




Welcome
ABOARD

Shopping onboard is an exciting part of your journey and we at Vietnam Airlines recognizing 
this have put together a collection of global brands and exclusive products to serve your 
shopping needs whilst travelling in the comfort of your seat. 

You will have the luxury to choose from the latest fragrances, be it Tiffany, Marc Jacobs or Miu 
Miu; or a travel exclusive skincare product from Estee Lauder, Lancome or Innisfree.

If your preference is to indulge, try out a new timepiece from Aigner, Boss or Maserati and 
stand out. 

Look at our exquisite range of Jewellery for a stunning piece from Swarovski, Georg Jensen or 
Clogau. Find remarkable travel accessories, be it the travel retail exclusive Bally fashion goods 
or a pair of fashionable Silhouette sunglasses. 

LotuShop also includes a range of exciting offers and fabulous discounts. When you buy for 
more than US$75 onboard, you will receive a valuable gift of your choice absolutely free.

To our valued passengers, if you have forgotten to pick up something for a loved one or 
need a last minute gift, browse through the LotuShop catalogue and you will find something 
exceptional.

Don’t miss out on these great deals and make your shopping experience with Vietnam 
Airlines a memorable one.

Thank you for flying onboard Vietnam Airlines and shopping with LotuShop Inflight Duty 
Free!

Happy Shopping!

Trải nghiệm mua sắm trên tàu bay là một phần thú vị trong hành trình du lịch. Thấu hiểu 
điều đó, Vietnam Airlines đã tập hợp các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cùng với các sản 
phẩm độc quyền để phục vụ nhu cầu mua sắm của bạn.

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn các loại nước hoa đẳng cấp thể hiện sự sang trọng, như Tiffa-
ny, Marc Jacobs hay Miu Miu; hoặc một sản phẩm chăm sóc da độc quyền từ Estee Lauder, 
Lancome hoặc Innisfree.

Nếu sở thích của bạn là cảm giác hưởng thụ, hãy thử một chiếc đồng hồ mới từ Aigner, 
Boss, hay Maserati để trở nên khác biệt.

Hay nếu bạn yêu thích phụ kiện nữ trang, hãy chiêm ngưỡng những đồ trang sức tinh xảo 
của chúng tôi từ Swarovski, Georg Jensen hoặc Clogau. Tìm các phụ kiện du lịch đáng chú 
ý, có thể là sản phẩm bán lẻ du lịch độc quyền của nhãn hàng thời trang Bally hoặc một cặp 
kính chống nắng hợp thời trang của Silhouette.

LotuShop cũng bao gồm một loạt các ưu đãi và khuyến mãi thú vị. Khi chi tiêu trên 75 đô la 
Mỹ trên tàu bạn sẽ được nhận một món quà giá trị hoàn toàn miễn phí.

Các hành khách thân mến, nếu bạn quên mua quà cho người thân yêu hoặc cần ngay một 
món quà thật ý nghĩa vào phút chót, hãy trải nghiệm cùng LotuShop và chắc chắn chúng tôi 
không làm bạn thất vọng !

Đừng bỏ lỡ nhưng ưu đãi hấp dẫn và cùng Vietnam Airlines có một trải nghiệm mua sắm 
đáng nhớ.
 
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines!

Cash/Currencies Accepted: 
United States Dollar, Vietnamese Dong, Australian Dollar, Canadian Dollar, Swiss Franc, Euro, 
Great Britain Pound, Hong Kong Dollar, Japanese Yen, Korean Won, Singapore Dollar, Thai Bhat.

Credit Cards Accepted: 
Visa, Master, American Express, JCB, Discovery and Diners. 

Credit card purchases will be charged in USD. The maximum amount for credit card payments is USD 350. 
Passengers will be requested to provide passport or a valid photo ID for identification. Please ask our cabin crew 
to confirm if we accept your currency of choice and for conversions to other currencies.

Privacy Policy:
You might be asked to present your passport, flight details or FFP Member card for verification upon purchase 
on board to fulfill Vietnamese custom authorities’ documentary requirement. Vietnam Airlines commits to 
secure your information according to the security and privacy standards settled in GDPR.

Đồng tiền chấp nhận thanh toán: 
USD, VND, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, SGD, THB.

Thẻ tín dụng:  
Visa, Master, American Express, JCB, Discovery and Diners.

Mua hàng bằng thẻ tín dụng sẽ được tính theo USD. Giới hạn cho thanh toán bằng thẻ tín dụng 
đối với 1 khách hàng là USD 350. Quý khách vui lòng cung cấp hộ chiếu hoặc CMND/thẻ căn cước 
còn hạn. Vui lòng liên hệ với tiếp viên để biết thêm chi tiết đối với lựa chọn thanh toán bằng các 
đồng tiền khác.

Chính sách bảo mật:
Quý khách vui lòng xuất trình hộ chiếu, thông tin chuyến bay hoặc thẻ hội viên Bông sen vàng khi 
được yêu cầu mỗi khi mua hàng theo quy định của Hải quan Việt Nam. Vietnam Airlines cam kết 
bảo mật thông tin khách hàng theo các điều khoản về an toàn và riêng tư quy định tại Tiêu chuẩn 
bảo vệ dữ liệu chung GDPR. 
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001
US$ 57 
THE BEST OF LANCÔME FRAGRANCES 
Includes Lancôme signature fragrances: Miracle EDP (5ml), Trésor EDP (7.5ml), Hypnôse EDP (5ml), 
Trésor in Love EDP (5ml) & La Vie Est Belle EDP (4ml).

BỘ NƯỚC HOA TUYỆT VỜI NHẤT CỦA LANCÔME 
Bao gồm các loại nước hoa tiêu biểu của Lancôme: Miracle EDP (5ml), Trésor EDP (7.5ml), Hypnôse 
EDP (5ml), Trésor in Love EDP (5ml) & La Vie Est Belle (4ml).

랑콤 더 베스트 오브 랑콤
랑콤을 대표하는 향수인 미라클(Miracle EDP 5ml), 트레조르(Trésor EDP 7.5ml), 이프노즈(Hypnôse EDP 5ml), 
트레조르 인 러브(Trésor in Love EDP 5ml), 
라비에벨(La Vie Est Belle EDP 4ml) 로 구성된 향수 세트입니다.

ランコム ザ ベスト オブ ランコム フレグランス
ランコムを象徴する香り。
ミ・ラ・ク、トレゾァイ、イプノス、トレゾァイインラブ、ラヴィエベルをセットにしました。

蘭蔻最佳香水精選禮盒
內含蘭寇經典香水：奇蹟(5毫升)、珍愛(7.5毫升)、夢魅(5毫升)、珍愛傾心(5毫升)及美麗人生(4毫升)。

Fragrances 
For Women
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크리니크 해피 듀오(30ML, 2개)
크리니크 해피 듀오는 풍부한 꽃 향과 더불어, 상큼한 오렌지 향까지 느낄 수 있는, 다채로운 감정을 자

아내는 면세점 한정 제품입니다. 알레르기 테스트도 완료하였습니다.

クリニーク ハッピーデュオ(2 X 30ML)
免税販売限定。かすかなシトラスの香りに豊かな花の香り、様々な感性を呼び起こす香りです。

2本セット。アレルギーテスト済み。

倩碧香氛套組（2 X 30ML）
獨家旅行套組：潛藏著清新的柑橘、豐鬱的花卉香調，揉和萬種風情。兩瓶裝。通過過敏測試。

003
US$ 32 
CLINIQUE HAPPY DUO (2 X 30ML)
Travel Exclusive: A hint of citrus, a wealth of flowers and a mix of emotions. Duo set. 
Allergy tested.

BỘ ĐÔI CLINIQUE HAPPY DUO (2 X 30ML) 
Tiện lợi khi đi du lịch: Mùi cam quýt phảng phất, mùi hương hoa đậm đà và đầy cảm 
xúc. Bộ 2 sản phẩm. Đã kiểm nghiệm khả năng gây dị ứng.

002
US$ 94 
DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE FRAGRANCE 
TRAVEL SET (2 X EDT 50ML)
Travel exclusive set: 2 bottles of 50ml light blue EDT. This co-
lourful, fresh, floral fruity Eau de Toilette reflects the sensual-
ity of the Mediterranean lifestyle.

NƯỚC HOA DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 
Bộ nước hoa du lịch (2 X EDT 50ML) Bộ sản phẩm tiện lợi 
cho du lịch: 2 lọ 50ml light blue EDT. Nước hoa Eau de Toi-
lette đầy màu sắc, tươi mát, có mùi hoa quả này thể hiện 
phong cách của vùng Địa Trung Hải.

돌체 앤 가바나 라이트 블루 여행용 향수 세트 
(50ML EDT 2개)
라이트 블루 EDT 50ml 2병으로 구성되어 있는 본 면세점 한정
세트는 다채롭고 상쾌한 꽃향과 과일향이 특징인 오드 뚜왈렛으로, 
지중해에서의 관능적인 라이프스타일을 떠올리게 합니다.

ドルチェ&ガッバーナ ライト ブルー フレグランス 
トラベルセット（50ML x 2本) 
免税販売限定セット：ライトブルーオードトワレ50mlの2本セット。
カラフルで、フレッシュ、花とフルーツの香りのオードトワレは、

地中海のライフスタイルをセクシーに表現しています。

杜嘉班纳淺藍女性淡香水旅行套組 50毫升x2
旅行獨家套組：2 瓶50毫升淺藍淡香水。活躍、清新的花果香氣令人想

起陽光明媚的夏日，盡顯地中海女性的浪漫風情。

 www.vietnamairlines.com
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US$ 123 
CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP 80ML
A weapon of seduction for the woman who wears it. Reveal your good side through the 
luminous facet of tuberose and the best quality Sambac Jasmine. Dare your bad side through 
addictive notes of roasted Tonka beans and Cocoa.

NƯỚC HOA CAROLINA HERRERA GOOD GIRL EDP 80ML
Mùi hương quyến rũ, lôi cuốn đam mê, khai sáng vẻ đẹp tiềm ẩn của bạn qua hương thơm 
nồng nàn của hoa huệ và mùi hương thanh khiết của hoa nhài. Đồng thời tạo ra cảm giác 
ngây ngất khó dứt. Phảng phất mùi vị đậm đà của đậu rang Tonka và ca cao.

캐롤리나 헤레라 굿걸 EDP 80ML
이성을 유혹하는 무기, 캐롤리나 헤레라 굿걸. 빛을 발하는 월하향과 최상급 샐비어 자스민 향으로 매력을 
한층 더 끌어내 보세요. 

그리고 통카빈과 코코아의 중독성 강한 향으로, 자신을 과감하게 표현해 보세요.

キャロライナへレラ グッド ガール オードパルファム 80ML
この魅惑の香りは女性の強い味方です。チューブローズの煌めきと最高品質のサンバックジャスミンが
あなたの美しさを、
人を病みつきにするローストされたトンカ豆とカカオの香りがあなたのワルな一面を表現します。

卡羅琳娜埃萊拉好女孩高跟鞋香水 80ML
這款香水是女人散發個人魅力的秘密武器。以夜來香和雙瓣茉莉的香氣展現你最美好的一面。烤過的黑香豆
和可哥的基調，把你淘氣的一面都襯托出來。
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006
US$ 104 
MIU MIU EAU DE PARFUM 100ML 
The first Miu Miu fragrance captures the spirit of the brand. The sensual, soft blue-pil-
lowed opaque glass – reminiscent of Miu Miu’s signature matelassé – with translucent 
red disk is simultaneously traditional and pop. The surprising combination of lily of the 
valley and akigalawood feels natural and timeless in a very contemporary way. 

NƯỚC HOA MIU MIU EAU DE PARFUM 100ML 
Nước hoa đầu tiên của Miu Miu nắm bắt tinh thần của thương hiệu này. Thuỷ tinh 
xanh đục mềm mại, gợi cảm – gợi nhớ đến vải chần matelassé đặc trưng của Miu 
Miu – với đĩa màu đỏ trong mờ, vừa truyền thống vừa đương thời. Sự kết hợp đầy 
bất ngờ của lily trên đồng cỏ và xạ hương  thật tự nhiên và bất tận theo một cách 
rất hiện đại.

미우미우 오드퍼퓸 100ML
미우미우가 처음으로 선보이는 이 향수에는 미우미우 브랜드의 영혼이 깃들어 있습니다. 미우미우
의 시그네쳐 마틀라세를 연상시키는 관능적인 불투명 소프트 블루 쿠션 향수병과 반투명한 레드 디
스크는 전통성과 대중성을 동시에 연출합니다. 계곡에 피어난 백합과 아키갈라우드의 놀라운 조합
은 매우 현대적인 느낌으로 자연스럽고 시간을 아우르는 분위기를 자아냅니다.  

ミュウ ミュウ オード パルファム 100ML
ブランドの真髄をとらえた、ミュウ ミュウ フレグランスの第一弾。
ミュウ ミュウの特徴的なマテラーセ模様を偲ばせる官能的で柔らかなブルーピローの
オパークグラスと半透明なレッドディスクは、伝統的でありながら同時にポップでもあります。
スズランとアキガラウッドの驚くような組み合わせは、とても現代的な方法で時代を
超越しながら、自然な感覚を呼び覚まします。

MIU MIU 香水- 100ML
Miu Miu 推出的第一款香氛，完美呈現品牌精髓。誘人的淺藍色磨砂瓶身，呼應 Miu Miu 的經典襯
裡設計，鮮紅瓶蓋既經典又時尚。揉合山谷百合與木質香，帶來令人意想不到的香氣，清新自然，
展現歷久不衰的現代時尚。
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US$ 97 
CHLOE SIGNATURE EDP 75ML
A sublime rose fragrance. At the heart of the Eau de Parfum, the Chloé rose: dazzling and delicate. A velvety bouquet interlacing floral notes of 
magnolia and honeyed accents of amber. The luxurious pleated glass bottle is crowned with a silver plate and enlaced with the iconic beige ribbon. 
A new addictive way to wear Chloé. Feminine. Natural. Chic.

NƯỚC HOA CHLOÉ SIGNATURE EDP 75ML
Một hương thơm hoa hồng tuyệt vời. Là sản phẩm đặc biệt của dòng Eau de Parfum, sản phẩm nước hoa Chloe hoa hồng mang đặc trưng riêng 
của mình: rực rỡ và tinh tế. Một bó hoa mượt mà xen kẽ các nốt hoa của hoa mộc lan và các điểm nhấn mật ong của hổ phách. Chai thủy tinh 
xếp li sang trọng đính kèm một dây ruy băng màu be. Một mùi hương gây nghiện mang phong cách Chloe: nữ tính, tự nhiên và năng động.

