EL solution) và 
phục hồi chữa lành vết thương từ nhiên nhiên (LILIAS solution). 
Để sử dụng phương pháp này, Shine&Shine đã sử dụng nguồn 
nguyên liệu chính là Gisenoside (Rh1). Đây là tinh chất tinh túy 
quý hiếm bậc nhất chỉ có trong hồng sâm lên men. Gisenoside 
(Rh1) là hoạt chất tăng cường oxy giúp mạch máu lưu thông 
tốt, tăng khả năng miễn dịch cho da, làm da căng hồng và tươi 
sáng, phục hồi hư tổn, tái tạo sản sinh tế bào da mới. Phục hồi 
chữa lành vết thương từ thiên nhiên (LILIAS solution).   

Shine&Shine is one of the leading and successful brands 
in the natural fermented red ginseng cosmetics combined 
with oriental medicine ingredients. Shine&Shine was 
focused on a products extracted from 6 years of fermented 
red ginseng ingredients and oriental medicinal herbs to 
bring bright white skin, nourish healthy skin from deep 
inside. Shine & Shine cosmetics are researched to improve 
skin based on fermentation biotechnology (OH - EL 
solution) and natural wound healing (LILIAS solution). 
Shine&Shine used the main ingredient Gisenoside (Rh1). 
This is the most rare and precious essence found only 
in fermented red ginseng. Gisenoside (Rh1) is an active 
ingredient that enhances oxygen, helps blood vessels 
circulate well, increases skin immunity, improve bright pink 
and smooth skin, Regenerates skin after injury, Improves 
the skin’s elasticit, gives you a healthy complexion. Natural 
wound healing (LILIAS solution).

Booth no.: B23
SOUTH KOREA

SHINE & SHINE
CO., LTD.

  52 Eoeun-dong, Yuseong-gu, 
Daejeon, Republic of Korea.

 (+82) +70- 4351-4472

 http://oh-el.com/

Công Ty TNHH SX – TM – DV Song Phụng được thành lập vào 
ngày 04, tháng 04, năm 2009 – GPKD số: 0308093180, với mục 
tiêu hướng đến vẻ đẹp hoàn hảo cho Phụ Nữ Á Đông nói chung 
và Phụ Nữ Việt Nam nói riêng. Công Ty Song Phụng luôn hướng 
tới phát triển kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho ngành làm 
đẹp gồm: Các mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp uy tín, các sản phẩm 
cao cấp về chăm sóc da và tóc, và các sản phẩm chăm sóc răng 
miệng cho trẻ em và các sản phẩm ưu tú hổ trợ cho kênh thuốc 
không kê đơn và spa thẩm mỹ viện…   

Song Phung Production - Trading - Service Co., Ltd was 
established on April 4, 2009 - Business license number: 
0308093180, with the goal of perfect beauty for Asian 
Women in general and Vietnamese Women in general 
private. Song Phung Company always aims to develop 
business products for the beauty industry, including: 
Prestigious beauty care cosmetics, high-end products for 
skin and hair care, and care products. health and beauty 
equipment and elite products supporting over-the-counter 
medicine channels and beauty salon spas…

Booth no.: K22,24
VIETNAM

SONG PHUNG
CO., LTD.

  666/14 3/2 Street, Ward 14, District 
10, Ho Chi Minh City, Vietnam

  028.35085411

 songphung.com.vn
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CÔNG TY TNHH STORMPARTS được thành lập năm 2014, bắt 
đầu kinh doanh bán lẻ mỹ phẩm. Năm 2017, thương hiệu 
THE MESKIN bắt đầu Xuất khẩu Mỹ phẩm Hàn Quốc. Meskin là 
một thương hiệu dựa trên sự đơn giản và các thành phần nhẹ 
nhàng. Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho người dùng 
một làn da khỏe mạnh và được bảo vệ tốt. Chúng tôi sử dụng các 
thành phần giàu chất chống oxy hóa, chất giữ ẩm và các thành 
phần làm dịu để đảm bảo làn da mềm mại và trẻ trung hơn. Sản 
phẩm cũng như màu sắc của chúng tôi đại diện cho sự dịu nhẹ 
và tự nhiên. Đồng thời MESKIN trở thành Nhà phân phối chính 
thức của thương hiệu mỹ phẩm 60’s Hàn Quốc. MESKIN cố gắng 
nắm bắt yêu cầu của người dùng và đảm bảo mức giá phù hợp 
dựa trên các sản phẩm mỹ phẩm và sản phẩm CHĂM SÓC DA.   

