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Nếu bạn hiện đại, trẻ và khỏe mạnh, hãy sống tích cực và phấn đấu để luôn là người chủ đạo - đây là
những gì bạn cần.
Project V là một dòng sản phẩm mới sành điệu. Phương châm của nó là đơn giản, hiệu quả, tự nhiên và
thời trang.
Người hiện đại biết cuộc sống phức tạp như thế nào. Thay mặt Freedom Group Int., tôi cung cấp cho bạn
một giải pháp làm thế nào để đơn giản hóa nó.
Chúng tôi đã quen chỉ làm việc chỉ với các nhà sản xuất tốt nhất. Chúng tôi đã chọn Trading Point
Groupe Elite Pharm là đối tác chiến lược cho Project V, nơi các chuyên gia giỏi nhất ở Pháp đang làm
việc, họ được chúng tôi biết đến qua sự hợp tác của chúng tôi với nhà máy Arkopharma. Đã đầu tư vào
sản xuất này, chúng tôi tích hợp theo chiều dọc kinh doanh của chúng tôi.
Project V không chỉ là sản phẩm hiệu quả, tốt cho sức khỏe và từ thiên nhiên với các công thức nâng
cao. Đây là một triết lý mới.
V thể thao, kinh doanh V, V xu hướng mới, V chuyển động liên tục - dòng sản phẩm mới của chúng
tôi giúp bạn luôn đi trước.

TRADING POINT
GROUPE ELITE PHARM
TỐT NHẤT TỪ THIÊN NHIÊN
Paris

Trụ sở chính: Strasburg, Pháp
Thành lập năm 1996.
Sứ mệnh - cung cấp các sản phẩm tốt nhất để tăng cường sức khỏe
người tiêu dùng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Ngày nay Trading Point Groupe Elite Pharm là một công ty sáng tạo
quốc tế , sản xuất các sản phẩm y tế, bao gồm thực phẩm bổ sung có
hoạt tính sinh học, thuốc, mỹ phẩm, vv.
Trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi, các nhà khoa học hàng
đầu đang phát triển các công thức độc quyền của các sản phẩm hiệu
suất cao cho Project V. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất ở Pháp
tại các nhà máy hiện đại nhất, được chứng nhận theo tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế GMP nghiêm ngặt nhất.

STRASBOURG
TRADING POINT
GROUPE ELITE PHARM
23 NĂM TRÊN THỊ TRƯỜNG
> 19 MẪU SẢN PHẨM RA MẮT
3 NHÀ MÁY SẢN XUẤT

NĂNG SUẤT TRUNG BÌNH NĂM

500 triệu viên nang

200 triệu viên nén

100 triệu ống thủy tinh

5 triệu chai

ƯU THẾ CỦA SẢN PHẨM:

KHÔNG CHỨA:

công thức độc quyền;
công nghệ nghiền đông lạnh;
chiết xuất hoạt tính cao với tính khả dụng sinh học cao;
nguyên liệu có nguồn gốc từ Pháp;
viên nang thực vật;
việc sử dụng các thành phần ở dạng dễ hấp thụ;
viên nang nhỏ dễ nuốt;
bao bì phẳng sáng tạo - dễ sử dụng;
90% sản phẩm phù hợp cho người ăn chay.

stearate;
dầu parafin;
chất bảo quản;
đường.

NGHIỀN ĐÔNG LẠNH + CÁC THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO + ĐỘ AN TOÀN CAO

CLASSIC HIT
BẢO VỆ HÀNG NGÀY CƠ THỂ CỦA BẠN

Các sản phẩm Classic Hit bảo vệ cơ thể hàng ngày ở cấp độ tế bào.
Phổ tác dụng rộng của chúng cho phép giải quyết một loạt vấn đề: làm sạch, phục
hồi và bảo vệ mọi tế bào, ngăn chặn sự phát triển của nhiều hiện tượng tiêu cực
trong cơ thể và tăng tốc phục hồi.

SỨC MẠNH CỦA
CÁC CHẤT CHỐNG
OXY HÓA

THẢI ĐỘC

NGUỒN NĂNG
LƯỢNG

TĂNG TRƯỞNG
VÀ NĂNG LƯỢNG

JUNIOR HIT
Bộ tổng hợp tối ưu các vitamin, nguyên tố vi lượng
và đa lượng dành cho cơ thể đang phát triển của
trẻ em.