끌로에 EDP 75ML
고결한 로즈 향수입니다. 오드퍼퓸의 심장이라 할 수 있는 끌로에 로즈는 마그놀 리아의 플로럴 향과 꿀의 향이 강조된 앰버향이 가미된 부드러운 부케를 떠올리게 합니
다. 럭셔리한 주름의 유리 보틀은 실버 플레이트 마개와 상징적인 베이지 리본으로 장식되어 있습니다. 끌로에를 몸에 지닐 수 있는 새로운 방법입니다. 여성스럽고, 내
추럴하며 세련된 향입니다.

クロエ EDP 75ML
崇高なローズの香り。オード パルファムの中心に君臨する、目も眩むほど優美な香りのクロエ ローズ。ビロードのようなブーケに、木蓮のフローラルな香りと
琥珀色のハチミツがアクセントを加えています。豪華なひだ入りのガラスボトルには、銀めっきのトップと象徴的なベージュのリボンがあしらわれています。
クロエに虜になる、新しい方法です。女性的。自然。上品。

蔻依同名女士淡香水75毫升
玫瑰精華香氛。香水的精髓,盡在Chloé 玫瑰:如此細膩,如此迷人。木蘭花香揉合帶蜜糖的琥珀香氣。高雅的玻璃瓶綴以銀牌和經典的米色絲帶。Chloé 帶來全新誘人風
格。盡顯女性嫵媚,自然時尚。

 www.vietnamairlines.com
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007
US$ 114 
TIFFANY & CO. EAU DE PARFUM 75ML
The House of Tiffany, renowned for its exquisite and iconic jewelry designs, 
introduces Tiffany & Co. Eau de Parfum, a sparkling floral musk signature 
fragrance for the modern woman. 

NƯỚC HOA TIFFANY & CO. EAU DE PARFUM 75ML
Điểm nhấn ở trung tâm của lọ nước hoa này là loài hoa diên vĩ cao quý, 
một mô-típ thường thấy trong thiết kế trang sức của Tiffany, lọ trong 
suốt được truyền cảm hứng bởi Kim cương vàng Tiffany nổi tiếng và 
đường cắt Tiffany Lucida®.

TIFFANY & CO. 오 드 파르팽 75ML
정교하고 아이코닉한 주얼리 디자인으로 명성 높은 Tiffany 하우스가 영롱하게 반짝이
는 플로럴 머스크의 현대 여성을 위한 시그너처 향수인 

Tiffany & Co. 오 드 파르팽을 선보입니다.

ティファニー & Co オードパルファム 75ML
上品でアイコニックなジュエリーデザインで有名なティファニーから紹介された
ティファニーオードパルファムは現代女性の為の輝くフローラルなムスクの香りが

代表的な香水です。

蒂芙尼香水75毫升
以精緻、標誌性珠寶設計而聞名的蒂芙尼發佈蒂芙尼香水，專為現代女性設計，充滿

花香麝香的專屬香氛。 

Tiffany Back_210x148_1,41.indd   1 23.08.18   10:32
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Omnia Pink 
Sapphire Pouch

Túi Omnia
 lấy cảm hứng từ đá 

Sapphire hồng của BVL

Free Gift

008
US$ 77 
BVLGARI OMNIA PINK SAPPHIRE 40ML EDT
A floral sparkling Eau de Toilette with a festive spirit and a solar 
character.

NƯỚC HOA BVLGARI OMNIA PINK SAPPHIRE 40ML
Hương thơm nước hoa nồng nàn với hình dáng lọ được lấy cảm hứng 
từ đá sapphire hồng lấp lánh, phù hợp với mùa lễ hội.

불가리 옴니아 핑크 사파이어 40ML EDT
유쾌하고 화사한 꽃 향기 가득한 오드 뚜왈렛입니다.

ブルガリ オムニア ピンク サファイヤ オードトワレ 40ML
太陽の光のようでお祭り気分を盛り上げるキラキラしたフローラルのオードトワレ。

寶格麗粉晶女士淡香水40ML
閃耀花香調的淡香水，散發愉悅氣息與陽光朝氣。

009
US$ 66 
BVLGARI WOMEN’S GIFT COLLECTION 5X5ML
Perfect for travelers, this set includes a 5ml EDP Rose Goldea, a 5ml EDP 
Goldea The Roman Night, a 5ml EDT Omnia Crystalline, a 5ml EDT Omnia 
Pink Sapphire and a 5ml EDT Omnia Amethyste.

BỘ QUÀ TẶNG BVLGARI DÀNH CHO NỮ 5X5ML
Hoàn hảo cho khách du lịch, bộ sản phẩm này bao gồm 1 chai 5ml 
EDP Rose Goldea, 1 chai 5ml EDP Goldea The Roman Night, 1 chai 5ml 
EDT Omnia Crystalline, 1 chai 5ml EDT Omnia Pink Sapphire và 1 chai 
5ml EDT Omnia Amethyste.

불가리 우먼 기프트 컬렉션 5 x 5 ML
여행객에게 적극 추천하는 이 기프트 컬렉션에는 EDP 로즈 골데아(5ml), EDP 골
데아 더 로만 나이트(5ml), EDT 옴니아 크리스탈린(5ml), EDT 옴니아 핑크 사파
이어(5ml), EDT 옴니아 아메시스트(5ml)가 포함되어 있습니다.

ブルガリ ザ ウィメンズ ギフト コレクション (5ML x 5本)
旅行に最適なサイズのセットです。
セット内容: 
ローズ ゴルデア EDT (5ml)
ゴルデア ローマン ナイト EDT (5ml)
オムニア クリスタリン EDT (5ml)
オムニア ピンク サファイア EDT (5ml)
オムニア アメジスト EDT (5ml)

寶格麗女士精選禮盒 5毫升5瓶組
這款香芬迷你瓶套組含Rose Goldea玫瑰金漾女士香水5ml、Goldea The Roman 
Night羅馬之夜女士香水5ml、Omnia Crystalline晶澈女性淡香水5ml、Omnia Pink 
Sapphire粉晶女性淡香水，和Omnia Amethyste花舞輕盈女性淡香水5ml。

DUTY FREE  2019  15 www.vietnamairlines.com
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Fragrances 
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011
US$ 91 
MARC JACOBS DAISY EAU SO FRESH EDT 125ML 
A floral fruity fragrance. Playful and spirited, Daisy Eau So Fresh is a 
more fruity and bubbly version of the original Daisy. The scent radiates 
with crisp raspberry, wild rose and warm plum. Lose yourself in a field of 
flowers with Daisy Eau So Fresh! Vibrant. Charming. Whimsical.

NƯỚC HOA DAISY EAU SO FRESH MARC JACOBS EDT 
125ML 
Hương hoa trái cây. Tinh nghịch và mạnh mẽ, nước hoa Daisy Eau 
So Fresh là phiên bản bổ sung nhiều hương thơm trái cây và nét tươi 
mới hơn so với Daisy nguyên bản. Mùi thơm toả ra hương mâm xôi 
giòn rụm, hoa hồng dại và mận ấm áp. Thả mình trong một cánh 
đồng hoa với Daisy Eau So Fresh! Sống động. Duyên dáng. Bất định.

데이지 오 소 프레쉬EDT 125ML 
플로랄 프루티 향. 자유롭고 활발한 분위기의 데이지 오 소 프레쉬는 오리지널 데
이지에 비해 더욱 짙은 과일 향과 발랄함이 묻어납니다. 산뜻한 라즈베리, 들장미, 
따뜻한 자두 향을 발산합니다. 데이지 오 소 프레쉬와 함께 꽃밭에 누워 있는 기분
을 느껴보세요! 활기있고 매력있고 기발한 향입니다.

マーク ジェイコブス デイジー EAU SO FRESH EDT 125ML
フローラルフルーティのフレグランス。
陽気でいきいきとした「デイジー Eau So Fresh」は、オリジナルのデイジーの
香りがよりフルーティーで陽気になった新バージョンです。
新鮮なラズベリー、ワイルドローズ、暖かみのあるプラムの香りが広がります。
「デイジー Eau So Fresh」は、お花畑の中へと誘う香りです！
いきいき。チャーミング。気まぐれ。

MARC JACOBS清甜小雛菊淡香水 125ML
俏皮奔放的清甜小雛菊淡香水是一款明媚的花果香調，不僅比原版小雛菊香水更加
活力四射，還更加果味動人。這款香水在清脆的覆盆子、野玫瑰與溫潤的洋李香氣
交織下散發出的迷人氣息，讓人不禁沉醉在一片花海當中。活力四射、可愛動人、
活潑俏皮。

010
US$ 85 
MARC JACOBS DAISY EDT 100ML
A sparkling floral fragrance. Daisy is the essence of a youthful spirit: 
positively fresh and charmingly simple. Feminine with a playful inno-
cence, the scent radiates with wild strawberry, red grapefruit, and vi-
olet petals. Sophisticated with a touch of whimsy, Daisy brings a smile 
to your face! Sunny. Happy. Free.

NƯỚC HOA DAISY MARC JACOBS EDT 100ML 
Một hương hoa rạng rỡ. Hoa cúc Daisy là tinh tuý của tinh thần trẻ 
trung: tươi mới tích cực và đơn giản quyến rũ. Nữ tính với một vẻ 
ngây thơ tinh nghịch, mùi thơm lan toả hương dâu tây dại, bưởi đỏ 
và cánh hoa tím. Tinh tế với một chút bất định, Daisy mang lại nụ 
‘cười cho khuôn mặt bạn! Tỏa nắng. Vui vẻ. Tự do.

데이지 EDT 100ML
스파클링 플로랄 향. 데이지는 젊은이들의 특징인 확실한 상쾌함과 매력적인 소
박함을 가지고 있습니다. 자유로운 청순함을 간직한 여성스러움에 산딸기, 레드 
자몽, 제비꽃잎 향이 퍼집니다. 고상하면서도 기발함을 잃지 않은 데이지와 함께
라면 얼굴에서 미소가 떠나지 않을 것입니다! 쾌활함. 행복. 자유.

マーク ジェイコブス デイジー EDT 100ML
スパークリングフローラルのフレグランス。
「デイジー」は、ポジティブなフレッシュさとチャーミングなシンプルさの
若々しいスピリットが詰まっています。
茶目っ気と無邪気さのあるフェミニンな香りは、ワイルドストロベリー、
レッドグレープフルーツ、バイオレットペタルが広がります。
洗練さに気まぐれがプラスされた「デイジー」は笑顔をもたらす
フレグランスです! 太陽。ハッピー。自由。

MARC JACOBS小雛菊淡香水 100ML
這款散發明亮花果香氣的小雛菊淡香水時刻彰顯青春本質:活力清新又簡
潔動人。在洋溢著野草莓、紅葡萄柚以及紫羅蘭所帶來的清純氣息下,這
款略帶嬌媚又不失高雅的香調將為動人的女性魅力注入俏皮色彩,讓人倍
感愉悅!燦爛、快樂、隨性。

 www.vietnamairlines.com
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012
US$ 54 
MARC JACOBS DAISY TRAVEL EXCLUSIVE MINIATURES COFFRET
The perfect gift to treat yourself or others. This charming coffret is a collection of the iconic Daisy fragrances : Daisy 
Eau So Fresh EDT, Daisy EDT, Daisy Dream EDT as well as the new Daisy Love EDP. Each 4ML. Individually packed.

BỘ NƯỚC HOA DU LỊCH DÀNH CHO NỮ MARC JACOBS DAISY
Món quà hoàn hảo dành cho bản thân hoặc người yêu thương. Bộ sưu tập nước hoa quyến rũ này bao gồm các 
mùi hương đặt trưng : Daisy Eau So Fresh EDT, Daisy EDT, Daisy Dream EDT và Daisy Love EDP mới. Mỗi lọ nước 
hoa có dung tích 4ML và được đóng gói riêng.

마크 제이콥스 데이지 면세점 한정 미니어처 코프렛 세트
자신을 위한, 그리고 타인을 위한 선물로도 손색이 없는  이 매력적인 코프렛 세트는 마크 제이콥스를 대표하는 데이지 향수 컬렉션
입니다. 
데이지 오 소 프레쉬 EDT (Daisy Eau So Fresh EDT), 데이지 EDT (Daisy EDT), 데이지 드림 EDT (Daisy Dream EDT), 그리고 
새롭게 출시된 데이지 러브 EDP (Daisy Love EDP)로 구성되어 있습니다. 향수 별 용량은 4ML이며 개별포장 되어있습니다.

マーク ジェイコブス デイジー 免税販売限定 ミニチュア コフレット
マークジェイコブスのアイコニックなコフレットは、個別包装されており、贈り物に最適です。
セット内容 :各４ML
Daisy Eau So Fresh EDT、Daisy EDT、Daisy Dream EDT、Daisy Love EDP (新作)

MARC JACOBS DAISY,旅行專用迷你套裝
犒勞自己或饋贈佳品。這款可愛的套裝包含一系列標誌性的Daisy香水: Daisy Eau So Fresh EDT、Daisy EDT、Daisy Dream EDT 以及
新款 Daisy Love EDP。每瓶 4 毫升。獨立包裝。
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014
US$ 68 
VICTORIA’S SECRET BOMBSHELL – FLORAL EDP SPRAY 100ML 
Sexy today. Sexy tomorrow. Sexy forever. A glamorous blend of purple passion fruit, 
Shangri-la peony and vanilla orchid.  

VICTORIA’S SECRET BOMBSHELL – NƯỚC HOA DẠNG XỊT 
FLORAL EDP 100ML 
Quyến rũ hôm nay. Quyến rũ ngày mai. Luôn quyến rũ. Một sự pha trộn đầy lôi 
cuốn từ chanh lạc tiên, mẫu đơn Shangri-la và phong lan Vanilla.

빅토리아 시크릿 밤셸 – 플로랄 EDP 스프레이 100ML
오늘도, 내일도, 그리고 영원히 당신을 섹시하게 연출해줍니다. 보랏빛 패션 프루트, 샹그릴라 피
오니, 바닐라 오키드가 매력적으로 조합된 향입니다.

ヴィクトリアズ・シークレット ボムシェル フローラル EDP 
スプレー 100ML
いつでもセクシーに。豪華なパープルパッションフルーツ、シャングリラピオニー、
バニラオーチャードのブレンド。

維多利亞的秘密 炸彈女性淡香精－花卉噴霧100毫升 
今天性感。明天性感。天天都性感。迷人的紫色百香果、香格里拉牡丹和香草蘭。

HOT 
DEALS

US$ 36
BUY 3 FOR 

MUA 3 SẢN PHẨM VỚI GIÁ US$ 36

 www.vietnamairlines.com

013
US$ 15 
VICTORIA’S SECRET FANTASIES BODY MIST - LOVE SPELL 250ML 
Experience the luxury of fragrance. Refreshing formula is infused with conditioning 
Aloe Vera and calming Chamomile. Spray on for a sexy touch of scent. 