STORMPARTS CO., LTD. was established in 2014, started 
retail selling of cosmetics. In 2017, THE MESKIN brand 
started Exporting Korea Cosmetics. Meskin is a brand based 
on simplicity and soothing ingredients. Our main goal is to 
provide our users with a healthy and well protected skin. 
We use ingredients rich in antioxidants, humectants and 
soothing components to ensure a supple and younger 
looking skin. Our products as well as our colors represent 
calmness and nature. Also MESKIN become Official 
Distributor of 60’s Korean cosmetic brand. MESKIN tries to 
grasps users’ requirements and secure price merit based on 
cosmetic products and SKIN CARE products.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

STORMPARTS
CO., LTD.

  #508. 10, Beodeunaru-ro 6-gil, 
Youngdeungpo-gu,Seoul, Republic of 

Korea

 010-8810-9680

 www.meskin.co.kr

Công ty chúng tôi chủ yếu tập trung vào sản xuất khăn với các 
chất liệu như cotton, microfiber, sợi tre… Với nhà xưởng rộng 
rãi và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chúng tôi có thể 
đáp ứng nhiều yêu cầu về khăn với nhiều màu sắc và kiểu dáng 
tùy chọn của khách hàng.   

Our company mainly focused on producing towels with 
materials like cotton fiber, microfiber, bamboo fiber… 
With a spacious factory and well-trained staffs, we can 
meet many towel requirements with a range of colors and 
optional designing of customers. 

Booth no.: H4
VIETNAM

TITO CO., LTD.

  No. 268, Thoai Ngoc Hau Street, Phu 
Thanh ward, Tan Phu District, Ho Chi 

Minh City, Vietnam

  093 415 07 80

 khannamphong.vn
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Thank You Farmer đang tiếp thêm sức mạnh cho vẻ đẹp bên 
trong của làn da. “Mỹ phẩm làm bằng trái tim của người nông 
dân”
THANK YOU FARMER sản xuất mỹ phẩm với tâm niệm của những 
người nông dân chân chất không trông chờ vào sự may rủi. Mục 
tiêu của chúng tôi là đạt được sự cân bằng cho làn da khỏe mạnh 
một cách từ từ và tự nhiên mà không gây tổn thương cho da. 
Chúng tôi hứa với bạn vẻ đẹp thực sự tỏa sáng theo thời gian.  

Thank You Farmer is empowering skin’s inner beauty. 
“Cosmetics made with farmer’s heart”.
THANK YOU FARMER produces cosmetics with the mindset 
of honest farmers who do not rely on good luck. Our goal 
is to achieve balance for healthy skin slowly and naturally 
without burdening the skin. We promise you the true 
beauty that shines over time.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

THANK YOU FARMER 
CO., LTD.

  1-1017, Lotte It Castle, 98, Gasan 
digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 

Republic of Korea.

 010-8810-9680

 www.thankyoufarmer.co.kr

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp Mỹ phẩm - Thiết 
bị làm đẹp – Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp & sức khoẻ hàng đầu Việt 
Nam và cả khu vực Đông Nam Á, Thủ Quán Việt Nam luôn hiểu 
không có lối tắt dẫn đến thành công, chỉ có nỗ lực phấn đấu 
mới chinh phục được những khó khăn và thử thách đang chờ 
đợi phía trước. Hiện tại, trọng điểm của hệ sinh thái Thủ Quán 
Việt Nam chính là hệ thống ghép đơn mỹ phẩm và ghép đơn 
spa HapOwner. Đây là mô hình mới dựa trên hình thức ghép 
đơn để mang lại lợi nhuận gấp bội cho chủ spa, thẩm mỹ viện, 
cửa hàng mỹ phẩm. Theo sau là hệ thống HapYerma với nhiều 
thương hiệu máy móc và mỹ phẩm cao cấp từ Anh Quốc, nổi bật 
là HapFlower, MilyClean, Formylook và NangYeu.   