TIM VÀ NÃO

VÓC DÁNG THON GỌN
VÀ SỨC KHỎE

SỨC KHỎE HỆ TIẾT
NIỆU

BÌNH TĨNH VÀ THƯ
GIÃN

Công thức tăng cường
Trong 1 viên nang
Chiết xuất hạt nho
trong đó polyphenol
Vitamin E
Chiết xuất gingo biloba
Beta-caroten

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

80 mg
76 mg
12 mg
10 mg
5 mg

SỨC MẠNH CỦA CÁC CHẤT
CHỐNG OXY HÓA

30
VIÊN NANG

Sản phẩm A là một phức hợp độc đáo các chất chống oxy hóa hiệu quả nhất, bảo vệ tế bào cơ
thể của bạn khỏi các tác động có hại của các gốc tự do.
Sản phẩm A chứa chiết xuất hạt nho có hàm lượng polyphenol cao và chất chống oxy hóa mạnh
mẽ ngăn chặn các gốc tự do.
Do đó, chống lại hiệu quả quá trình lão hóa, điều tiết hoạt động của tim, củng cố mao mạch và
thành mạch máu, giúp chống lại căng thẳng và mệt mỏi.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ
Thúc đẩy tái tạo tế bào
Làm chậm quá trình lão hóa
Giảm nguy cơ mắc bệnh tim
Cải thiện khả năng miễn dịch

Thành phần hoạt chất: Vitamin C, chiết xuất hạt nho
(Vitis vinifera), beta-carotene tự nhiên, vitamin E, kẽm, selen, chiết
xuất từ lá của cây bạch quả (Ginkgo biloba).

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nang:

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

Vỏ cây móng mèo

300 mg

Chiết xuất vỏ móng mèo

100 mg

Rễ gừng

100 mg

THẢI ĐỘC

60
VIÊN NANG

Sản phẩm tự nhiên có hiệu quả cao để làm sạch cơ thể ở cấp độ tế bào. Sản phẩm D tăng cường
khả năng miễn dịch tế bào, tăng tốc loại bỏ các chất và độc tố có hại, phục hồi các chức năng bảo vệ
của các cơ quan và hệ thống.
Công thức mới được tăng cường rễ gừng, làm tăng năng lượng và các quá trình trao đổi trong cơ
thể, và cũng tăng cường các đặc tính giải độc của công thức.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Làm sạch cơ thể khỏi các độc tố
Tăng khả năng miễn dịch
Cải thiện tiêu hóa
Giảm viêm
Kháng sinh tự nhiên mạnh mẽ

Thành phần hoạt chất: bột vỏ cây móng mèo
(Uncaria tomentosa), Chiết xuất vỏ cây móng mèo
(Uncaria tomentosa), rễ gừng (Zingiber officinalis).

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nang:
150 mg
Bột spirulina
150 mg
Bột hạt guarana
< 9 mg
trong đó cafein
Chiết xuất rễ cây Eleutherococcus 100 mg
Chrom
200 mkg

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

NGUỒN NĂNG LƯỢNG

60
VIÊN NANG

Sản phẩm cung cấp năng lượng đa thành phần CH có hiệu quả chống mệt mỏi mãn tính
và nhanh mệt mỏi. Bằng cách kích thích các quá trình năng lượng ở cấp độ tế bào, nó chứa
các thành phần được lựa chọn đặc biệt có thể cung cấp năng lượng cho mọi tế bào trong cơ thể.
Tảo xoắn hữu cơ trong chế phẩm có chứa một lượng chất quý tăng cường, giúp tạo cảm giác thỏa
mãn, đĩnh đạc, giảm căng thẳng thần kinh, có tác dụng trương lực. Công thức tăng cường dạng khả dụng
sinh học crom picolinate giúp cải thiện quá trình trao đổi chất và hấp thu glucose.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Tăng hiệu suất tinh thần và thể chất
Nạp năng lượng
Giúp giảm mệt mỏi
Bảo vệ trước sự quá tải
Tăng tốc phục hồi sau căng thẳng và cảm lạnh

Thành phần hoạt chất: Bột tảo Spirulina (tảo Spirulina platensis),
bột hạt guarana (Paullinia cupana), vitamin C, chiết xuất từ rễ cây
Eleutherococcus (Eleutherococcus senticosus), bột hạt cola
(Cola nitida), crom picolinate.