XỊT THƠM TOÀN THÂN VICTORIA’S SECRET FANTASIES - LOVE 
SPELL 250ML 
Trải nghiệm mùi hương sang trọng. Công thức tươi mới hoà trộn giữa Lô hội làm 
mát và Cam cúc làm dịu. Cho một cái chạm với mùi hương gợi cảm.

빅토리아 시크릿 판타지스 바디 미스트 - 러브 스펠 250ML
피부를 부드럽게 가꿔주는 알로에 베라와 피부 진정에 도움이 되는 카모마일 성분이 포함된 상쾌
한 포뮬라가 특징인 이 제품을 사용하는 즉시, 여러분에게는 우아한 향기의 세상이 펼쳐집니다. 
스프레이 한번으로 섹시한 매력을 뽐내보세요.

ヴィクトリアズ・シークレット ファンタジーズ ミスト 250ML ラブスペル
アロエベラと心を落ち着かせてくれるカモミールを配合しました。
セクシーで贅沢な香りをお楽しみください。

維多利亞的秘密幻想潤膚露 – 愛心 250毫升
體驗奢華的香氛。清爽的配方中注入了有調理的蘆薈和鎮靜的洋甘菊。噴上一股性感的香味。

Available from 1st December 2019
Có sẵn kể từ 1/12/2019

015
US$ 68 
VICTORIA’S SECRET NOIR TEASE FOR WOMEN 100ML
This floral fruity fragrance has a blend of black vanilla, frozen pear and blooming gardenia. 
Warm yet fresh, the notes amplify in reaction to your body heat, so the fragrance blooms 
on skin. It’s instantly addictive. And totally you.

NƯỚC HOA VICTORIA’S SECRET NOIR TEASE CHO NỮ 100ML
Hương hoa pha trái cây này là sự pha trộn của vanilla đen, quả lê và hoa nhài nở rộ. 
Ấm áp mà tươi mát, các nốt hương khuếch tán cùng phản ứng với nhiệt độ cơ thể, 
nhờ vậy mà hương thơm bung nở trên da. Ngay lập tức gây nghiện. Và hoà vào là bạn.

빅토리아 시크릿 느와르 티즈 여성용 100ML
블랙 바닐라, 얼린 배, 피어나는 가데니아 꽃을 조합한 플로랄 프루티 향입니다. 따뜻하고도 상쾌한 
향이 몸의 열기에 반응해서 증폭되어, 향기가 피부 위에서 피어납니다. 즉시 중독되는 향, 바로 당신
의 향입니다.

ヴィクトリアズ・シークレット ノワールティーズ 100ML
フローラルでフルーティーな香水は、ブラックバニラ、フローズンペアーとガーデニアの
ブレンドです。体温に反応すると、よりフレッシュな香りが広がります。
すぐにやみつきになる香りです。

維多利亞的秘密NOIR TEASE性感尤物淡香精女士香水 100ML
這款花果香氛混合了繽紛香草、洋梨和盛開的梔子花。溫暖而清新的香調，隨著肌膚的暖氣緩緩散
發，讓花果朵朵在肌膚上綻放。令人魂牽夢縈。這就是你的香氣。
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017
US$ 60 
RALPH LAUREN WORLD OF POLO COLLECTION 
(EDT 15ML X 4)
Experience the Classic POLO or the Fresh Masculinity of POLO BLUE, 
enjoy the POLO BLACK sophisticated fragrance or the newest POLO 
RED spicy blend. It is a unique opportunity to discover the Ralph Lauren 
masculine fragrance collection or to offer it to your beloved ones! It is 
also a light and convenient size for traveling.

BỘ NƯỚC HOA THẾ GIỚI POLO (EDT 15ML X 4)
Trải nghiệm POLO cổ điển hoặc nam tính mới mẻ của POLO BLUE, 
tận hưởng hương thơm tinh tế của POLO BLACK hay hỗn hợp cay 
nồng mới nhất của POLO RED. Đây là cơ hội độc nhất để khám phá 
bộ nước hoa nam tính Ralph Lauren hoặc dành tặng cho người thân 
yêu của bạn! Kích thước gọn nhẹ và thuận tiện cho du lịch.

월드 오브 폴로 컬렉션 (EDT 15ML X 4)
폴로의 고전적인 향과 폴로 블루의 신선한 남성적 향을 경험하고, 폴로 블랙의 세
련된 향, 폴로 레드의 감각적인 조합을 느껴 보세요. 랄프 로렌의 남성 향수 콜렉션
을 만나는 특별한 기회를 제공합니다. 사랑하는 이에게 선물로도 좋습니다. 여행에 
휴대하기 좋은 가볍고 편리한 사이즈입니다.

ラルフローレン ワールド オブ ポロ コレクション 
(EDT 15ML X 4本)
ラルフローレンの男性らしい香水のセットです。
旅行に便利なサイズのミニボトルで、ギフトにも最適です。
セット内容:
ポロ（15ml）
ポロ ブルー（15ml）
ポロ ブラック（15ml）
ポロ レッド（新作）（15ml）

拉夫勞倫馬球世界套裝 (淡香水15毫升x4)
讓您一次過體驗經典POLO、POLO BLUE的清爽陽剛感覺、POLO BLACK的成熟氣息，
以及全新POLO RED的混合辛香。此款套裝是讓您探索Ralph Lauren 男士香水系列
的絕佳機會，亦是送給摰愛的完美之選。套裝輕便小巧，方便旅行時攜帶。

016
US$ 77 
RALPH LAUREN POLO BLUE EDT 125ML
With Polo Blue, Ralph Lauren bottled the freedom of the blue sky, the 
energy of the open waters and an invigorating blast of fresh air. The 
scent is an exhilarating blend of melon, basil verbena and white suede, 
for the champion who lives life to the fullest.

NƯỚC HOA RALPH LAUREN POLO BLUE EDT 125ML
Với Polo Blue, Ralph Lauren đã gói vào chai sự tự do của trời xanh, 
năng lượng của dòng nước chảy và sinh lực của không khí trong 
lành. Mùi hương là sự pha trộn tuyệt vời của quả dưa, húng quế cỏ 
roi ngựa và da lộn trắng, cho nhà vô địch luôn sống hết mình.

랄프 로렌 폴로 블루 EDT 125ML
랄프 로렌은 폴로 블루에 푸른 하늘의 자유와 광활한 바다의 에너지, 신선한 공
기의 활기를 담았습니다. 멜론, 바질 버베나, 화이트 스웨이드를 유쾌하게 조합한 
향은 인생을 마음껏 즐기는 챔피언에게 어울립니다.

ラルフローレン ポロ ブルー EDT 125ML
青い空と、広大な海、そして爽やかな空気のエネルギーを身にまとうよう。
香りはメロン、バジル、バーベラ、ホワイトスエードの爽快なブレンドです。

拉夫勞倫藍色馬球男士香水125毫升
蘊藏藍天的自由氣息、海洋的能量，以及清新空氣帶來的清爽感覺。此款香水完
美結合甜瓜、羅勒馬鞭草和白麝香的芳香，為活得多姿多采的皇者而設。
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US$ 70 
ACQUA DI GIÒ POUR HOMME EDT 50ML SPRAY 
Born from water, air and the sun, Acqua Di Giò Pour Homme brings Fresh-
ness, Transparency and Lightness. It is the story of a strong, free, elegant 
and mysterious man.

NƯỚC HOA ACQUA DI GIÒ POUR HOMME EDT 50ML 
DẠNG XỊT 
Được tạo ra từ nước, không khí và mặt trời, Acqua Di Giò Pour Homme 
mang đến sự tươi mát, tinh khiết và nhẹ nhàng. Là câu chuyện về người 
đàn ông mạnh mẽ, tự do, lịch thiệp và đầy bí ẩn.

아쿠아 디 지오 뿌르 옴므 EDT 50ML 스프레이
물과 공기, 태양을 연상시키는 청량하고 투명하며 가벼운 향의 아쿠
아 디 지오 뿌르 옴므 EDT는 강인하고 자유롭고 우아하면서 신비로
운 남성에게 매우 어울리는 제품입니다.

アクアディ ジオ プールオム オードトワレ 50ML スプレー 
水、空気、そして太陽から生まれたアクアディジオプールオムがフレッシュで
透きとおった軽い香りを運びます。
それは、力強く、自由で、エレガント、そしてミステリアスな男のストーリーです。

ACQUA DI GIÒ POUR HOMME EDT 寄情男士香水噴霧 50毫升
生於水、空氣和陽光的寄情男士淡香水為您展現清新、透明和光明的氣質，
彷彿即將展開一段堅強、自由又高雅的英雄故事。

019
US$ 68 
DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE POUR HOMME 
EAU INTENSE 50ML 
This masculine blend, leaves a potent trail that captures the innate sensuality 
of the Light Blue man.

NƯỚC HOA  NAM DOLCE & GABBANA LIGHT BLUE 
EAU INTENSE 50ML
Một sự pha trộn đầy nam tính, để lại dấu ấn mạnh mẽ của người đàn ông 
đích thực Light Blue.

돌체 앤 가바나 남성용 라이트 블루 오 인텐스 50ML
남성적 느낌이 물씬 풍기는 라이트 블루는 이 향수를 사용하는 남성의 관능적 면모를 드

러내며 강렬한 흔적을 남깁니다.

ドルチェ＆ガッバーナ ライト ブルー プール オム 
オー インテンス 50ML
この男性的なブレンドは、強い香りを残し、ライトブルーをまとう男のセクシーさを

強調します。

杜嘉班納淺藍男士濃香氛 50毫升
強勁的香痕展現淺藍男士與生俱來的性感魅力。
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020
US$ 67 
JEAN PAUL GAUTIER LE MÂLE EDT 75ML
Jean Paul Gaultier pays tribute to a symbolic figure who has long been a source of 
inspiration for him: the sailor. Le Mâle, as virile as it is sexy, is a fragrance which 
offers a nonconformist view of masculinity… a reassuring fragrance with an ex-
tremely modern trail. Lavender, evoking the familiar, comforting scent of shaving 
soap, is enhanced by the sensuality of vanilla.

NƯỚC HOA JEAN PAUL GAULTIER LE MÂLE EDT 75ML
Jean Paul Gaultier vinh danh một nhân vật biểu tượng, từ lâu đã là nguồn cảm 
hứng: người Thuỷ thủ. La Mâle, mạnh mẽ như chính sự gợi cảm của nó, là mùi 
hương mang đến góc nhìn không theo khuôn phép về sự nam tính… một hương  
thơm dễ chịu cùng lưu hương vô cùng hiện đại. Hương bạc hà tươi biểu tượng 
cho sức mạnh; truyền thống được biểu diễn bằng hoa oải hương; vani cho sự 
ấm áp và dịu dàng khiến phái nữ hoàn toàn không thể cưỡng lại.

장 폴 고티에 르 말 EDT 75ML
이 제품은 오랫동안 장 폴 고티에에게 영감을 준 상징적 존재, ‘선원’에게 바치는 찬사와도 같습
니다. 섹시하면서 남성미 넘치는 이 향수는 일반적인 의미의 남성성 그 이상을 탐구하면서도 현
대적인 해석을 담아 우리 마음에 안정감을 선사합니다. 우리에게 친숙한 면도크림의 라벤더 향
이 관능적인 바닐라 향을 만나 한층 더 강화된 것이 특징입니다. 

ジャン=ポール ・ ゴルチエ LE MÂLE EDT 75ML
ジャン＝ポール・ゴルチエにとって長い間インスピレーションの源となってきた象徴的な
セイラーに敬意を表した香水です。
セクシーでかつ力強いLe Mâleは、まろやかで深みのある温かさを漂わせながら、
男性的な包容力のあるセンシュアリティをアピールしてくれます。
シェービングソープの心地良さをイメージしたラベンダーの香りと、
バニラの香りによって気持ちを高揚させます。

高堤耶男性淡香水75毫升 
高堤向水手這長期作為他靈感來源的象徵人物致敬，創作了這款男士香氛。這性感又怡人的男
性香氛展現出時尚的男子氣概。薰衣草的芬芳喚起一股熟悉又爽心的剃須皂氣味，最後用香草

強化感性魅力。

021
US$ 59 
BVLGARI POCKET SPRAY COLLECTION 3x15ML
Perfect for travelers, this set includes Bvlgari Man In Black EDP 15ml, 
Bvlgari Man Extreme EDT 15ml and  Bvlgari Man Wood Essence EDP 
15ml.

BỘ NƯỚC HOA NAM DẠNG XỊT BVLGARI POCKET 
SPRAY COLLECTION 3x15ML
Hoàn hảo cho khách du lịch, bộ sản phẩm này bao gồm Bvlgari 
Man In Black EDP 15ml, Bvlgari Man Extreme EDT 15ml và Bvlgari 
Man Wood Essence EDP 15ml.

불가리 포켓 스프레이 컬렉션 3종 x 15 mL
여행객을 위한 완벽한 향수 세트로, 불가리 맨 인 블랙 EDP(15 mL)와 불가
리 맨 익스트림 EDT(15mL), 불가리 맨 우드 에센스 EDP(15mL)로 구성되
어 있습니다.

ブルガリ ポケット スプレー コレクション(15ML x 3本)
旅行に最適のセットです。
セット内容 :
ブルガリ マン イン ブラックEDP 15ML
ブルガリ マン エクストリーム EDT 15ML
ブルガリ マン ウッド エッセンス EDT 15ML

寶格麗男士隨身香氛套裝 3x15毫升
旅行者的完美選擇: 套裝包含酷幽男士香氛15ML, 酷爽男性淡香氛15ML,
城市森林男士香水15ML .
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022 
US$ 107 
ESTĒE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR SYNCHRONIZED 
RECOVERY COMPLEX II 50ML
Advanced with exclusive repair technology, it is proven to significantly reduce major signs of 
visible aging. So effective, it supports the natural synchronization of skin’s night time repair 
process for smoother, younger and more radiant looking skin.

TINH CHẤT DƯỠNG DA BAN ĐÊM ESTĒE LAUDER II 50ML
Sử dụng công nghệ phục hồi chuyên biệt, sản phẩm được chứng minh là làm giảm đáng kể 
hầu hết các dấu hiệu lão hóa. Hỗ trợ quá trình phục hồi da tự nhiên vào ban đêm, mang 
đến làn da mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ hơn.

