
Hãy hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc với các sản phẩm của
Công ty DFI Sức khỏa & Cuộc sống.

Giới thiệu sản phẩm
- INFINOS™
- Các loại mỹ phẩm chăm sóc tóc & dưỡng da

Công ty DFI Sức khỏe & Cuộc sống



DFI Sức khỏe & Cuộc sống là công ty sản xuất mặt hàng tiêu dùng bao gồm các loại mỹ phẩm chăm 
sóc tóc, dưỡng da và cơ thể cho khách hàng thông qua mạng lưới giao dịch với đối tác nước ngoài. 
Công ty chúng tôi sản xuất và cung cấp sản phẩm trong suốt 10 năm qua cho thị trường Nhật Bản với 
mức giá hợp lý và chất lượng tốt, hình thức/hệ thống đóng gói đa dạng theo yêu cầu của khách hàng.

20012001 Thành lập công ty Daeyang.
Bắt đầu xuất khẩu sang Nhật Bản.

20102010 Nhà máy được di dời tới thành phố Ulsan với quy mô lớn hơn.
Sản lượng xuất khẩu hàng năm đạt 600,000 đô la Mỹ.

20122012 Đổi tên Công ty thành 'DFI Sức khỏe & Cuộc sống'.
Được chỉ định là 'Doanh nghiệp trẻ triển vọng'.

20132013 Đăng ký/thành lập phòng thí nghiệm riêng của Công ty.
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G iới thiệu về công ty

L ịch sử công ty
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Sử dụng cho cá nhân / gia đình
: dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, dầu tắm, mỹ phẩm dưỡng da(skin, lotion) và xà phòng.

Sử dụng nơi công cộng / khách sạn
: Sản phẩm dung lượng nhỏ (30ml), Dung lượng lớn (1500ml, 4200ml, 10Kg, 20Kg bulk).

C ác loại sản phẩm

 Quá trình trộn
Dầu gội đầu và dầu tắm : 1-6 tấn/1 lần trộn

Dầu dưỡng tóc và mỹ phẩm dưỡng da(skin &lotion) : 0.5-2 tấn / 1 lần trộn 

Quá trình
đóng chai 

5~2000g (4500 cái)

2000~4200g (2500cái)

10~20Kg (480 cái)

N ăng lực sản xuất

D ây chuyền sản xuất

■ Máy đóng chai nửa tự động 
    Thiết bị đóng chai dung lượng nhỏ 5g-300g

■ Dây chuyền đóng chai tự động 
   Dây chuyền thiết bị tự động 1 bộ
   Dây chuyền đóng chai thủ công 2 bộ

■ Thiết bị trộn 
   3 bộ phận (11 tấn / 6 tấn / 2.5 tấn)
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Chuỗi sản phẩm Thảo dược & EM (Vi sinh vật có ích) 
- Dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, dầu tắm

Chuỗi sản phẩm AROMA & ARGAN 
- Dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, dầu tắm

EM là chất chiết xuất vò trấu lên men, được biết nhiều như là chất chống ô xi hóa tự 
nhiên. Chất chiết xuất EM giúp tóc và da đầu trở nên khỏe mạnh, chống lão hóa da. Sản phẩm 
này cũng có chứa chất chiết xuất thảo dược từ cam thảo, hà thủ ô, diếp cá, giần sàng giúp cho tóc 
và da đầu tươi trẻ hơn, sạch da, tràn đầy sức sống.

'Keratine' và 'Protein mịn' giúp phục hồi tóc xơ và cung cấp dinh dưỡng cho tóc và da của bạn. 
Tâm trạng thoải mái và cảm giác mới lạ với các chiết xuất từ hoa hồng và hoa linh lan. Cảm giác 
thoải mái mát dịu của làn da và da đầu có tác dụng dưỡng ẩm, bảo vệ da đầu của chất chiết xuất 
từ dầu Argania Spinosa Kernel đến từ vùng Địa Trung Hải.

■ Đóng gói : 500g (ml)

■ Đóng gói : 700g (ml) / 1500g (ml)



06

1,500g (ml) 2,000g (ml) 4,200g (ml)

1,500g (ml) 2,000g (ml) 4,200g (ml)

1,500g (ml) 2,000g (ml) 4,200g (ml)

Chuỗi sản phẩm
Thảo dược thiên nhiên & STATICE 
- Dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, dầu tắm.

Chăm sóc tóc khỏe và chăm sóc da mềm mại.
Giúp làm cho tóc sáng bóng một cách tự nhiên và ngăn 
không cho tóc bị đứt gẫy bằng cách cung cấp thêm 
dinh dưỡng và độ ẩm cho các sợi tóc đang bị lão hóa. 
Khả năng duy trì độ ẩm tự nhiên giúp cho da mịn màng, 
mềm mại và tươi trẻ.

■ Đóng gói : 1500g (ml) / 2000g (ml) / 4200g (ml)
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CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA

■ Mỹ phẩm dưỡng da (Skin & Lotion)

■ Xà phòng thơm

■ OEM / ODM

Mỹ phẩm dưỡng da chứa chất chiết xuất trà xanh giúp làm 
da trở nên láng mịn có hiệu quả dưỡng ẩm cao. Mang lại 
cảm giác hương thơm thanh khiết và làn da ẩm ướt.

Có thể pha chế mùi hương và chức năng 
đa dạng đồng thời có thể cung cấp các 
sản phẩmvới kích cỡ đóng gói đa dạng.

■ Sản phẩm dung lượng nhỏ

Sản phẩm có dung lượng 
nhỏ thích hợp với các yêu 
cầu cụ thể của khách sạn.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ về các 
khái niệm sản phẩm, thiết kế, 
phát triển và phân phối của 
chính các bạn.



DFI HEALTH & LIFE

Dream  Future  Innovation
Công ty chúng tôi luôn không ngừng phân đấu để trở thành doanh nghiệp

vì ước mơ và tương lai, cải tiến vì khách hàng.

18-26 Khu công nghiệp Waji 1-gil, xã Woongchon, huyện Ulju, TP Ulsan, Hàn Quốc
Điện thoại : +82-(0)55-346-1882         Fax : +82-(0)55-346-1883
E-mail : sales@dficare.com       Trang web : www.dficare.com