Усиленная
Công
thức tăng
формула
cường
На 2 капсулы:
Trong
2 viên nang:
Dầu cá

Не является
Không
phải làлекарственным
thuốc, là thực phẩm
средством,
bổ sung биологически
có hoạt tính sinh
активная
học.
добавка к пище.

1000 mg

trong đó EPA

162 mg

DHA

108 mg

TIM VÀ NÃO

60
VIÊN NANG

Sản phẩm M – bộ tổng hợp các phân tử axit béo không bão hòa (PUFA) độc đáo, cần thiết cho
hoạt động bình thường của tất cả các cơ quan và hệ thống, chủ yếu là tim, mạch máu, não và da.
PUFA có khả năng duy nhất cải thiện cấu trúc tế bào và duy trì tính toàn vẹn của tế bào.
Axit omega-3 nhanh chóng cung cấp một luồng năng lượng cho việc truyền xung (tín hiệu từ nơ
ron đến nơ ron), có thể làm tăng đáng kể khả năng nhận thức và ghi nhớ thông tin.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Ngăn chặn sự phá hủy các tế bào thần kinh não
Làm chậm quá trình lão hóa
Ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tim mạch
Điều hòa huyết áp
Tăng trí thông minh

Thành phần hoạt chất:
dầu cá (cá cơm, cá mòi, cá thu).
Trong thành phần có cá cơm - là một trong những nguồn omega-3 tốt nhất.

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nang:
Chiết xuất granacia cambogia
trong đó axit hydroxycitric
Chrom
Chiết xuất lá trà xanh
trong đó polyphenol
cofein

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

300 mg
150 mg
200 mkg
60 mg
18 mg
3 mg

VÓC DÁNG THON GỌN
VÀ SỨC KHỎE

60
VIÊN NANG

Sản phẩm SV giúp khôi phục trao đổi chất, do đó loại bỏ nguyên nhân chính của thừa cân. Nhờ
công thức cân bằng hoàn hảo, nó tăng tốc độ trao đổi chất đến mức đốt cháy chất béo và biến
chúng thành năng lượng.
Chiết xuất từ trái cây Garcinia Cambogia có hàm lượng Hydroxycitric axit cao, ức chế tổng hợp
axit béo, dẫn đến giảm mỡ trong cơ thể. Chiết xuất trà xanh Polyphenol tăng tốc độ trao đổi chất.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Phục hồi sự trao đổi chất
Giảm cảm giác thèm ăn và làm giảm cơn đói
Tăng cường hiệu quả của chế độ ăn kiêng
Điều tiết quá trình tiêu hóa
Điều chỉnh chức năng của hệ nội tiết

Thành phần hoạt chất: Chiết xuất Garcinia Cambogia, Bột
Tảo Fucus (Fucus vesiculus), Vitamin C, chiết xuất lá trà xanh
(Camellia sinensis), picolinate crom.

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nang:
Bột rễ trà xanh

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

100 mg

Chiết xuất thân cây anh đào

70 mg

Chiết xuất lá phỉ

14 mg

Sắt

60 mg

SỨC KHỎE HỆ TIẾT NIỆU

60
VIÊN NANG

Sản phẩm N - chất khử trùng mạnh mẽ dựa trên các thành phần hữu cơ tự nhiên, có tác dụng
kháng khuẩn và lợi tiểu. Đối phó hiệu quả với các quá trình truyền nhiễm khác nhau trong hệ sinh
dục, phục hồi đầy đủ chức năng của nó.
Sản phẩm có chứa một trong những dạng sắt dễ hấp thụ. Sắt cần thiết cho sản xuất năng lượng,
giúp loại bỏ mệt mỏi, thiếu máu và thúc đẩy suy nghĩ nhanh chóng. Công thức được tăng cường nhờ
chiết xuất từ thân cây anh đào, có tác dụng lợi tiểu, giảm sưng, giải độc.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Tác dụng chống viêm và kháng khuẩn
Tác dụng có lợi đối với hệ nội tiết, miễn dịch và tạo máu
Tác dụng lợi tiểu, ngăn ngừa sưng tấy
Thúc đẩy loại bỏ cát và sỏi nhỏ từ thận
Không đào thải kali khỏi cơ thể, chứa vitamin và khoáng chất

Thành phần hoạt chất: Bột bạch chỉ Trung quốc (Angelica archangelica),
pidolate sắt, chiết xuất thân cây anh đào (Prunus cerasus),
bột lá cây dâu tây (Arctostaphylos uva-ursi), chiết xuất lá cây phỉ
(Hamamelis Virginia), vitamin: B3, B5, D3, B6, B1, B2, B9, B12, biotin.