에스티 로더 어드밴스드 나이트 리페어 싱크로나이즈드 리커버리 콤플렉스 II 50ML
독자적인 피부 재생 기술로, 주요 노화 증세를 놀라운 수준으로 개선시키는 효과를 입증하였습니다. 저녁 동

안에 이루어지는 피부 본연의 회복 기능을 도와, 매끈하고 젊고 활기찬 피부를 되찾게 합니다.

エスティ ローダー アドバンス ナイト リペア SR コンプレックス II 50ML
独自の修復テクノロジーを使用してさらに効果が向上し、目に見えるエージングサインを大幅に
低減することが実証されています。お肌が本来持っている睡眠中の修復プロセスと同期して顕著な効果を

発揮し、さらに滑らかで、若々しく、輝くお肌を実現します。

雅詩蘭黛特潤超導修護露 II 50毫升
先進的獨家修復技術，經證實可明顯減少可見的老化跡象。效果卓越，可與肌膚自然的夜間修復過程同步，

讓肌膚更光滑、更年輕、更光彩。

023
US$ 64 
ESTÉE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR EYE SUPERCHARGED 
COMPLEX SYNCHRONIZED RECOVERY 15ML
This supercharged treatment helps repair the visible impact of lack of sleep, UV, 
pollution—even blue light. A potent hydration booster, including Hyaluronic Acid, 
infuses skin with vital moisture.

TINH CHẤT DƯỠNG DA CÔ ĐẶC, PHỤC HỒI VÙNG DA NHẠY 
CẢM QUANH MẮT
Giải pháp hữu hiệu trong việc điều trị những dấu hiệu rõ rệt của việc thiếu ngủ, ngăn 
tia cực tím, ô nhiễm, hay ngay cả ánh sáng màu xanh. Đây là tinh chất tăng cường cấp 
ẩm có chứa Hyaluronic Acid, giúp da ẩm mượt ngay lần sử dụng đầu tiên.

에스티로더 어드밴스드 나이트 리페 어 아이 슈퍼차지드 콤플렉스 싱크로나이
즈드 리커버리 15ML
초강력 케어 효과를 자랑하는 본 제품으로, 수면부족이나 자외선, 블루라이트 노출로 인한 눈에 띄

는 증상을 완화해보세요. 히알루론산이 다량 포함되어 있어 피부에 수분을 충분히 공급해줍니다. 

エスティ ローダー アドバンス ナイト リペア アイ SR コンプレックス 15ML
独自のテクノロジーにより、睡眠不足、紫外線、大気汚染、ブルーライト等による
目に見えるダメージを修復。

ヒルアロン酸を配合した強力な保湿成分がお肌に生き生きとした潤いをもたらします。

雅詩蘭黛特潤修護精華眼霜 15毫升
這款超速有效的精華霜有助於修護因睡眠不足、紫外線、環境污染，甚至藍光所引起可見的可視眼部

問題。這強效保濕精華露，蘊含玻璃酸，能為眼周肌膚注入更多水分，持久滋潤。
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024
US$ 108 
ESTÉE LAUDER MICRO ESSENCE SKIN ACTIVATING TREATMENT LOTION 200ML
Now activate the foundation of your most youthful-looking skin: Softer and smoother. Our exclusively formulated 
bio-ferment—a concentrated extraction infused with rich, vital micro-nutrients—helps skin activate its natural 
resistance to visible signs of aging.

TINH CHẤT DƯỠNG DA TRỊ LIỆU KHÔI PHỤC TẾ BÀO ESTEE LAUDER 200ML
Kích hoạt lớp nền của làn da trẻ trung: mềm mại và mịn màng. Với công thức lên men sinh học độc quyền – chiết 
xuất tập trung bổ sung các vi chất đa dạng và thiết yếu – giúp tái tạo khả năng tự nhiên của làn da chống lại các 
dấu hiệu lão hóa. 

에스티 로더 마이크로 에센스 스킨 액티베이팅 트리트먼트 로션 200ML  
가장 젊어 보이는 피부를 깨우세요. 부드럽고 매끄럽게 해줍니다. 독자적으로 개발된 생발효물 – 진한 필수 미세영양분 농축 추출물 – 이 
피부의 자연 탄성을 활성화해주어 눈에 보이는 노화 증세를 방지합니다.  

エスティ ローダー マイクロ エッセンス ローション 200ML
化粧水で目覚める、肌クオリティ。
美しさの起源は、強さでした。
それは、生命そのものが持つ、たくましさへの回帰。
人類が生存できない極限環境でも生き抜く強さを秘めた微生物の営みに導かれ、１本の化粧水が生まれました。
肌を土台*から濃密なうるおいでサポートし、ダメージ因子に左右されにくい、すこやかな肌クオリティを保ちます。
*肌が本来持っているバリア機能

雅詩蘭黛微精華原生液 200毫升
專為亞洲女性研製的Micro Essence微精華原生液，率先將極地生物的神奇再生能量，轉化為微分子導入力量，以革命性Bio-Ferment原
生賦活科技，瞬間釋放極微分子，層層推進肌底，激活修護力，觸發再生力，強化防禦力。肌膚由內到外淨、透、彈、滑，煥然一新！
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랑콤 어드밴스드 제니피끄 - 젊음의 단백질 활성 세럼™ 50ML
타고난 피부처럼! 감히 누구도 따라 할 수 없는 특별함, 랑콤이 젊은 피부의 비밀을 밝힙니다.
또한 어드밴스드 제니피끄의 특허 받은 셀프 로딩 스포이드는 뚜껑을 열면 자동으로 1회 사용할 최적의 양이 나
와 사용의 편리함을 더했습니다.

ランコム ジェニフィックアドバンスド ユースアクティベーティング美容液 50ML
ジェニフィックは、スキンケアをはじまりから変える美容液。 
先進技術で放たれた酵素がもたらす恵み*。みずみずしく肌に浸透し、本来の美しさを呼び醒ます。 
まずは7日間。若々しいオーラを纏う、輝くような今を。
* ビフィズス菌発酵エキス、酵母エキス（整肌成分）

蘭蔻小黑瓶精華肌底液 50毫升
「小黑瓶」開創了護膚新時代，深入肌底修護，激活年輕蛋白活性；以超小的精華分子，迅速滲透修護肌底，
使肌膚追溯到年輕狀態，讓肌膚柔軟細膩摸得到，彈潤透亮看的見，一日日，年輕光芒由內閃耀！

025
US$ 125 
LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE YOUTH  ACTIVATING 
CONCENTRATE 50ML
New Advanced Génifique helps restore youthfulness by improving the appearance of 10 clinical 
signs that define a youthful-looking skin. Encapsulating biotechnology derived ingredients, its 
new patented formula feels incredible to the touch. See and feel the results. Benefits: Smoothes 
Fine Lines and Deep Wrinkles, Boosts Radiance, Clarifies and Evens Skin Tone, Improves Skin 
Texture, Increases Elasticity and Tonicity, Firms Skin, Hydrates

TINH CHẤT TRẺ HÓA DA  LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE YOUTH 
ACTIVATING CONCENTRATE 50ML 
Advanced Génifique thế hệ mới giúp phục hồi sự trẻ trung bằng cách cải thiện 10 dấu hiệu 
trẻ hóa của làn da. Được tạo thành bởi các thành phần có nguồn gốc từ công nghệ sinh học,  
với công thức được cấp bằng sáng chế mới giúp làn da có được sự tươi trẻ khó tin khi chạm 
vào. Hãy sử dụng và cảm nhận kết quả rõ rệt. Lợi ích: Làm mịn các rãnh trên da và làm mờ 
nếp nhăn, tăng độ rạng rỡ, làm sáng và làm lên tông màu da, cải thiện kết cấu da, tăng độ 
đàn hồi và săn chắc cho làn da, cung cấp độ ẩm.

랑콤 어드밴스드 제니피끄 더블 드롭 앰플 20ML
아이 일루미네이터 - 유스 액티베이팅 컨센트레이트. 닿기 어려운 눈 부위까지 케어할 수 있고 포
뮬라 감지 효능을 최적화해 주는 플렉시블 마사지 어플리케이터로 설계된 첫 단계 아이 일루미네
이팅세럼. 산뜻한 텍스처가 눈가 전체에 효율적으로 작용합니다. 눈 밑 처진 지방, 다크 서클과 주
름을완화해 주는 신비의 마력. 눈매가 또렷해지고 생기발랄하며 더 커보이는 놀라운 결과를 가져
다줍니다.

ランコム ジェニフィック アドバンストアイセラム ライトパール 20ML
アイイルミネータ―ユース・アクティべ―ティング・コンセントレート。
これまで最も届きにくかった目の周りのお手入れができ、フォーミュラの効能を最適化する、
フレキシブルに回転するマッサージアプリケーターが付いたランコムで初めての
アイイルミネーティング美容液。
フレッシュなつけ心地のこの美容液は、上まぶたと下まぶたに効果的に働きかけます。
独特の技術を採用し、目の下のたるみ、目のクマやシワを目立たなくします。
驚く効果：なめらかで若々しい印象のフレッシュな目もとへ導きます。

蘭蔻升級版肌因亮眼賦活精粹 20毫升
受基因科學的啟發，蘭寇推出強化配方，效果立即顯著，可減少眼袋並深入眼周凹陷。
短短一個月，眼睛就會越來越年輕。

026
US$ 81 
LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE YEUX LIGHT PEARL 20ML
Eye Illuminator – Youth Activating Concentrate. Our 1st eye-illuminating serum engi-
neered with a flexible massage applicator to help reach the most inaccessible eye 
areas and optimize the formula perceived efficacy. Its fresh texture acts efficiently 
above and below the eye. A unique alchemy to reduce the appearance of eye bags, 
dark circle and wrinkles. Spectacular results: your eye contour looks fresh, rested 
and smooth.

TINH CHẤT LÀM SÁNG VÙNG DA QUANH MẮT LANCÔME 
ADVANCED GÉNIFIQUE YEUX LIGHT PEARL 20ML
Tinh chất dưỡng mắt tái tạo độ đàn hồi và làm sáng các vùng da quanh mắt. 
Huyết thanh làm sáng các vùng da nhạy cảm quanh mắt đầu tiên của chúng tôi 
được thiết kế với một dụng cụ massage linh hoạt để giúp dưỡng được các vùng 
mắt khó tiếp cận nhất và tối ưu hóa công dụng. Sử dụng hiệu quả cho cả vùng 
mắt trên và vùng bên dưới mắt, làm giảm sự xuất hiện của túi mắt, quầng thâm 
và nếp nhăn. Mang lại cho bạn kết quả thật tuyệt vời: bầu mắt của bạn trông 
tươi trẻ, sáng màu da và mịn màng.
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027
US$ 81 
LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE SENSITIVE - DUAL CONCENTRATE 20ML
Seasonal changes, pollution and stresses of modern life may result in the feeling of fragility on the skin surface 
(tight skin, tingling sensations, discomforts…) and may lead to premature signs of aging. This dual concentrate 
soothes and reinforces your sensitive skin and helps to protect against daily aggressors. The technology? Two 
formulas in one product, isolated from each other until first use to maintain their freshness. At activation, 
the blue concentrate enriched with antioxidants (Ferulic + Vitamin E) releases into the base to create a dual 
concentrate helping to soothe sensitive skin and reduce the appearance of visible signs of aging.

TINH CHẤT TRẺ HÓA DA LANCÔME ADVANCED GÉNIFIQUE SENSITIVE- ĐẬM ĐẶC 
GẤP ĐÔI
Thay đổi khí hậu theo mùa, ô nhiễm và căng thẳng của cuộc sống hiện đại có thể dẫn đến sự tổn thương trên 
làn da của bạn  (da căng, cảm giác ngứa ran, khó chịu) và có thể dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm. Tinh chất 
dưỡng da với tác động kép này làm dịu và củng cố làn da nhạy cảm của bạn và giúp bảo vệ da, chống lại các 
yếu tố gây tổn thương hằng ngày. Công nghệ thế nào để tạo nên sự khác biệt ? Hai công thức được tích hợp 
trong cùng  một sản phẩm, lần đầu tiên được kết hợp chung để mang lại sự tươi trẻ. Tinh chất dưỡng da màu 
xanh với giàu thành phần chất chống oxy hóa (Ferulic + Vitamin E) tạo ra một chất cô đặc kép giúp làm dịu 
làn da nhạy cảm và giảm sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

랑콤 어드밴스드 제니피끄 센시티브 – 듀얼 컨센트레이트
두 가지 효과를 지닌 본 제품을 통해 민감한 피부를 진정시키고 일상 속 자극으로부터 피부를 보호하세요. (페룰산 및 비타민 E

와 같은) 항산화 요소가 풍부한 푸른빛의 농축액이 피부 깊숙이 스며들어 민감한 피부를 진정시키고 노화의 진행을 방지합니다.

ランコム ジェニフィック アドバンスト センシティブ デュアル コンセントレート 20ML
デュアルコンセントレートは、敏感なお肌をなだめ、強化し、さらに、日々の刺激からお肌を守ります。
抗酸化物質（フェルラ酸＋ビタミンE）が濃縮されたこのブルーのコンセントレートが活性化されると、
敏感なお肌をなだめ、目に見えるエイジングのサインを低減する2重コンセントレートを作り出します。

蘭蔻「小黑瓶」安瓶精華 20毫升
小黑瓶安瓶，是蘭蔻蘊含高濃度護膚精萃的升級版精華。平滑肌膚：揮別肌膚凹凸不平，反復粗糙。舒緩作用： 拒絕肌膚泛紅，
是你肌膚脆弱時期的穩定器。 補水功效：深入補水，無懼緊繃。透亮效果：對膚色暗沉say no。
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029
US$ 60 
CLINIQUE DRAMATICALLY DIFFERENT MOISTURIZING GEL (2 X 125ML)
Travel Exclusive: Discover the oil-free moisture “drink” developed by Clinique’s dermatologists to 
maintain optimal moisture balance for skins comfortable in the cheeks but oily in the T-Zone or oily 
all over. Dramatically Different Moisturizing Gel works to soften, smooth, improve the condition and 
texture of your skin. Here, two convenient pump-dispensing bottles. Allergy Tested. 100% Fragrance 
Free. 

GEL CLINIQUE DƯỠNG ẨM TẠO SỰ KHÁC BIỆT (2 X 125 ML)
Khám phá công thức dưỡng ẩm không gây dầu phát triển bởi các bác sỹ da liễu của Clinique để 
duy trì khả năng cân bằng độ ẩm tối ưu cho làn da bị mụn vùng chữ T hoặc quanh mặt. Gel dưỡng 
ẩm giúp làm mềm, mịn, cải thiện tình trạng và kết cấu của làn da của bạn. Thiết kế dạng chai có vòi 
bơm rất thuận tiện cho bạn. Đã được thử nghiệm dị ứng trên da. Không có hương liệu. 