Thu Quan Vietnam has a vision to become a leading 
company providing cosmetics, beauty equipment and 
beauty & health care services in Vietnam in particular and 
Southeast Asia in general. Therefore, we do understand that 
there is no shortcut to success, only efforts can overcome 
the difficulties and challenges ahead. Currently, the focus 
of Thu Quan Vietnam system is HapOwner. This is a new 
model based on the form of grouping multiple orders to 
bring double profits for spas, beauty salons, and cosmetic 
stores. Next is the HapYerma system with many brands of 
high-end machinery and cosmetics from the UK, of which 
the impressive ones are HapFlower, MilyClean, Formylook 
and NangYeu.

Booth no.: B29
VIETNAM

THU QUAN VIET NAM 
TRADING CO., LTD.

  Head office: No.3 C7 Dai Kim Urban 
Area, Dai Kim Ward, Hoang Mai District, 

Hanoi, Vietnam
Representative office: 3rd floor, Impact 

Building, No. 15A, Street 68-TML, Thanh 
My Loi Ward, Thu Duc City, HCMC, 

Vietnam

  1800 088 893

 http://ghepdonmypham.com
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Vererame Inc. hiện thực hóa sứ mệnh “tạo ra và kết nối hạnh 
phúc” thông qua việc kinh doanh mỹ phẩm. Thương hiệu mỹ 
phẩm LUOKI của Vererame Inc. phát triển các sản phẩm dựa 
trên các thành phần an toàn và hiệu quả tốt nhất vì hạnh phúc 
của mọi người. Chúng tôi luôn biết ơn các khách hàng đã đồng 
hành cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực trở thành một công ty 
tạo ra và kết nối hạnh phúc. Khu vực bán hàng ở nước ngoài: 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Mông Cổ, Hồng Kông, v.v...  

Hello.  We are Varerame Inc.
Vererame Inc. realizes the mission of “creating and 
connecting happiness” 
through the cosmetics business.
Vererame Inc.’s cosmetics brand LUOKI develops products 
based on safe ingredients 
and best efficacy for everyone’s happiness.
Thanks to everyone who comes along with Vererame Inc.,
We will endeavor to be a company that creates and connects 
happiness.
Overseas Sales Area: United States, Japan, Singapore, 
Mongolia, Hongkong, etc.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

VARERAME INC.

  Rm 1602, jisandong, Ace 
HIghtechcity, 29, Simin-daero 109beon-

gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea

 010-8810-9680

 luoki.kr

Được thành lập từ năm 2002 chuyên sản xuất mỹ phẩm 
aesthetic, Elysien trực thuộc tổng công ty Raparay Korea được 
công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực asthetic, chuyên sản 
xuất và phân phối các thiết bị làm đẹp tiện lợi, cũng như các 
sản phẩm chăm sóc da cơ bản.
Sản phẩm của chúng tôi đã nhận được nhiều lời khen ở thị 
trường Châu Âu, Nga và hiện tại, chúng tôi đang xúc tiến vào 
thị trường Việt Nam để các bạn có thể trực tiếp trải nghiệm tính 
ưu việt của sản phẩm chúng tôi.   

Established in 2002, specializing in the production of 
aesthetic cosmetics, Elysien belongs to Raparay Korea 
Corporation, which is recognized as an expert in the field of 
aesthetics, specializing in manufacturing and distributing 
convenient beauty devices as well as basic skin care 
products.
Our products have received many compliments in the 
European and Russian markets, and now we are promoting 
them to the Vietnamese market so that you can directly 
experience the superiority of our products.

Booth no.: V19
VIETNAM

VIET NAM ELYSIEN 
CO., LTD.