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nang:
Bột hoa oải hương
Bột lá bạc hà chanh
trong đó axit rosmarinic
Chiết xuât rễ Valerian

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

200 mg
50 mg
1,25 mg
50 mg

BÌNH TĨNH VÀ
THƯ GIÃN

60
VIÊN NANG

Sản phẩm P là một phức hợp chống căng thẳng mạnh mẽ, bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi ảnh
hưởng nghiêm trọng của căng thẳng cảm xúc và thể chất.
Công thức P bao gồm các nguồn từ thiên nhiên và được tăng cường bởi các vitamin nhóm B. Tất
cả các vitamin của nhóm này đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thần kinh và chịu trách nhiệm
chuyển hóa năng lượng, duy trì hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng trước
căng thẳng thần kinh.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•
•

Tăng khả năng chịu đựng căng thẳng
Vô hiệu hóa các tác động của tình huống căng thẳng
Làm dịu hệ thần kinh
Điều hòa nhịp tim
Loại bỏ cảm giác lo lắng
Cho giấc ngủ đủ giấc

Thành phần hoạt chất: Bột hoa oải hương (Lavandula
angustifolia), chiết xuất lá bạc hà chanh (Melissa docinalis), chiết
xuất từ rễ Valerian (Valeriana officinalis), vitamin: B3, B5, B6, B2,
B1, B12, B9, biotin.

Công thức tăng cường
Trong 2 viên nén:
Chiết xuất cam
trong đó bioflavonoid
Kẽm
Beta-carotin
Vitamin D3

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học.

40 mg
14 mg
3 mg
2 mg
9 mkg

TĂNG TRƯỞNG VÀ
NĂNG LƯỢNG

60
VIÊN NHAI

Sản phẩm JN cung cấp cho cơ thể trẻ em tất cả các vitamin, các nguyên tố vi lượng và đa lượng cần
thiết cho sự phát triển đầy đủ. Nó đảm bảo sự phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ và tinh thần của cơ
thể trong quá trình tăng trưởng tích cực.
Bioflavonoid trong thành phần của trái cam là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng kháng
khuẩn và chống viêm, tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ chống cảm lạnh. Flavonoid có tác động
tích cực đến quá trình trao đổi chất và hoạt động của não.

TÍNH NĂNG
•
•
•
•
•

Tăng cường hệ miễn dịch
Tăng hoạt động về trí não và thể chất
Tăng cường sức khỏe
Cung cấp mọi thứ cần thiết cho sự phát triển toàn diện
Ngăn chặn làm việc và hoạt động quá sức và thái quá.

Thành phần hoạt chất: Magiê, Crom, Sắt, Chiết xuất
quả cam (Citrus aurantium), betacarotene tự nhiên, kẽm, đồng,
mangan, vitamin: B6, D3, B1, B2, B12, B9, E, B3, C.

PHẢN HỒI

SỨC MẠNH CỦA CÁC CHẤT CHỐNG OXY HÓA

THẢI ĐỘC

«Bao bì nhỏ gọn, tiện lợi và rất đẹp, bắt mắt.
Màu sắc hài hòa. Đặc biệt giá thấp hơn,
nhưng chất lượng thì tuyệt vời và hàm lượng
các thành phần hoạt chất cao hơn . Khi mở
hộp sản phẩm có mùi thảo mộc tinh khiết.
Những viên nang nhỏ làm cho sản phẩm rất
dễ nuốt.»

«Viên Detox nhỏ và dễ nuốt, mùi thảo mộc
dễ chịu (hình như có nhiều thành phần từ
thiên nhiên). Bao bì nhỏ gọn, nhẹ, tiện lợi
và thời trang. Đàn ông có thể bỏ vào túi và
sử dụng tại nơi làm việc.»