크리니크 모이스춰 베이직 케어 라인 드라마티컬리 디퍼런트 모이스춰라이징 젤 
(125ML, 2개)
면세점 한정: 크리니크 피부과전문의의 손에서 탄생한 걸작, 오일-프리 수분 “젤”을 만나보세요. 양 볼은 뽀송하지만 
T존이나 기타 다른 부위에는 유분기가 있어 최적의 수분 밸런스를 유지하는 것이 고민이라면, 특히 유용한 제품입니
다. 드라마티컬리 디퍼런트 모이스춰라이징 젤은 피부 결를 부드럽고 매끈하게 유지해주고 피부 상태를 향상시켜줍
니다. 2개의 로션 펌프가 함께 제공됩니다. 알레르기 테스트도 완료하였으며 100% 무향인 제품입니다. 

クリニーク モイスチャー ベーシック ドラマティカリー ディファレント 
モイスチャライジング ジェル (125ML x 2本)
免税品限定販売：
クリニックの皮膚科医によって開発された油分のない水分「ドリンク」は、オイルフリーのジェル状乳液で
あなたのお肌をしっかり保湿し維持します。
頬には十分な水分を与え、Tゾーンや顔全体の過剰な皮脂やテカリを防ぐオイルコントロール機能もあります。
またあなたのお肌を柔らかく滑らかにし、お肌の状態を整えます。
便利なポンプディスペンスボトル
アレルギーテスト済み
100％フレグランスフリー

倩碧平衡修護奇蹟膠（2 x 125毫升)
免稅獨家限定：由皮膚科醫師設計的配方，結合無油的保濕因子，可保持油水平衡，重建流失水分，重現光潤透澤。
最適合T部位容易出油和油性肌膚使用。獨特的保濕凝膠可以軟化、平滑、改善肌膚的狀況和質地。附兩支隨身分裝
瓶。通過過敏測試。100％ 不含香精。

028
US$ 74 
LANCÔME L’ABSOLU PALETTE-PARISIENNE CHIC
L’Absolu Palette – Parisienne Chic is an all-in-one, modern and generous palette, for an easy make-up on-the-go.

HỘP TRANG ĐIỂM LANCOME L’ABSOLU PARISIENNE CHIC
L’Absolu Palette - Parisienne Chic, bộ trang điểm được tích hợp trong 1 bảng màu, vô cùng thuận tiện khi mang đi du lịch 
hoặc đến nơi làm việc, với phong cách hiện đại và phóng khoáng.

압솔뤼 팔레트 - 파리지엔느 시크
압솔뤼 팔레트 – 파리지엔느 시크는 이동 중에도 쉽게 메이크업을 할 수 있는모던하고 옵션이 넉넉한 올인원팔레트입니다. 팔레트에 든 아이섀도
우 8가지, 립스틱 3가지,미니마스카라, 아이펜슬, 컴팩트파우더, 블러셔로 데이부터 나이트메이크업까지 어떤상황에도 어울리는 4가지의 간단하
고 실패할 염려가 없는 룩을 완성할 수 있습니다. 여행용 메이크업 아이템으로도 완벽하며 선물로도 멋집니다.

ランコム ラプソリュ パレット パリジェンヌ シック
ラプソリュパレット–パリジェンヌシックは外出先でも簡単にメークアップができる、オールインワンで最先端を行く大容量のパレットです。
アイシャドウ8本、リップスティック3本、ミニマスカラ、アイペンシル、コンパクトパウダー、パレット内のブラシにより、
昼夜を問わず、いつでも4種類の簡単で失敗のないルックスを作り上げることができます。

本製品は旅行のお供となるメークアップセットとしても、ギフトとしても完璧です。

蘭蔻全新菁純彩妝盤
蘭蔻全新菁純彩妝盤配備8款眼影、3款唇膏、迷你睫毛膏、眼線筆、粉餅及腮紅，時尚華麗、一應俱全。
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031
US$ 23 
INNISFREE MY REAL SQUEEZE MASK (20 PCS)
This refreshing water-type real mask, enriched with fresh moisture 
from green tea, keeps dry skin moisturized. [Directions] 1. After 
cleansing, use toner to refine skin texture. 2. Unfold and place the 
mask on the face, avoiding eye and lip area. 3. Leave on for 10-20 
minutes. 4. Discard the mask and gently pat for further absorption.

MẶT NẠ GIẤY INNISFREE MY REAL SQUEEZE (20 CÁI)
Mặt nạ giấy làm dịu dạng nước, được cung cấp thêm độ ẩm tự nhiên 
từ trà xanh, giúp giữ ẩm cho làm da. [Hướng dẫn] 1. Sau khi rửa mặt, 
sử dụng nước hoa hồng để làm khít kết cấu da. 2. Mở túi và trải mặt 
nạ lên mặt, tránh vùng mắt và môi. 3. Để nguyên trong 10-20 phút. 4. 
Gỡ bỏ mặt nạ và nhẹ nhàng vỗ lên da để hấp thụ tốt hơn.

이니스프리 마이 리얼 스퀴즈 마스크(20개입)
상쾌한 느낌의 이 워터 타입 마스크는 신선한 녹차에서 얻어낸 수분감으로 건조한 
피부를 촉촉하게 유지해줍니다. 
[사용법] 
1. 세안 후, 토너로 피부 결을 정돈해주세요. 
2. 마스크를 펼친 후, 입가와 눈가를 피해 얼굴에 올려 두세요. 
3. 그 상태로 10~20분 동안 기다려 주세요. 
4. 마스크를 떼어낸 후, 톡톡 두드려 피부에 남은 에센스를 흡수시켜 주세요.

インスフリー マイリアル スクイーズ マスクシート (20枚)
原料をフレッシュなままマスクにしました。オリジナル美容茶葉エキスが
たっぷりの潤いを与え、なめらかな肌に導きます。
使用方法 : 
1. 洗顔後、化粧水で肌を整えます。
2. マスクシートを取り、広げてから目、鼻、唇に合わせて肌に密着させます。
3. 10-20分後にマスクシートをはがし、肌に残った液をなじませます。

INNISFREE專屬真萃鮮榨茶樹面膜 (20片)
這款清爽水型真萃面膜，富含綠茶清新滋潤成分，保持肌膚滋潤。[產品使用方法] 
潔膚後，先以化妝水柔軟肌膚，將面膜避開眼、唇後敷於臉部，10-20分鐘後取下，
用手輕印剩餘精華液使其吸收。

New

030
US$ 50 
INNISFREE GREENTEA BALANCING SKINCARE KIT
A lightweight, yet moisturizing Green Tea Balancing Line with Jeju green tea extract helps maintain skin’s 
delicate balance for hydrated, healthy-looking skin. [Directions] Apply an appropriate amount over face 
and neck then gently smooth for better absorption.
[Usage Order] (Serum) - Skin - Lotion - Cream.

BỘ DƯỠNG DA INNISFREE GREENTEA BALANCING SKINCARE KIT
Dòng dưỡng ẩm mỏng nhẹ Green Tea Balancing với chiết xuất trà xanh từ đảo Jeju giúp duy trì sự cân 
bằng cho làn da đủ nước và khoẻ khoắn. Hướng dẫn: Cho một lượng vừa đủ lên mặt và cổ sau đó xoa 
đều nhẹ nhàng để hấp thụ tốt hơn.
Thứ tự sử dụng: (Tinh chất) – Nước hoa hồng – Sữa dưỡng – Kem dưỡng.

이니스프리 그린티 밸런싱 스킨케어 키트
가볍고 촉촉한 제형이 특징인 그린티 밸런싱 라인에는 제주 녹차 추출물이 포함되어 있습니다. 
이 제품으로 피부의 균형을 세심하게 유지함으로써 촉촉하고 건강한 피부를 얻어낼 수 있습니다. 
[사용법] 
적당량을 취해 얼굴과 목에 바른 후, 제품의 흡수를 위해 부드럽게 문질러주세요.
[사용 순서] ‘세럼 – 스킨 – 로션– 크림’ 순서로 발라주세요.

イニスフリー グリーンティー バランシング スキン ケア キット
チェジュ島産有機栽培のオリジナル美容茶葉から絞り出したエキスを配合し、軽量でありながら、潤いを与え、
油分・水分のバランスをうまくとれた肌へと導きます。
使用方法 : 適量を取り、顔と首に優しくなじませます。
使用順序 : セラム-スキン-ローション-クリーム

INNISFREE 綠茶平衡肌膚護理組
輕盈而滋潤的綠茶平衡系列，含有濟州島綠茶素的新鮮成分，能有效保濕鎖水，調節油水平衡，保持健康肌膚。
[產品使用方法] 取適量輕輕塗抹於面部和頸部，輕拍至吸收即可。
[使用順序]（精華素） - 化妝水 - 乳液 - 面霜。
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032
US$ 44 
SULWHASOO ESSENTIAL BALANCING WATER EX 125ML
Gel-type toner absorbs to skin with deep hydration and moisture. 

NƯỚC CÂN BẰNG ĐỘ ẨM CHO DA 125ML THƯƠNG HIỆU SULWHASOO
Nước cân bằng độ ẩm cho da dạng gel cung cấp nước và độ ẩm cho da. Các thuộc tính của 
Matrimony Vine giúp da thư giãn, trong khi Purslane cung cấp nước, giúp cho làn da của bạn 
có độ ẩm mượt mịn màng. Dễ dàng và nhanh chóng thẩm thấu, cung cấp nước và độ ẩm lâu 
dài, làm dịu da, giúp bề mặt da mịn màng ngay sau khi sử dụng.

설화수 자음수
깊이 있는 촉촉함을 선사하여 풍부한 보습을 선사하는 젤 타입스킨.
마치현 추출물이 수분을 공급하여 편안하고 촉촉한 피부 상태로 마무리하여 줍니다.
피부에 부드럽게 퍼지며 빠르게 흡수되어 말끔한 마무리감으로 촉촉함은 오래도록 머물어 피부가 편안합니다.

雪花秀 エッセンシャル バランシング ウォーター EX 125ML
ジェルタイプの化粧水は、深い吸収力で肌を潤し、しっかり保湿します。スベリヒユ抽出物が水分を供給し
肌を鎮静しよりしっとりさせ、高麗人参の中の蒸参水が深い保湿と弾力を与えます。
滑らかに優しく広がり早く吸収されながらしっとりさが長持ちし肌に心地よさを与えます。

雪花秀滋陰水125毫升
質地水潤吸收快，迅速深層滲透補充水分，讓肌膚徹底水嫩潤澤。馬齒莧有效潤澤肌膚，地骨皮則具有舒緩作
用，鎮靜安撫肌膚並加強深層保濕功效。迅速滲透肌底，肌膚飽水透亮，持久水潤。

033
US$ 40 
SULWHASOO OVERNIGHT VITALIZING MASK EX 120ML
The soft texture of this mask cream provides soothing moisture without 
excess residue, nurtures the skin overnight with rich moisture. 

MẶT NẠ NGỦ CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT 120ML THƯƠNG 
HIỆU SULWHASOO
Với kết cấu mềm mại, mặt nạ Sulwhasoo cung cấp độ ẩm êm dịu không gây 
bết dính, nuôi dưỡng làn da ngay trong giấc ngủ bằng lớp màng dưỡng ẩm 
mềm mại căng mượt. Công nghệ lớp hô hấp hữu cơ (ORL) tạo ra kết cấu 
mềm mại giúp làm dịu da. 

설화수 여윤팩
부드러운 제형으로 피부에 끈적이지 않는 편안함을 제공합니다
황금, 호두,상백피 등의 성분이 취침 시 피부에 영양을 주어 생기를 더해줍니다.
사용법: 저녁 손질 시 스킨케어 마지막 단계에서
적당량을 덜어 도톰하게 도포하고 수면을 취한 후, 다음날 아침 미온수로 가볍게 씻어냅
니다.

雪花秀 OVERNIGHT VITALIZING マスク EX 120ML
このマスククリームの柔らかい質感で、夜の間にお肌に必要な水分と栄養を補給します。
オウゴン、クルミ、桑白皮などの成分が、あなたが眠っている間に余分な栄養と栄養を
与えます。ORL技術で、皮膚を和らげる柔らかい質感を作り出します。

雪花秀與潤睡眠面膜120毫升
這款面膜質地柔軟，提供舒緩的水分，不會留下過多的殘留物，可在一夜之間滋潤肌膚。黃
芩根、核桃粹取物和東當歸提供額外的營養，在睡眠期間滋養肌膚。有機呼吸層（ORL）技
術能打造柔軟質地，進一步舒緩肌膚。

034
US$ 52 
SULWHASOO PERFECTING CUSHION EX NO.21
(NATURAL PINK)
A Multi Cushion foundation that gives you flawlessly healthy 
resillience and radiance with perfect coverage and long-lasting 
hydration. Refill pack included.

PHẤN NƯỚC TRANG ĐIỂM HOÀN HẢO THƯƠNG 
HIỆU SULWHASOO, MÀU SỐ 21 ( HỒNG HÀO TỰ 
NHIÊN )
Một phấn nước đa chức năng như 1 loại kem nền đem lại làn da 
khỏe mạnh với độ che phủ hoàn hảo và lâu trôi, dưỡng ẩm mềm 
mượt cho da. Bao gồm lõi phụ thay thế.

설화수 퍼펙팅쿠션 21호 SPF50+/PA+++
오래 지속되는 가볍고 미세한 커버와 촉촉하고 윤기 있는 마무리로 완벽한 메
이크업을 연출하는 커버 윤기 쿠션
설화수만의 ‘슬림핏 하이 커버리지 (Slim Fit High Coverage)’ 포뮬라로 가볍
게 발리면서도 촘촘하고 미세한 커버력을 선사하고 뭉침 없는 뛰어난 밀착력
으로 메이크업 효과를 오래 지속시켜 줍니다.

雪花秀 パーフェクティング クッション EX NO.21
長時間くずれない軽く微細なカバーとしっとり潤いある仕上げで
完璧なメイクアップを演出するカバークッション。
詰め替え用のパック付き

雪花秀氣墊粉底  NO.21（自然粉）
多重緩衝粉底，為您提供完美無瑕的健康恢復和光澤，完美覆蓋和持久保濕。
附補充包。
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딸리까 유스 에너지 부스터®

LED 광선요법과 초음파 이온, 미세 진동 기술을 딸리카의 3중 작용 유스 에너지 장치에 효과적으로 
결합하여 피부를 젊게 유지해줍니다.

