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Dermaloka Polypeptide

$11900

Sản phẩm chứa hỗn hộp các đoạn peptide ngắn có hoạt tính sinh học bao gồm tripeptide, 
Acetyl Hexapeptide-3 , Palmitoyl Pentapeptide-3, các đoạn peptide được phân cắt từ 
phân tử collagen

✤ Công dụng: Dermaloka Polypeptide được sử dụng bổ sung vào sản phẩm chăm sóc da để giảm nếp nhăn, kích thích quá trình tổng hợp collagen 
của tế bào da, và giảm sự co cơ da mặt

NỘI DUNG

Sử dụng  Bổ sung từ 3-5% trong sản phẩm 

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ phòng (dưới 25 độ C), trong tối, hay trong tủ mát; sau 
khi mở nắp, chai cần đậy kín và cho vào nhiệt độ 2-8 độ C. 

Thành phần Peptides, hyaruonic acid, nước (sản phẩm đã vô trùng bằng phương pháp 
lọc)

Đóng gói 100 mL/chai; 500 mL/chai 

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này là nguyên liệu để sản xuất mĩ phẩm, sản phẩm này chưa được đánh giá bởi Cơ quan 
chức năng. Không sử dụng trực tiếp sản phẩm này để chẩn đoán, điều trị, và phòng bệnh.

CAT: DMLK-  PLPT-100 
          DMLK-PLPT-500



Dermaloka BoExEv

Sản phẩm Dermaloka BoExEv là huyền phù exosome và túi tiết ngoại bào 
(EV) thu từ huyết tương bê. Exosome và EV từ huyết thanh bê có vai trò 
kích thích sự tổng hợp collagen, giảm sự lão hóa của tế bào sợi da và tế 
bào sừng của da

✤ Công dụng: Dermaloka BoExEv được sử dụng bổ sung vào sản phẩm chăm sóc da để giảm nếp 
nhăn, kích thích quá trình tổng hợp collagen của tế bào da, hạn chế quá trình lão hóa da, tăng 
cường quá trình tái tạo da

NỘI DUNG

Sử dụng Bổ sung từ 1-2 % trong sản phẩm 

Bảo quản Bảo quản ở -20 độ C

Thành phần Các túi tiết thu từ huyết thanh bê (sản phẩm đã vô trùng bằng phương pháp 
lọc)

Đóng gói 50 mL/chai; 100 mL/chai 

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này là 
nguyên liệu để sản 
xuất mĩ phẩm, sản 
phẩm này chưa 
được đánh giá bởi 
Cơ q u a n c hức 
năng. Không sử 
dụng trực tiếp sản 
phẩm này để chẩn 
đoán, điều trị, và 
phòng bệnh.
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CAT: DMLK-BEE-50 
          DMLK-BEE-100



Dermaloka AmiVita

Sản phẩm Dermaloka AmiVita là hỗn hợp vitamin và amino acid được thiết kế 
phù hợp với tế bào da, nuôi dưỡng tế bào da, tăng cường sức sống của tế bào 
da

Công dụng: Dermaloka AmiVita bổ sung vào sản phẩm sẽ cung cấp hỗn hợp acid amin và vitamin 
cân đối, được thiết kế phù hợp cho tế bào da

NỘI DUNG

Sử dụng Bổ sung từ 1 – 5 g cho 100 g sản phẩm

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ < 25 độ C

Thành phần Hỗn hợp của 20 loại acid amin và 10 loại vitamin

Đóng gói 50 g/lọ; 100 g/lọ

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này là nguyên liệu để sản xuất mĩ phẩm, sản phẩm này chưa được đánh giá bởi Cơ quan 
chức năng. Không sử dụng trực tiếp sản phẩm này để chẩn đoán, điều trị, và phòng bệnh.
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CAT: DMLK-AV-50 
          DMLK-AV-100



Dermaloka GFcombo
Sản phẩm Dermaloka GFcombo là combo các yếu tố tăng trưởng 
bền ở nhiệt độ mát 2-8 độ C, kích thích mạnh mẽ quá trình sửa 
chữa tổn thương da, kích hoạt quá trình tái tạo da thông qua kích 
thích các tế bào gốc, tế bào tiền thân của da

Công dụng: Dermaloka GFcombo được bổ sung vào công thức dạng 
serum để tăng cường khả năng tái tạo da tổn thương, kích thích hàn gắn vết 
thương. 

NỘI DUNG

Sử dụng Bổ sung từ 1 – 2% trong công thức sản phẩm

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C

Thành phần Hỗn hợp của 3 loại yếu tố tăng trưởng được cải tiến bền với nhiệt độ, bao 
gồm yếu tố tăng trưởng biểu mô, yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi, yếu tố 
tăng trưởng giống insulin

Đóng gói 10 mL/lọ, 50 mL/lọ

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này là nguyên liệu để sản xuất mĩ phẩm, sản phẩm này chưa được đánh giá bởi Cơ quan chức năng. Không sử dụng 
trực tiếp sản phẩm này để chẩn đoán, điều trị, và phòng bệnh.
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CAT: DMLK-GFC-10 
          DMLK-GFC-50
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Dermaloka Gentle Hurt
Sản phẩm Dermaloka Gentle Hurt là dung dịch chứa hỗn hợp các chất gây tổn thương da 
nhẹ nhàng để kích thích quá trình tái tạo da

Công dụng: Dermaloka Gentle Hurt bổ sung vào công thức sữa rửa mặt, serum dưỡng da… để kích 
thích quá trình tái tạo nhờ vào tác động gây tổn thương nhẹ trên da 

NỘI DUNG

Sử dụng Bổ sung từ 2-10% trong công thức sản phẩm

Bảo quản Bảo quản ở nhiệt độ phòng

Thành phần Hỗn hợp của các chất gây tổn thương da nhẹ gồm dispase, papain 

Đóng gói 100 mL/lọ, 500 mL/lọ

Thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này là nguyên liệu để sản xuất mĩ phẩm, sản phẩm này chưa được đánh giá bởi Cơ quan 
chức năng. Không sử dụng trực tiếp sản phẩm này để chẩn đoán, điều trị, và phòng bệnh.
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CAT: DMLK-GH-100 
          DMLK-GH-500
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