DFI Эрүүл мэнд ба амьдрал

“DFI Эрүүл мэнд ба амьдрал”-тай хамт аз жаргалтай амьдралд бэлдээрэй.

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
(каталог)
- INFINOS™
- Үс ба арьс арчлах гоо сайхны бүтээгдэхүүн

К

омпаний танилцуулга

Ахуйн хэрэглээний бүтээгдэхүүн, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, эмийн бус бүтээгдэхүүн зэрэг
амьдралын хэрэгцээний бүтээгдэхүүнийг шууд үйлдвэрлэх болон гадаад дахь байгууллагаар
дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэж байна. 10 жилийн турш Япон улс руу экспортлосон бөгөөд
өндөр чанар, боломжын үнэ, хэрэглэгчдийн хүссэн төрөл бүрийн хайрцаглах арга, системтэй.
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омпаний намтар
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Тэян Мүлсань байгуулагдсан.
Японы зах зээл рүү экспорт хийж эхэлсэн.
Үйлдвэрийг өргөтгөж Үлсань хот руу нүүсэн.
Экспортын хэмжээ 600000 ам.долларт хүрсэн.
Компаний нэрийг “DFI Эрүүл мэнд ба амьдрал” болгон өөрчилсөн.
“Хамтарсан аж ахуйн нэгж” болсон.

Салбар судалгааны хүрээлэнг бүртгүүлсэн/байгуулагдсан.

Ү

йлдвэрлэлийн салбар

Хувь хүн болон айл өрхийн зориулалт

: Үсний шампунь, ангижруулагч, бие угаагч шингэн (шампунь), скинь, лосьон болон төрөл бүрийн саван.

Албан байгууллагын зориулалт

: Загвар бүтээгдэхүүн (30 мл), их хэмжээгээр савласан (1500 мл, 4200 мл, 10 кг, 20 кг) бүтээгдэхүүн.

Ү

йлдвэрлэлийн хэмжээ
Холих ажил

Үсний шампунь болон бие угаагч шингэн : 1~6 тонн / 1 удаа
Үсний ангижруулагч, скинь ба лосьон : 0.5~2 тонн /1 удаа
5~2000 гр (4500 ширхэг)

Дүүргэх ажил

2000~4200 гр (2500 ширхэг)
10~20 кг (480 ширхэг)

Ү

йлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж

■ Хагас автомат дүүргэгч машин
Бага хэмжээгээр дүүргэгч төхөөрөмж
5 гр~300 гр.

■ Автоматаар дүүргэгч төхөөрөмж
Автомат шугам 1 ширхэг.
Гар ажиллагаатай шугам 2 ширхэг.

■ Холих төхөөрөмж
3 ширхэг (11 тонн, 6 тонн, 2.5 тонн)

03

04

P r o d u c t s

Солонгосын ардын эмчилгээний бодис & EM (Yр ашигтай бичил биетэн) иж бурдэл
– Yсний шампунь, ангижруулагч, бие угаагч шингэн.
EM гэдэг нь “Үр ашигтай бичил биетэн” гэсэн үгийн товчилсон хэлбэр ба EMийг исгэн гаргаж авсан бодис нь байгалийн гаралтай үл исэлдүүлэгч бодис
гэдгээрээ алдартай. Солонгосын ардын эмчилгээнд ашигладаг чихэр өвс, олон цэцэгт,
хонгорзул, чуаншүн зэргээс хольж гарган авсан бодис агуулдаг тул хуйх, үс болон арьсанд
тэжээл өгдөг. Будааны хивэгнээс исгэн гаргаж авсан бодис(EM)-нд агуулагддаг байгалийн
гаралтай үл исэлдүүлэгч бодис нь хуйх ба үсийг гялалзсан эрүүл болгодог. Ургамлын гаралтай
уургийн найрлага агуулдаг тул гэмтсэн үсийг хамгаалж, эрүүл байлгана.

AROMA & ARGAN иж бурдэл
– Yсний шампунь, ангижруулагч, бие угаагч шингэн

INFINOSTM

■ Хэмжээ : 500 гр (мл)

“Кератин” ба “силк уураг” агуулдаг тул үс ба арьсыг эрүүл байлгаж, үсийг гялалзсан

болгоно. Романтик, шинэлэг байдал MUGUET, ROSE-тай хослон анхилуун сайхан байдлыг
илэрхийлнэ. Газрын дундад тэнгисийн арникийн тосны найрлагатай ба үсийг гялалзсан болгож
арьсанд чийгшил өгдөг. Өндөр чийгшүүлэх чанартай ба үс арьсыг сайтар хамгаална.
■ Хэмжээ : 700 гр (мл) / 1500 гр (мл)

05

STATICE & Natural Herb
(Байгалийн анхилам ургамлын yнэртэй)иж бyрдэл
– Yсний шампунь, ангижруулагч, бие угаагч шингэн
Эрүүл үс, уян зөөлөн арьс.

Үсийг хамгаалахын зэрэгцээ хуйх ба арьсыг тайвшруулах
ба хэрэглэсний дараа үс, арьснаас нимбэгний анхилуун
үнэр үнэртэнэ. Үсний ургалт ба арьсны хамгаалалтад
тустай байгалиас гаргаж авсан нийлмэл бодис агуулдаг.
■ Хэмжээ：1500 гр(мл), 2000 гр(мл), 4200 гр(мл)
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Бусад бутээгдэхуун

■ Скинь & Лосьон (Skin & Lotion)

Ногоон цайнаас гаргаж авсан бодис агуулдаг тул арьсанд чийгшил өгч гялалзсан толигор болгох
суурь гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Сэтгэл сэргээм анхилам үнэртэй ба арьсанд чийгшил өгдөг.

■ Нyyрний саван

INFINOSTM

Төрөл бүрийн үнэр, үйлчилгээ, хэмжээтэй бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой.

■ Бага хэмжээгээр савласан бyтээгдэхyyн
Зочид буудал зэрэг
байгууллагад тохиромжтой
бага хэмжээгээр савласан
бүтээгдэхүүн.

■ OEM / ODM
Захиалагчын барааны таних
тэмдэг бүхий бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх хэлбэр.
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Dream Future Innovation
Үйлчлүүлэгчийн Мөрөөдөл ба Ирээдүй-н Шинэчлэл-ээр хөгжих аж ахуйн нэгж болох болно.
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