タリカ ユース エネルギー ブースター®

LEDフォトセラピー、イオンソニック、マイクロバイブレーションテクノロジーを合わせた、

タリカのトリプルアクションユースエネルギーブースターは、目元の小じわに効果を発揮します。

塔莉卡眼周時空導入儀
結合LED光療、離子聲波和微振技術，Talika 的三效眼周導入儀能改善眼周細紋和皺紋。

035
US$ 125 
TALIKA YOUTH ENERGY BOOSTER®

Combined with LED phototherapy, ion-sonic and micro-vibration technology Talika’s 
triple-action Youth Energy Booster corrects the fine lines and wrinkles around your 
eyes.

THIẾT BỊ CHỐNG LÃO HÓA VÙNG BẦU MẮT THẾ HỆ MỚI 
TALIKA YOUTH ENERGY BOOSTER®

Kết hợp với liệu pháp ánh sáng LED, công nghệ ion âm và vi rung, máy tái tạo năng 
lượng ba tác động của Talika khắc phục các vết nhỏ và nếp nhăn quanh mắt.

036
US$ 89 
TALIKA HAND THERAPY GLOVES®

These gloves contain avocado oil that is rich in vitamins A, C and E, and jojoba 
oil, which is only diffused upon contact with skin, to delay the aging process 
and nourish the skin. 

GĂNG TAY LIỆU PHÁP TALIKA HAND THERAPY GLOVES®

Găng tay này có chứa dầu bơ, giàu vitamin A, C và E, và dầu jojoba, chỉ 
khuếch tán khi tiếp xúc với da để trì hoãn quá trình lão hóa và nuôi dưỡng 
làn da. 

딸리까 핸드 테라피 글러브®

이 미용 장갑에는 비타민 A, C, E가 풍부한 아보카도 오일과 호호바 
오일이 함유되어 있으며, 피부와 접촉 시, 내용물이 전달되어 노화를 

늦추고 피부에 영양을 공급합니다.

タリカ　ハンド セラピー グローブ®

この手袋は、ビタミンA、C、 Eが豊富なアボカドオイルとお肌に触れて
初めて拡散されるホホバオイルが含まれており、お肌の老化を妨げ、

お肌に栄養を与えます。

塔莉卡水漾護手套
手套蘊富有維他命A、C及E的鱷梨油，以及荷荷巴油，接觸皮膚後會逐步釋放，延緩雙手
肌膚衰老及滋潤肌膚。
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037
US$ 65 
SPA TREATMENT HAS STRETCH i SHEET (60 SHEETS)
Deep moisturizing facial sheet mask for eye wrinkles and smile lines. 
This facial sheet mask soaked in 110ml serum can be used daily. One 
box contains 30 sheets so you can apply it on your skin everyday as a 
special treatment. Ingredients: ①Syn-Ake (a small synthetic peptide that 
helps reduce the appearance of wrinkles and laughter lines) improves 
skin elasticity. ②HAS (Human Adipose-derived Stem cell) benefits in  the 
regeneration of tissues and penetrates into every corner of the skin layer 
to bring back your smooth skin. ③6 kinds of collagens and 5 kinds of 
hyaluronic acids help to create perfect skin hydration and barrier.

MẶT NẠ TRỊ LIỆU THƯƠNG HIỆU HAS STRETCH i SHEET
(60 MIẾNG)
Mặt nạ dưỡng ẩm sâu cho nếp nhăn mắt và những rãnh nhăn khi cười. 
Mặt nạ dạng miếng, có thể sử dụng hằng ngày, được tinh chế trong huyết 
thanh dưỡng da 110ml. Một hộp gồm 30 miếng mặt nạ, có thể sử dụng 
dưỡng da hàng ngày như một phương pháp điều trị đặc biệt. Thành phần: 
Syn-Ake (một peptide tổng hợp nhỏ giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp 
nhăn và rãnh nhăn khi cười), giúp cải thiện độ đàn hồi của da. HAS (Tế bào 
gốc có nguồn gốc từ Adipose) có lợi trong việc tái tạo các mô và thâm nhập 
vào mọi góc của lớp da để mang lại làn da mịn màng. 6 loại collagens và 
5 loại axit hyaluronic giúp da ẩm mượt và ngăn cản tác động xấu của môi 
trường lên làn da của bạn. 

스파 트리트먼트 HAS 스트레치 i 시트 (60개)
눈가 및 팔자 주름 관리에 탁월하고 보습 성분이 가득한 마스크팩입니다. 110ml 용량
의 세럼을 가득 품은 이 제품은 매일 사용해도 피부 자극 없이 촉촉한 피부로 가꾸어 줍
니다. 한 상자당 총 30개의 마스크팩이 들어있어, 매일매일 피부를 특별하게 관리할 수 
있습니다. 원료: ① Syn-Ake(눈가 및 팔자 주름 생성을 방지하는 인조 합성 펩타이드
의 일종)로 피부 탄력을 개선할 수 있습니다. ② HAS(인간지방유리줄기세포: Human 
Adipose-derived Stem Cell)는 피부조직을 재생시키고 표피 곳곳에 침투하여 부드러
운 피부를 선사합니다. ③ 콜라겐 6종과 히알루론산 5종으로 피부 보습 장벽을 강화할 
수 있습니다. 

スパ トリートメント HAS ストレッチ I シート (60枚)
気になる目元とほうれい線の為の密着型豊潤シート。110mlの美容液をたっぷりと
染み込ませたデイリーケア用シートマスク。たっぷり30回分なので毎日簡単に
スペシャルケア。配合成分 ①シンエイク（毒蛇が持つ筋収縮抑制酵素と類似構造の
ペプチド）により肌にハリを与えます。②ＨＡＳ(ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液
エキス）に含まれた150種類以上の成長因子をリポソーム化。肌の角質層までしっかり
浸透させ、肌を若々しい状態に導きます。③6種のコラーゲンと5種のヒアルロン酸

配合で肌を潤いに満ちた状態に整えます。

SPA TREATMENT 幹细胞蛇毒红眼膜 (60片)
眼睛周圍和法令線專用的密著型專用膜~帶給眼睛周圍充足的美容液!每張眼膜都包含

110ml。美容液30回裝的眼膜可以帶給皮膚充足的營養,使用為毎天的特級護理。①蛇毒
成分含有抑制肌肉收縮的酵素，與其構造類似的肽類物質的類蛇毒成分 (二肽二氨基丁

醯苄基醯胺二乙酸鹽)，可以緩解面部肌肉因為笑而反復活動引起的皺紋。②HAS是源
於人體脂肪的幹細胞在培養過程中產生的蛋白質複合體，含有約150種脂質体形成成長
因子，為了讓這些成長因子更有效地滲透到皮膚當中效果。它牢固地滲透到皮膚的角質

層，使 皮膚處於年輕狀態。③配合了6種膠原蛋白及5種玻尿酸使皮膚保濕。 

038
US$ 65 
SPA TREATMENT HAS i ZONE SERUM 10G
A special item that will be looking forward to daily morning and 
evening care is born from spa treatment! A cream dedicated to the 
eyes that leads the surroundings of the eyes to a youthful state by 
physical approach & inner approach
1. Flat irregularities with smooth lift effect.
2. Get rid of dullness of your skin and dark circle around your eyes 
1 HAS blending leading skin to youthful condition.

TINH CHẤT DƯỠNG DA HAS i ZONE
Một sản phẩm chăm sóc da đặc biệt có thể dùng cho cả ban ngày 
hay dưỡng buổi tối theo công thức đặc biệt trị liệu từ spa. Một loại 
kem dành riêng cho mắt giúp vùng da xung quanh mắt nhìn trẻ 
trung hơn và cả các tác dụng dưỡng phục hồi từ bên trong. 
1. Giúp vùng da mắt được láng mịn cùng hiệu quả nâng cơ 
2. Loại bỏ sự xỉn màu của làn da và quầng thâm quanh mắt mang 
đến sự trẻ trung cho làn da của bạn

스파 트리트먼트 HAS i ZONE 세럼
스파 트리트먼트에서 선보이는 이 특별한 제품으로, 매일 아침 저녁으로 피
부를 관리하세요. 피부 안팎을 가꿔주어 눈가를 젊게 유지시켜 주는 아이 크
림입니다. 
1. 부드러운 피부 리프팅 효과로 피부의 결점을 보완할 수 있습니다.
2. HAS (인간지방유리줄기세포) 성분이 포함된 본 제품으로 칙칙한 피부를 개
선하고 눈 밑 다크서클을 제거해 피부를 젊게 유지할 수 있습니다.

スパ トリートメント HAS I ゾーンセラム 10G 
朝晩のお手入れが毎日楽しみになるスペシャルアイテムが
スパトリートメントから誕生！ 
物理的アプローチ＆内面的アプローチで目元周りを若々しい状態に導く
目元専用のクリームです。
約８０回使用可能
①スムースリフト効果で凹凸をフラットに。
②クスミ ・ クマによる黒ずみケア

③肌を若々しい状態へ導くＨＡＳ配合

SPA TREATMENT 幹細胞眼部護理精華 10克
一個特別的新品種，將讓你每天早晚所期待的日常護理，從SPA Treatment 
中誕生了！
本產品是通過物理性疏通及內部疏通，引導你的眼部處於年輕狀態的眼部專用
精華。
可使用約80次
①通過平滑的提升效果來適應肌膚的不規則。
②高效護理眼部肌膚暗沉，黑眼圈等問題。
③配合了引導肌膚年輕狀態的幹細胞成分。

Made in
Japan

Made in
Japan
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039
US$ 25 
NURSERY CLEANSING GEL SET (50ML X 3)
These are Nursery series of amazing natural makeup remover gel 
which were born in Japanese beauty Salon. The color and the aroma 
are made from a natural botanical ingredient. It is just like a fruit jelly 
which effectively removes makeup, even waterproof mascara in one 
step. This set consists of 3 types our variety: Yuzu, Lemon&Lime and 
Sakura, you can use those depending on mood in every day. 
This is the best size for present and travel.
＊Does not include any artificial colors or fragrance.

BỘ SẢN PHẨM GEL TẨY TRANG NURSERY (50ML X 3)
Sản phẩm thuộc dòng tẩy trang tuyệt vời từ thiên nhiên Nursery, một 
thương hiệu của thẩm mỹ viện Nhật Bản. Màu sắc và mùi thơm được 
làm từ thành phần thực vật tự nhiên. Nó giống như một loại thạch 
trái cây giúp loại bỏ hiệu quả lớp trang điểm, thậm chí cả mascara 
không thấm nước chỉ trong một bước. Bộ sản phẩm gồm 3 loại : Yuzu, 
Lemon & Lime và Sakura, bạn có thể sử dụng các mùi khác nhau tùy 
theo sở thích hàng ngày. Được thiết kế phù hợp để làm quà tặng hoặc 
mang theo khi đi du lịch. Sản phẩm không mùi và không có màu nhân 
tạo.

나세리 클렌징 젤 세트(50ML, 3개) 
이 나세리 세트로 일본 뷰티 업계에서 탄생한 천연 메이크업 리무버 젤을 만나보세
요. 천연 식물 원료의 독특한 색과 향을 품은 이 제품은 과일 젤리와도 같은 텍스처
로 유명하며, 워터프루프 마스카라까지 한번에 지워낼 수 있을 정도로 효과적입니
다. 이 나세리 세트는 유자, 레몬 & 라임, 사쿠라, 이렇게 3종으로 구성되어 있어, 
기분에 따라 원하는 제품을 고를 수 있습니다. 선물용으로뿐만 아니라 여행용으로
도 적합한 제품입니다.
＊인공 색소/향료 무첨가 제품입니다. 

ナーセリー クレンジングジェル (50ML x 3本) セット 
日本のスパサロンから生まれた自然派メイク落としです。
天然の植物成分由来の色と香りは、まるでフルーツジュレのようです。
ぷるぷるのジェルがしっかりメイクもするんと落とします。
その日の気分で使い分けられる、ゆず、ライム&レモン、さくらの3種類です。
プレゼントやトラベルにもおすすめのサイズです。

＊人工香料・人工着色料フリー。

娜斯丽卸妝潔面啫喱3瓶裝 (50毫升x 3)
誕生于美容沙龍的自然派卸妝產品,擁有天然植物成分的色澤，芳香，並宛如水果果
凍一般。柔軟而又有彈性的啫喱可以乾淨地卸妝潔面。您可以根據當天的心情，選
擇不同香味的啫喱: 柚子(香橙)，檸檬及萊姆，櫻花。迷你尺寸適用於伴手禮以及
出行。
＊不含人工香料，人工色素

040
US$ 20 
NURSERY JAPANESE MOIST FACE MASK 
(SAKURA SHEET X 5) 
This is a moisturizing mask with 3 types of natural cherry Blossoms 
essence. 3 types of hyaluronic acid and 3 types of collagen help 
your skin keep hydrated. Pomegranate, silk and peach leaves keep 
your skin smooth. We wish the beauty of cherry Blossoms could be 
brought to the world.
＊Does not include any artificial colors or fragrance.

MẶT NẠ DƯỠNG ẨM NURSERY  ( MẶT NA TINH 
CHẤT HOA ANH ĐÀO LOẠI 5 MIẾNG )
Đây là mặt nạ dưỡng ẩm với 3 loại tinh chất Hoa anh đào tự nhiên. 
3 loại axit hyaluronic và 3 loại collagen giúp làn da của bạn giữ 
nước. Tinh chất mềm mượt từ lựu và lá đào giữ cho làn da của 
bạn mịn màng. Chúng tôi mong muốn mang vẻ đẹp của hoa anh 
đào quảng bá đến thế giới. Sản phẩm không mùi và không có màu 
nhân tạo.

나세리 재패니즈 모이스트 페이스 마스크(사쿠라 시트, 5개)
이 제품은 천연 벚꽃 에센스 3종이 담긴 보습 마스크팩입니다. 히알루론산 3
종과 콜라겐 3종이 포함되어 있어 피부를 촉촉하게 가꾸어주고, 실크 소재의 
마스크팩에 석류 및 복숭아 추출액이 담겨 있어 피부를 부드럽게 유지해줍니
다. 벚꽃의 아름다움이 온 세상에 널리 퍼져나가길 바라는 마음을 제품에 담
았습니다. 

＊인공 색소/향료 무첨가 제품입니다. 

