namic s





Sức mạnh của 100% Tự nhiên !
Tất cả các sản phẩm Namicos là 100% tự nhiên,
được sản xuất tại Hà Lan. Bạn có bất cứ câu
hỏi hoặc lưu ý, nhận xét nào về thành phần, sử
dụng, hợp tác liên kết, đại lý kinh doanh bán
buôn hoặc bán lẻ các sản phẩm Namicos? Hãy
thăm trang website của Namicos hoặc liên hệ
với chúng tôi qua:
info@namicos.com
www.namicos.com

@namicos_natural

@namicosnatural

Namicos BV
Holterveldseweg 4
7255 KH Hengelo
The Netherlands

Hãy để thiên nhiên làm phần việc của mình !
Namicos viết tắt của Natural Mineral Cosmetics,
có nghĩa là Mỹ Phẩm Khoáng Chất Tự Nhiên,
cung cấp một chuỗi các sản phẩm sẵn cho cơ thể,
làn da và mái tóc:
•
•
•
•
•

TantaFit™ Cream
FlexuFit™ Cream
Target-X™ Cream
VitaVoll™ Shampoo
VitaVoll™ Spray

NL CoC: 66163943
VAT Nr: NL856422836B01



namic s



natural

mineral

cosmetics

All-natural Body Care

namic s



natural

mineral

cosmetics

All-natural Body Care

TantaFit
cho một cuộc sống năng động
Sống một cuộc sống năng động? Hãy cho
phép thiên nhiên làm phần việc của mình.
TantaFit™ cung cấp sự chăm sóc nhẹ nhàng
và thư giãn hàng ngày sau khi cơ thể bị gắng
sức hoặc bị quá tải. Nhũ tương tự nhiên tinh
khiết này có chứa một sự kết hợp hài hòa
giữa các chất chiết uất từ thực vật và các
loại tinh dầu với chất lượng cao.

FlexuFit
cho sự chăm sóc thư giãn các bộ phận vận
động của cơ thể

Namicos = Sức mạnh Tự nhiên
100% đời sống tự nhiên và khỏe mạnh !
Sống lành mạnh, sống tự do thoải mái, sống tự
nhiên:
Tại Namicos, chúng tôi tin vào Sức mạnh 100%
Tự nhiên. Điều đó có nghĩa gì? Các sản phẩm của
Namicos được phát triển qua nhiều năm với kinh
nghiệm dồi dào, kiến thức chuyên sâu và nghiên
cứu sâu rộng về những gì tốt đẹp mà thiên nhiên
ưu đãi và cung cấp cho chúng ta. Không phải
ngẫu nhiên mà các sản phẩm của Namicos không
chứa bất kỳ paraben (thuộc nhóm axit benzoic),
paraﬃn, silicone, chất nhân tạo hoặc các thành
phần không than thiện khác có thể gây hại cho
làn da, sức khỏe của con người.

Bạn muốn sống tự do thoải mái với sự linh hoạt
tối ưu. FlexuFit™ chăm sóc và duy trì tất cả các
bộ phận vận động của cơ thể. Với thành phần
độc đáo chiết xuất tinh khiết 100% từ thiên nhiên
và các loại tinh dầu thực vật, FlexuFit™ đặc biệt
thích hợp sử dụng hàng ngày.

Cách tự nhiên để chăm
sóc bản thân !
Target-X 
cho một làn da rạng rỡ và tươi trẻ
Làn da có vấn đề? Target-X™ làm dịu da mặt và
loại bỏ các tạp chất một cách tự nhiên. Công
thức đơn giản nhưng tác dụng hữu hiệu giúp
làm dịu, bảo vệ và hỗ trợ cho làn da của bạn
khỏe mạnh, mịn màng và diện mạo trẻ trung.

VitaVoll



shampoo
Tăng cường và hỗ trợ phát
triển tóc khỏe mạnh
Mái tóc yếu ớt và mỏng? Ngăn ngừa rụng
tóc bằng VitaVoll™ Shampoo. Công thức
công hiệu với các chất dinh dưỡng thiết yếu
sẽ giúp bạn khôi phục lại sự cân bằng da đầu
và kích thích tăng cường chân tóc mỏng
manh. VitaVoll™ Shampoo giúp ngăn ngừa
chứng hói đầu khi sử dụng. Mái tóc của bạn
sẽ khỏe mạnh, dầy lên và đàn hồi trở lại.

Lời khuyên: sử dụng cả hai VitaVoll™
Shampoo và VitaVoll™ Hairpray cho
kết quả tối ưu !

VitaVoll



spray
Nguồn dinh dưỡng tinh khiết công
hiệu cho tóc và chân tóc
Một mái đầu đầy tóc? Chống và ngăn ngừa
chứng hói đầu dễ dàng và hiệu quả bằng
VitaVoll™ Spray. Sản phẩm tự nhiên này có
chứa hàm lượng đậm đặc từ 100% thành
phần tự nhiên tăng cường độ dầy và mọc
của tóc. Satin dưỡng da mềm mại này có tác
dụng kích hoạt, củng cố rễ chân tóc và dễ
sử dụng.