Nguyễn Duy Quang
Việt Nam, Biên Hòa
ID 084-307380

Trần Trương
Việt nam, Hà Nội
VIS-087576

PHẢN HỒI

NGUỒN NĂNG LƯỢNG

TIM VÀ NÃO

«Hôm nay tôi đã thử CH. Cả ngày tôi cảm
thấy sung sức và tôi đã nói chuyện rất
nhiều với những người khác.
Tôi cảm thấy như mình trẻ lại . CH sẽ đi
cùng tôi trên mọi nẻo đường!»

«Tuyệt, M là viên nang dầu cá với rất
nhiều dưỡng chất. Tôi mở hộp M, cảm
nhận mùi cá tươi, Omega 3 tự nhiên, viên
nang trong suốt, tròn, đẹp, dễ nuốt. Cảm
ơn công ty!»

Phạm Huệ
Việt nam, Hà Nội
084-369405

Lương Nguyễn Minh Châu
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
VIS-046706

PHẢN HỒI

VÓC DÁNG THON GỌN VÀ SỨC KHỎE

SỨC KHỎE HỆ TIẾT NIỆU

«Các sản phẩm của Project Project V rất
tuyệt vời, thiết kế đẹp, ấn tượng, chất
lượng sản phẩm bên trong rất tốt, viên
nang nhỏ, dễ uống. Tôi thích sản phẩm
SV. Tôi tin chắc với sản phẩm này tôi sẽ có
thân hình mơ ước!»

«Các tính năng và lợi ích của sản phẩm mới
cảm nhận được từ lần sử dụng đầu tiên. N có
thành phần đổi mới tuyệt vời
với hàm lượng thành phần hoạt chất cao và
dạng sắt dễ hấp thụ»

THIÊN SANH TRÍ
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
084-312615

Nguyễn Thành Tùng
Việt Nam, Long Xuyên
084-356741

PHẢN HỒI

BÌNH TĨNH VÀ THƯ GIÃN

TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG LƯỢNG

«Ngày đầu tiên uống sản phẩm P, tôi cảm
thấy rằng giấc ngủ của tôi trở nên sâu hơn
và khi thức dậy vào buổi sáng tôi cảm
thấy sảng khoái hơn, bớt tức giận và căng
thẳng, tôi phản ứng với những rắc rối của
cuộc sống một cách bình tĩnh hơn!»

«Viên nhai JN có hương vị sô cô la, để
lại vị dễ chịu như thể ăn kẹo trái cây. Tôi
tin rằng trẻ em sẽ thích sản phẩm đổi
mới. Bao bì nhỏ và tiện lợi. Tạo ra một
xu hướng mới trong việc sử dụng TPCN.»

THIÊN SANH TRÍ
Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh
084-312615

Nguyễn Thế Anh
Việt nam, Hà Nội
084-216568

Không phải là thuốc, là thực phẩm bổ sung có hoạt tính sinh học

Sản phẩm Project V sản xuất tại Trading Point Groupe Elite Pharm

390 g

CÀ PHÊ / DÂU RỪNG / CHUỐI

Nghiên cứu độc quyền 100% PLATINUM FOR4ULPLEX FORMULA chứa protein 4 thành phần, được tăng cường bởi
bạch sâm hoàng đế Bing Han và bộ tổng hợp
vitamin khoáng chất.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23 vitamin và khoáng chất
Hàm lượng protein tối ưu
Tỷ lệ hấp thụ cao (Điểm hóa học 167)
Nhanh chóng thỏa mãn cơn đói trong thời gian dài
Cho cơ thể hoàn hảo
Cung cấp năng lượng cho cả ngày
Duy khả năng miễn dịch
Cải thiện sự trao đổi chất và điều tiết tiêu hóa
Chứa prebiotic và các thành phần đốt cháy chất béo

Thành phần hoạt chất: 100% PLATINUM multi4COMPLEX FORMULA (whey protein, protein sữa, casein, đậu nành protein), bạch sâm
hoàng đế Bing Han, inulin rau diếp xoăn, sợi keo, chiết xuất hạt guarana; vitamin: A, E, C, B1, B2, PP, B5, B6, B9, B12, D3, biotin, natri, kali,
phốt pho, magiê, sắt, kẽm, đồng, mangan, selen, iốt, canxi.