ナーセリー ジャパニーズ モイスト フェイスマスク
さくら 5枚セット
まるでさくらの花びらに包まれたような着用感です。
サトザクラ、ソメイヨシノ、オオシマザクラの3種のさくらから抽出した
エキスを配合した、集中うるおいフェイスマスクです。
3種のコラーゲン・ 3種のヒアルロン酸が複合的にお肌のうるおいを守り、
女性にうれしい、ザクロ、シルク、桃の葉がやさしく整えます。
さくらの美しさを日本から世界へ。

＊人工香料・人工着色料フリー。

娜斯丽櫻花保濕面膜 5片獨立包裝
像被櫻花花瓣包圍起來的感覺。山櫻花、染井吉野櫻花配合大島櫻花，這三朵
櫻花的精華與提取的植物成分融合，使肌膚保持健康。3種膠原蛋白，3種透明
質酸給予肌膚充足水分，讓肌膚煥發活力。帶你走進美麗的櫻花世界。
＊不含人工香料，人工色素

3 trial pouches of 
Japanese Moist 

Lotion Yuzu
3 túi dùng thử  kem 
dưỡng ẩm Nhật Bản 

Yuzu

Free Gift

Made in
Japan

Made in
Japan
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041
US$ 54 
REVLON® SUPER LUSTROUSTM LIP CUBE 9
9 best- selling shades. Infused with mega moisturizers and vitamins for silky smooth, soft and seduc-
tive looking lips.

SON THỎI REVLON® SUPER LUSTROUSTM SET 9 THỎI 
9 tông màu bán chạy nhất. Chứa chất siêu dưỡng ẩm và vitamin, mang đến làn môi mịn màng, 
mềm mại quyến rũ.

레브론® 슈퍼 러스트러스TM 립 큐브 9
베스트셀러 컬러 9종으로 구성되어 있습니다. 실크처럼 매끄럽고, 부드럽고, 매혹적인 입술 연출을 위해 메가 모이스처라이
저와 비타민을 함유한 립 화장품입니다.

レブロン® スーパー ラストラスTM リップキューブ 9
ベストセラーの9色をセットにしました。モイスチャライザーとビタミンをふんだんに使用し、シルクのように滑らかで

ソフトでセクシーな唇を演出します。

露華濃 潤光澤唇魔術方塊套組（9支）
9 款最暢銷色調。蘊含超級保濕劑與維生素，讓雙唇如絲緞般柔滑潤澤，豐盈誘人。



New

042
US$ 25 
BELLAPIERRE LIPSTICK & LINER DUO
Velvety smooth matte lipstick with coordinating lip pencil; rich pigment with nourishing ingredients for the 
perfect pout. Our smooth, silky, 100% natural and formula delivers long-lasting nourishing color. 

BỘ ĐÔI SON VÀ CHÌ KẺ MÔI BELLAPIERRE 
Chất son lì mịn mượt như nhung kết hợp với chì kẻ môi; độ bám cao với các thành phần dưỡng cho một 
đôi môi hoàn hảo. Thành phần mịn, mướt, 100% tự nhiên và công thức đem đến sắc môi nhiều dưỡng 
lâu trôi. 

벨라피에르 립스틱 & 라이너 듀오
벨벳 느낌의 부드러운 질감을 자랑하는 매트 립스틱으로, 립 펜슬이 함께 제공됩니다. 영양성분이 포함된 고발색 제품으로 
도톰한 입술을 연출하는 데 매우 적합합니다. 100% 자연성분으로 이루어진 부드럽고 매끈한 포뮬러가 지속력 높고 영양
이 풍부한 컬러를 선사합니다. 

ベラピエール リップスティック & ライナー デュオ
リップペンシル付きの滑らかで柔らかいマットな口紅です。ふっくりとした唇を実現します。
滑らかでシルキー、100％ナチュラルでフォーミュラは、長時間色持ちします。

BELLAPIERRE唇膏及唇綫筆套裝
天鵝絨般柔滑的啞光唇膏，配有唇筆; 色彩豐富，滋養成分，完美的噘嘴。我們的柔滑，
絲滑，100％天然和持久滋養色彩的配方。
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043
US$ 65 
CHEONGKWANJANG KOREAN RED GINSENG EXTRACT EVERYTIME ROYAL 
Everytime Royal offers 100% pure Korean red ginseng booster for your maximum performance.
10ml x 20 Sachets. Direction :Take 1 packet daily. Children 3-15 years may take half the adult serving.

CAO HỒNG SÂM CHEONGKWANGJANG EVERYTIME ROYAL
Everytime Royal là cao hồng sâm đặc biệt được sử dụng bằng cách pha trộn hỗn hợp chiết xuất 
hồng sâm 6 năm tuổi và nước tinh khiết. Everytime Royal chứa 100% hồng sâm nguyên chất Hàn 
Quốc rất tốt cho cơ thể của bạn. Quy cách đóng gói: 10ml x 20 gói.  Hướng dẫn: Uống 1 gói mỗi 
ngày. Trẻ em 3-15 tuổi có thể uống bằng một nửa lượng của người lớn.

정관장 홍삼정 에브리타임 로얄
홍삼정로얄 100%에 정제수만을 더해 그대로 스틱형 파우치에 담아 언제 어디서나 간편하게 휴대하며 섭취할 수 
있는 ‘테이크 아웃’ 홍삼제품 입니다. 

正官庄 紅参精 エブリタイム ロイヤル
エブリタイムロイヤルは免税店限定の製品です。
３ｇの6年根紅参濃縮液と精製水が配合され、個別包装で、お持ち運びも便利な
100％純粋なエナジーブースターです。10ml x 20包
摂取量：1日1包を摂取してください。3歳から15歳以上は半分程度お召し上がりください。

正官庄高麗蔘膏口服液隨身包
高麗蔘膏Everytime Royal,正官庄代表性產品。專為經常旅行，为出差等顧客推出的產品。這是一種“打包”型高
麗蔘精產品。只需6年根高麗蔘提取液和純淨水。無論時間和地點隨時隨地都可以方便服用的100%高麗蔘產品。
10毫升 x 20 包。用量 :  每日一包。3-15歲兒童請減半服用。

044
US$ 65 
CHEONGKWANJANG BEAUTY PLUS
BEAUTY PLUS is an inner beauty supplement for women. Blending 6-years-
grown Korean red ginseng extract and natural functional ingredients in-
cluding collagen extracted from virus-free fish and hyaluronic acid, BEAUTY 
PLUS supports your young and healthy life.
350mg x 60 tablets. Direction : Take 2 tablets a day with water 

VIÊN UỐNG LÀM ĐẸP CHO PHÁI NỮ
BEAUTY PLUS là một chất bổ sung làm đẹp bên trong cho phụ nữ. Pha 
trộn chiết xuất hồng sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc và các thành phần 
chức năng tự nhiên bao gồm collagen chiết xuất từ cá không chứa virus 
và axit hyaluronic. BEAUTY PLUS hỗ trợ cuộc sống trẻ trung và khỏe 
mạnh của bạn. 350mg x 60 viên. 
Hướng dẫn: Uống 2 viên mỗi ngày.

정관장 미건력
미건력은 여성 이너뷰티 제품으로, 6년근 홍삼농축액과 콜라겐, 히알루론산 등 천연 
기능성 성분를 함유하여 미용과 일상 활력에 도움을 줄 수 있습니다. 

正官庄 ビューティー プラス
正官庄　美健力は6年根紅参、コラーゲン、ヒアルロン酸配合され、
美容効果を組み合わせた、女性の健康と美しさを保つ
インナービューティーのための製品。
350mg x 60粒。お召し上がり方：1日1回　2粒

正官庄 美健力
美健力産品是女性內服美容補品。BEAUTY PLUS融合了6年根韓國高麗蔘提取液和天然功
能性成分，採用人體易吸收的魚膠原蛋白，為您的年輕和健康提供活力。
350毫克 x 60 片。用量 : 每日兩片，用水口服 

045
US$ 65 
CHEONGKWANJANG POWER PLUS
POWER PLUS is a product boosting vigor and energy for men. Blending 
6-years-grown Korean red ginseng extract and natural functional ingredi-
ents including maca and octacosanol, POWER PLUS supports your active 
and healthy life.
350mg x 60 tablets. Direction : Take 2 tablets a day with water 

VIÊN UỐNG BỔ SUNG NĂNG LƯỢNG POWER PLUS 
CHEONGKWANGJANG
POWER PLUS là sản phẩm giúp tăng cường sinh lực và năng lượng cho 
nam giới. Pha trộn chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi và các 
thành phần chức năng tự nhiên bao gồm maca và octacosanol, POWER 
PLUS hỗ trợ cuộc sống năng động và khỏe mạnh của bạn.
350mg x 60 viên
Hướng dẫn: Uống 2 viên mỗi ngày.

정관장 강건력
강건력은 6년근 홍삼농축액과 마카, 옥타코사놀 등 천연 기능성 원료를 함유하여, 
남성 활력과 건강에 도움을 줄 수 있는 제품입니다. 

正官庄 パワー プラス
正官庄 强建力は6年根紅参、天然マカ、オクタコサノールが配合され、
元気あふれる毎日に役立つ製品です。活力と持久力が欲しい男性にお勧めです。
350mg x 60粒。お召し上がり方：1日1回　2粒

正官庄 强健力
强健力産品是天然原料製成的男性健康性產品。强健力融合了6年根韓國高麗蔘提取
液和天然功能性成分，採用可以增強體力和耐力的瑪卡，為男性提供活力和自信。
350毫克 x 60 片。用量 : 每日兩片，用水口服 

Buy Two
and get a
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047
US$ 36 
MOROCCANOIL TREATMENT TRAVELER SET 
(25ML + 50ML) 
Infused with antioxidant-rich argan oil, strengthening proteins 
and shine-boosting vitamins, this completely transformative treatment 
detangles, speeds up drying time and boosts shine.

SET DẦU DƯỠNG TÓC MOROCCANOIL TREATMENT  
CHO NGƯỜI ĐI DU LỊCH (25ML + 50ML) 
Có chứa dầu argan giàu chất chống oxy hóa, tăng cường protein và 
vitamin giúp tóc bóng mượt, sản phẩm chăm sóc hoàn toàn khác biệt 
này giúp tóc suôn mượt và nhanh khô, tăng cường độ bóng cho tóc.

MOROCCANOIL 트리트먼트 여행용 세트 (25ML + 50ML)
이 제품에는 항산화 작용에 탁월한 아르간 오일과 모발을 강화하는 
단백질, 윤기를 더해주는 비타민이 함유되어 있어, 완전히 새로운 
방식의 헤어 케어가 가능합니다. 엉킨 머리를 쉽게 풀어주고, 드라이 

시간을 줄여주며, 윤기 나는 머리 결을 유지시켜주는 제품입니다.

MOROCCANOIL トリートメント トラベラーセット (25ML + 50ML)
抗酸化作用に優れたアルガンオイル、髪を強化するたんぱく質、輝きを
促進するビタミンを配合し、髪質をまったく変えるこのトリートメントは、
もつれた髪をほぐし、ドライヤー時間を短縮、髪の輝きを促進します。

MOROCCANOIL 髮油護理旅行套裝（25毫升+50毫升）
具抗氧化效果的堅果油可強韌秀髮的蛋白質，還有多種維他命，能擊退粗糙毛燥，
縮短吹乾時間，重現髮絲光彩，滑順動人。

046
US$ 35 
EGYPTIAN MAGIC SKIN CREAM 75ML 
ALL PURPOSE CREAM
Made from six of nature’s most powerful healing ingredients. Use 
as a facial moisturiser, eye cream, hair conditioner, lip balm, nail 
and cuticle conditioner, and to treat conditions like eczema, pso-
riasis and atopic dermatitis. Also perfect to help prevent stretch 
marks, fade scars and heal blemishes.

KEM DƯỠNG DA ĐA NĂNG EGYPTION MAGIC 
75ML KEM ĐA NĂNG
Làm từ sáu thành phần khôi phục da hữu hiệu nhất từ thiên 
nhiên. Là chất dưỡng ẩm cho mặt, kem chăm sóc mắt, dầu xả 
dưỡng tóc, kem dưỡng môi, kem dưỡng móng và da móng, điều 
trị các tình trạng như chàm, vảy nến và viêm da dị ứng. Cũng là 
sản phẩm hoàn hảo để ngăn các vết rạn, làm mờ sẹo và chữa 
lành các đốm tàn nhang.

이집션 매직 스킨 크림 75ML 다목적 보습 크림
강력한 천연 치유성분 6가지가 함유된 크림입니다. 얼굴용 모이스처라이저, 
아이크림, 헤어 컨디셔너, 립밤, 네일/큐티클 컨디셔너 등으로 사용할 수 있
으며, 습진, 건선, 아토피 피부에도 효과적입니다. 튼살, 흉터, 잡티 예방에

도 좋습니다.

エジプシャン マジック スキンクリーム 75ML 多目的クリーム
自然界で６つの最も強力なヒーリング成分を配合。
フェイシャルモイスチャライザー、アイクリーム、ヘアコンディショナー、
リップバーム、キューティクルコンディショナーとして
お使いいただけるのはもちろん、湿疹、乾癬、アトピー性皮膚炎の
症状緩和にもご利用いただけます。
また、ストレッチマークの予防、傷跡、しみの治療にも最適です。

全效法護膚霜 75毫升 全校修護保養霜
以自然界六大強效修護成分製成。可作為面部保濕和眼霜、護髮素、唇膏、指
甲和角質層修護霜，治療濕疹、牛皮癬和異位性皮膚炎等疾病。還可有效防止
妊娠紋，疤痕和皮膚斑點。
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049
US$ 15 
GROUNDED ACTIVATED CHARCOAL TEETH 
WHITENING POWDER 50G
Get the Hollywood smile you have always been searching for with our New 
100% Natural Activated Charcoal Teeth Whitening Powder. Simple wet your 
tooth brush and dip in my tropical whitening powder, the Activated Charcoal 
with calcium, will instantly start to remove plaque, stains such as: red wine, 
coffee, food or tobacco, polish teeth & freshen breath. No added colours, pre-
servatives, artificial flavours or fluoride. 100% Natural, safe on enamel. Made 
in the UK.

BỘT TẨY TRẮNG RĂNG THAN HOẠT TÍNH GROUNDED 50G
Có được nụ cười Hollywood mà bạn luôn tìm kiếm với bột làm trắng răng 
than hoạt tính 100% tự nhiên của chúng tôi. Thật đơn giản chỉ cần làm ướt 
bàn chải đánh răng của bạn và nhúng vào bột làm trắng của chúng tôi. Than 
hoạt tính với canxi, sẽ ngay lập tức loại bỏ mảng bám, vết bẩn như: rượu 
vang đỏ, cà phê, thực phẩm hoặc thuốc lá, đánh bóng răng và làm hơi thở 
thơm tho. Không có màu phụ liệu, chất bảo quản, hương vị nhân tạo hoặc 
fluoride, 100% tự nhiên, an toàn trên men răng. Sản xuất tại Anh.