  No. 58, Lane 10, Nguyen Thi Dinh, 
Trung Hoa Ward, Cau Giay District, 

Hanoi, Vietnam

  0936242011

 https://elysien.vn/
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Được thành lập tại Việt Nam vào 4/ 2018 với mục tiêu chăm 
sóc sắc đẹp sức khỏe toàn diện cho người Việt Nam. Doosun 
Cosmetics đã tạo ra những trải nghiệm mua sắm trực tuyến 
tuyệt vời cùng dịch vụ chăm sóc Spa chuyên nghiệp với các thiết 
bị hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Doosun Cosmetics cam 
kết cung cấp các sản phẩm chính hãng và nhập khẩu 100% từ 
Hàn Quốc. Số lượng sản phẩm và dịch vụ lớn nhất với chủng loại 
đa dạng, phong phú sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu mua sắm của 
bạn.
Doosun Cosmetics sản xuất và thiết kế mỹ phẩm theo yêu cầu. 
Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ và nguyên liệu 
tại chính Hàn Quốc. Doosun Cosmetics chỉ sản xuất những sản 
phẩm chất lượng tốt, hiệu quả, an toàn, phù hợp với khí hậu, 
làn da người Việt Nam. Chúng tôi cam kết chỉ hợp tác với các đối 
tác có định hướng phát triển lâu dài, bền vững, và là các đối tác 
thực sự mong muốn phát triển các sản phẩm chất lượng nhất 
tới tay người tiêu dùng.  

Established in Vietnam (April 2018) with the goal of providing 
comprehensive health and beauty care for Vietnamese 
people. Today, Doosun Cosmetics has created a great 
experience with the world’s leading modern equipment 
for professional Spa services via online shopping. Doosun 
Cosmetics is committed to providing genuine products and 
100% imported from Korea. The variety of products and 
services will meet all your shopping standards.
Doosun Cosmetics manufactures and designs custom 
cosmetics. The products are manufactured according to 
technology and ingredients in Korea. We only produce 
cosmetics of high quality, effective and safe that are suitable 
for the climate and skin of Vietnamese people. We commit 
to only cooperating with partners with a long-term and 
sustainable development orientation, who really want to 
develop the best quality products for consumers.

Booth no.: H5,7
VIETNAM

WOOSUNG G&P VINA 
CO., LTD.

  Nguyen Gon Industrial Zone, Cai 
Dan Ward, Song Cong City, Thai Nguyen 

Province, Vietnam

 02083662571

 http://myphamdoosun.com/

Chúng tôi tạo ra xu hướng với dòng sản phẩm về tóc cùng sự 
phát triển liên tục, thách thức và tạo ra văn hóa mới bằng cách 
bắt kịp những cách thức mới của giới trẻ và xu hướng mà không 
ngại ngần.  

We create trend of grooming market with continuous 
development and challenges and create new culture by 
pathing new ways with youth and trends without any afraid.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

XATION

  3F, 54, Nonhyeon-Ro, 28-Gil, 
Gangnam-Gu, Seoul, Republic of Korea

  010-8810-9680

 www.xation.co.kr
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“LookATME” hướng mục tiêu thành công đến nam và nữ thời 
hiện đại với các dòng sản phẩm với công thức được lựa chọn cẩn 
thận không chỉ ngăn ngừa các triệu chứng có hại cho da mà còn 
giúp phục hồi chúng. Ngoài ra, chúng tôi đã tự thiết kế bao bì 
tuyệt đẹp để trông bắt mắt và hấp dẫn cả trong lẫn ngoài mạng 
khi bán sản phẩm trực tiếp đến người dùng.  

“LookATME” hướng mục tiêu thành công đến nam và nữ 
thời hiện đại với các dòng sản phẩm với công thức được lựa 
chọn cẩn thận không chỉ ngăn ngừa các triệu chứng có hại 
cho da mà còn giúp phục hồi chúng. Ngoài ra, chúng tôi đã 
tự thiết kế bao bì tuyệt đẹp để trông bắt mắt và hấp dẫn 
cả trong lẫn ngoài mạng khi bán sản phẩm trực tiếp đến 
người dùng.

Booth no.: I1-8
SOUTH KOREA

YOUNG WON 
COSTECH CO., LTD.

  1017, IS Central Tower, 320, 
Wiryegwangjang-ro, Sujeong-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 
of Korea

  010-8810-9680

 www.lookatmecos.co.kr

Specialty
magazines

Dental
newspapers

Online 
dental news

CE
webinars

WE CONNECT THE 
DENTAL WORLD

Media | CME | Marketplace

www.dental-tribune.com
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HẸN GẶP LẠI
SEE YOU AGAIN
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