DAYLONGER
RELAX

DAYLONGER
FORSAGE

DAYLONGER
SLIM

Cảm nhận sự tự do

Thể hiện bản thân

Nhai và giảm cân

10 CHIẾC

Phục hồi sau ngày bận rộn,
giúp thư giãn.

Kích hoạt não, tăng sự tập
trung chú ý.

Điều hòa nhịp điệu sinh học
bị phá vỡ bởi quá tải và căng
thẳng.

Tăng khả năng làm việc và
năng lượng.

Sản phẩm Project V sản xuất tại Trading Point Groupe Elite Pharm.

Ngăn ngừa hấp thụ chất
béo, cải thiện hoạt động
của đường tiêu hóa.
Giảm cảm giác thèm ăn,
điều hòa mức đường trong
máu.

KẸO CAO SU CHỨC NĂNG TÁC
DỤNG THEO HƯỚNG

Duy trì hoạt động cao về trí não và thể chất
Với Daylonger cơ thể dễ dàng vượt qua quá
tải nghiêm trọng, căng thẳng thần kinh và
cảm xúc bộc phát
Sản phẩm giàu bạch sâm hoàng đế Bing Han,
có tính năng trương lực đặc biệt
Những dòng sản phẩm đầu tiên - đó là kẹo
cao su mới Daylonger Forsage, Ralax và Slim
với các thành phần nhanh hấp thụ

Sản phẩm Project V sản xuất tại Trading Point Groupe Elite Pharm.

50 ml

THUỐC TIÊN CHO TUỔI TRẺ VÀ SẮC ĐẸP

NGHIÊN CỨU ĐỘC QUYỀN ULTRACELL FORMULA
Bạch sâm hoàng đế Bing Han
11 thành phần hoạt chất
Bao bi mới
Kết cấu tinh tế
Công thức «tinh khiết» không có thành phần độc hại
TÁC DỤNG ĐA CHỨC NĂNG:
Chống lại các gốc tự do
Phục hồi và tăng tốc tái tạo da
Chống viêm
Làm chậm lão hóa
Tăng độ đàn hồi
Tăng độ ẩm
Nhiều dưỡng chất
Cải thiện lưu thông máu
Thành phần hoạt chất: chiết xuất quả vả, bạch sâm Bing Han, peptide, chiết
xuất bạch quả, resveratrol, glycerin thực vật, polysacarit, collagen có nguồn
gốc thực vật từ cây keo, d-panthenol, axit hyaluronic trọng lượng phân tử cao,
hyaluronic trọng lượng phân tử thấp.

SESSIA
Hãy cài đặt Sessia và mua sản
phẩm Classic Hit mọi lúc, mọi nơi,
nhanh nhất có thể.

1

2

3

4

Tìm trong marketplace
ứng dụng Cửa hàng
Project V

Vào nhóm
sản phẩm
Classic Hit

Cho vào giỏ sản phẩm
bạn cần và thanh toán
đơn hàng

Chúc mừng bạn
đã mua hàng
thành công

www.projectv.group

Nga:
Moskva, Nikolskaya, 10
Тел: +7-800-555-27-21
E-mail: info@vision.group

Armenia:
Erevan, Arami 84/1
Тел: +374-11 -770-004
E-mail: info@vision.group

Europe:
Fleischmarkt, 1, Wien, Austria
E-mail: info@vision.group

Vietnam:
Hochiminh, 49C - Tu Xuong Str,
Ward 7
Тел: +028-3636-1414
E-mail: info@vision.group

Kazaxtan:
Almaty, Gagarina, 10
Тел: +7-727-220-68-36
E-mail: info@vision.group

Serbia:
Belgrad, Kneginje Zorke 6
Tel: +381-11-407-03-63
E-mail: info@vision.group

Belorus:
Minsk, Nezavisimost 3, office 94,
TTTM «STOLITSA»
Тел: +375-295-44-22-57
E-mail: info@vision.group

Georgia:
Tbilisi, Gabashvili 9
Тел: +995-591-13-10-23
E-mail: info@vision.group

Uzbekistan:
Tashkent, Zulfiyakhonim
street 8A, office 4
Tel: +998-71-2317214
E-mail: info@vision.group

Ukraine:
Kiev, Kojemyackaya str. 14
Tel: +38-067-334-3216
E-mail: info@vision.group