그라운디드 치아 미백 활성 숯가루 50G
새롭게 출시된 100% 천연 치아 미백 활성 숯가루로, 할리우드 스타처럼 자신 있는 미소를 
지어 보세요. 사용방법은 매우 간단합니다. 물에 적신 칫솔에 칼슘 성분이 포함된 치아 미
백 활성 숯가루를 묻혀 사용하면 됩니다. 이 제품은 레드 와인이나 커피, 음식, 담배 등으로 
인해 발생하는 얼룩이나 치태를 없애고, 치아에 윤기를 더해주며, 입 냄새를 사라지게 합니
다. 색소나 방부제, 인공 향미, 불소가 첨가되어 있지 않으며, 에나멜질 손상이 없는 100% 
천연 영국산 제품입니다. 

GROUNDED アクティブ チャコール ティース ホワイトニング 
パウダー 50G
あなたが常に夢見ていたハリウッドの白い歯で美しい笑顔を新しい100％
天然活性炭のホワイトニングパウダーを使って手に入れよう。
使い方は簡単で、歯ブラシを濡らし、カルシウムが入った活性炭の
トロピカルホワイトニングパウダーをつけて歯を磨いてください。
即座に歯垢や、赤ワイン、コーヒー、食べ物、タバコのステインを取り除き、輝く歯、
そしてさわやかな息を手に入れることができます。
着色剤、防腐剤、人工香料またはフッ化物不要
100％天然エナメル質で安全
英国製

GROUNDED活性炭牙齒美白粉50克
獲得好萊塢的微笑。100％天然活性炭牙齒美白粉。使用已濕的牙刷沾上美白粉，活性炭含
鈣，會立即開始去除紅酒，咖啡，食物或煙草等斑塊及污漬:磨牙清新口氣。沒有添加顏
色，防腐劑，人造香料或氟化物。100％天然，琺瑯安全，英國製造。

048
US$ 32 
GROUNDED EGYPTIAN GOLD RETINOL 
SERUM 50ML
Egyptian Gold Retinol Serum by Grounded is the newest 
breakthrough formula in anti-ageing. This serum is formu-
lated with Pro Retinol to target wrinkles, blemishes, dark 
circles and all the signs of ageing.

SERUM CHỐNG LÃO HOÁ EGYPTIAN GOLD 
RETINOL 50ML CỦA GROUNDED
Serum chống lão hoá Egyptian Gold Retinol của Ground-
ed là công thức đột phá mới nhất trong việc chống lão 
hoá. Loại serum này được điều chế với Pro Retinol để 
chống lại các nếp nhăn, nhược điểm trên da, quầng thâm 
và tất cả các dấu hiệu lão hoá.

그라운디드 이집션 골드 레티놀 세럼 50ML
그라운디드 이집션 골드 레티놀 세럼은 새롭고 혁신적인 안티에이징 
포뮬라를 자랑하는 제품입니다. 프로 레티놀을 함유하여 주름과 잡
티, 다크서클 등 각종 노화의 증후를 개선하는 데 매우 효과적입니다. 

GROUNDED エジプシャン ゴールド 
レチノール セラム 50ML
アンチエイジングに最新の画期的なセラムです。
プロレチノールを配合したセラムは、しわ、そばかす、
目元のくま、肌の衰えなどを改善します。

GROUNDED埃及金視黃醇精華素50毫升
Grounded推出埃及黃金視黃醇精華素是抗衰老的最新突破性配方。 
這款精華素含有Pro-Retinol，可針對皺紋，瑕疵，黑眼圈和所有衰
老跡象。
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US$ 295 
BALLY FOLDABLE NAVY TOTE BAG 
A travel retail exclusive, this unisex foldable Bally tote bag is made from 
sleek, easy-to-clean nylon in navy blue, accented by black saffiano leath-
er handles, and the iconic Bally Stripe sits to the front. The zipped tote 
is the perfect companion for travel, with a generous size for your essen-
tials, and can be packed away in a discreet pouch when not in use - style 
and function in one.

TÚI TOTE THƯƠNG HIỆU BALLY
Là sản phẩm độc quyền bán lẻ du lịch, chiếc túi tote nhãn hiệu Bally 
này được làm tự chất liệu nilon bóng bẩy, dễ lau chùi. Túi có màu 
xanh navy, được tạo điểm nhấn bởi quai xách da dập vân saffiano và 
hoạ tiết kẻ Bally biểu tượng ở mặt trước. Chiếc túi tote có khoá kéo 
phù hợp hoàn hảo cho những chuyến du lịch, với kích thước rộng 
rãi cho đồ đạc cần thiết của bạn, và có thể gập gọn trong một chiếc 
túi kín đáo khi không sử dụng – kiểu dáng và sự tiện dụng trong một 
thiết kế.
55 x 33 x 22cm.

발리 폴더블 네이비 토트백 
남녀 모두에게 어울리는 이 접이식 발리 토트백은 맵시 있고 세척이 쉬운 네이비 
컬러의 나일론 소재로 만들어진 면세점 한정 제품입니다. 검은색의 사피아노 가죽
으로 된 가방 손잡이가 특징이며, 가방 앞면에는 발리를 대표하는 스트라이프 장식
이 부착되어 있습니다. 지퍼가 달려 있고 수납 공간이 풍부한 이 토트백은 여행 시 
들고 다니기에 매우 적합합니다. 가방을 사용하지 않을 때에는 스타일리쉬하면서

도 실용적인 더스트백 파우치에 넣어 보관하면 됩니다. 
55 x 33 x 22cm

バリー FOLDABLE ネイビー トートバッグ
ナイロン製の折りたためるネイビーブルーのジップ付きトートバッグは
ユニセックなデザインで男女兼用で使え、黒のサフィアーノレザーハンドルと、
バリーストライプを配したデザインがアクセントになっています。
旅行に最適で、使わない時には折りたたんでポーチにしまい、コンパクトに
持ち運びできます。スタイルと機能が一体になったトートバッグです。

機内販売限定
サイズ: 55 x 33 x 22cm

BALLY可折疊托特包
這款中性可折疊Bally托特包為旅行零售家專賣款，採用易於打理的時尚海軍藍色
尼龍面料製成，搭配黑色十字紋皮革手柄，正面飾有標誌性的 Bally 條紋。此款
拉鍊托特包可謂旅行的絕佳伴侶，空間寬裕，不用時可收納在隨附的小袋子裡 -真
可謂時尚與實用的完美結合。55 x 33 x 22cm
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051
US$ 165 
BALLY SMART WALLET
Your safe travel companion, the Bally Smart Wallet with RFID protec-
tion will house and protect from fraud up to 6 smooth or 5 embossed 
cards inside a sturdy aluminum case. Access your cards easily via an 
external lever without opening the button closure clasp. This top grain 
leather wallet,  finished with the iconic Bally Stripe, also features an 
internal cash and two additional non-protected card slips.

VÍ BALLY – SMART WALLET 
Người bạn đồng hành an toàn, chiếc ví thông minh Bally Smart Wal-
let với công nghệ chống RFID sẽ bảo vệ lên tới 6 thẻ trơn và 5 thẻ dập 
nổi khỏi gian lận, bên trong một vỏ nhôm chắc chắn. Lấy thẻ ra một 
cách đơn giản thông qua một lẫy bên ngoài mà không cần phải mở 
khoá cài. Chiếc ví da thật được mài nhẵn top-grain này được hoàn 
thiện bằng sọc Bally biểu tượng, và có cả ngăn chứa tiền mặt cùng 2 
ngăn chứa thẻ không cần bảo vệ.

발리 스마트 월렛
RFID 차단 기능이 탑재된 이 발리 스마트 월렛만 있다면, 안전한 여행이 가능합
니다. 금융 사기를 예방할 수 있는 이 견고한 알루미늄 케이스에는 납작한 카드 6
개, 볼록한 카드 5개까지 수납 가능합니다. 스냅 버튼을 열지 않고도 외부 레버를 
활용해, 쉽고 편리하게 카드를 사용할 수 있습니다. 이 탑그레인 가죽 소재의 지갑 
외부에는 발리를 대표하는 스트라이프 장식이 달려 있으며, 내부에는 1개의 지폐 
칸과 보호 기능이 없는 2개의 추가 카드 칸이 함께 제공됩니다.

バリー スマート ウォレット
頑丈なアルミニウムケースに最大6枚のカード、またはエンボス加工のカードを
5枚収納し、個人情報の不正な読み取りからカードを守るRFIDブロック機能を
備えた財布です。フロントにアイコニックなバリーストライプを
あしらった革財布は、外側のレバーを引くだけで、財布を開かずにカードを
取り出すことができます。現金を収納するスペースと盗難防止機能がない
カードホルダーが別に２つあります。

BALLY智慧錢包
您的安全旅行伴侶，Bally智慧錢包帶有RFID防盜功能，堅固的鋁盒能容納多達6
張卡片。通過外部手柄可輕鬆拿取卡片，無需打開按鈕卡扣。這款皮革錢包飾有
標誌性的Bally條紋，內裡還配有一個紙鈔夾和兩個卡片夾。
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US$ 189 
BOSS MEN REVERSIBLE LEATHER BELT
An innovative reversible belt crafted in fine smooth leather by BOSS. 
With a reversible construction, this belt offers a choice of two colours 
for versatility, and fastens with a polished silver buckle detailed with an 
engraved logo. The clip-on design allows you to remove the belt buckle 
without having to remove the entire belt. Perfect for traveller to go through 
security check in a quick and easy way.

THẮT LƯNG DA CỦA NAM THƯƠNG HIỆU BOSS
Thắt lưng da thương hiệu BOSS được chế tác tinh xảo để có thể sử dụng 
được 2 màu dây. Với cấu trúc có thể đảo ngược, thắt lưng cho phép 
người mang sử dụng hai màu linh hoạt, đi cùng với khóa bạc được đánh 
bóng chi tiết với biểu tượng logo hãng. Thiết kế clip-on cho phép bạn 
tháo khóa bạc mà không phải tháo toàn bộ dây đai. Thuận tiện cho du 
khách đi qua khu vực an ninh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

뒤집어 사용할 수 있는 남성용 보스 벨트 
뒤집어 사용할 수 있는 부드러운 가죽 소재의 이 혁신적인 벨트는 보스의 야심작입니다. 
뒤집어 사용하도록 기획되었기에 벨트 양면이 각기 다른 두 컬러로 되어 있으며, 빛을 
받아 반짝이는 실버 버클에는 브랜드 로고가 새겨져 있습니다. 클립형 디자인 덕분에, 
벨트 전체를 풀지 않아도, 손쉽게 버클을 제거할 수 있습니다. 쉽고 빠르게 검색대를 
통과할 수 있기에, 여행에도 안성맞춤입니다.

BOSS メンズ リバーシブル レザー ベルト
細かく滑らかな革で作られた革新的なリバーシブルベルト。
リバーシブルなので何でもうまく合わすことができるように2色選択でき、
ロゴが刻まれたシルバーのバックルで留められます。クリップ式デザインで、
ベルト全体を取り外すことなくベルトバックルを取り外すことができます。
これで旅行者がセキュリティチェックをすばやく簡単に行えるようになりました。

BOSS男士雙面皮革腰帶
這款雙面皮帶由壓花皮革製成。雙面採用了不同的色彩。專業設計的可拆卸式腰帶
扣，讓您在通過機場安檢時可輕鬆取下帶扣，專為經常旅遊者而設。

Fashion 
& Accessories 
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052
US$ 198 
BOSS MEN CUFFLINKS AND TIE CLIP SET
A set of cufflink and clip-tie in hand-polished brass by BOSS. Featured with a solid 
enamel inlay framed by an engraved logo detail. Refined and elegant accessories, 
they will add a carefully curated finish to smart ensembles. Material: 88% Brass 7% 
Enamel 5% Stainless steel.

BỘ KHUY MĂNG SÉT VÀ KẸP CÀ VẠT BOSS MEN 
Một bộ khuy măng sét và kẹp cà vạt bằng đồng được đánh bóng thủ công của 
BOSS. Nổi bật với lớp phủ men rắn được viền bởi chi tiết logo khắc. Phụ kiện tinh 
‘tế và thanh lịch, sẽ là sự hoàn thiện chỉn chu của tổng thể hoàn hảo. Chất liệu: 
88% đồng, 7% men, 5% thép không gỉ.

보스 남성 커프스 단추와 넥타이핀 세트
보스 브랜드의 수작업으로 광택을 낸 황동 커프스 단추와 넥타이핀 세트입니다. 에나멜 장식을 
둘러싼 틀에는 보스 로고가 새겨져 있습니다. 이 세련되고 우아한 세트는 스마트한 패션의 
조화에 세심한 마무리를 더할 것입니다. 황동 88%, 에나멜 7%, 스테인리스 스틸 5% 로 
만들어졌습니다.

BOSS 男性用カフリンクスとネクタイピンのセット
Bossの真鍮製手磨きカフスボタンとネクタイピンのセット。刻まれたロゴのディテールは
エナメルインレイがしっかり囲まれているのが特徴です。
材質 : 真鍮88%、エナメル7%、ステンレススチール5%

BOSS男士袖扣和領帶夾套組
由BOSS手工打磨的黃銅袖扣和夾扣組。採用堅固的琺瑯鑲嵌，以雕刻徽章裝飾。配飾精緻優雅
的配飾，與精選的飾面完美搭配。材質：88％黃銅、7％琺瑯、5％不銹鋼。
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054
US$ 199 
BOSS GENTS WATCH - PILOT EDITION
Inspired from vintage and stylish casual pilot watches. Each watch is embedded 
with a hand-written signature on the dial, adding a great deal of style to an 
already classy-looking watch. Comes with a two-year international warranty. 
Water resistant up to 5 ATM. Watch face dimensions: 44 x 44 x 12mm.

ĐỒNG HỒ NAM HUGO BOSS
Lấy cảm hứng từ đồng hồ dành cho phi công, mang phong cách cổ điển, tối giản. 
Mặt số đồng hồ được chạm khắc thủ công, tạo phong cách ấn tượng. Bảo hành 
quốc tế 2 năm. Khả năng chịu nước 5ATM, kích thước mặt đồng hồ: 44 x 44 x 
12mm.

휴고보스 남성용 파일럿 시계
스타일리쉬하면서도 빈티지하고 캐주얼한 파일럿 시계로부터 영감을 받은 제품입니다. 
각각의 시계에는 손으로 직접 쓴 서명이 시계판에 새겨져 있습니다. 고전적인 외양에 세련됨을 
더한 제품입니다. 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 수심 50m까지 방수가 
가능합니다. * 시계판 크기: 44 x 44 x 12mm
(지름 x 길이 x 두께)

ヒューゴボス 男性用 パイロットウォッチ
ヴィンテージのスタイリッシュでカジュアルなパイロットウォッチをイメージしてデザイン
されました。一つ一つの時計の文字盤には、手書きのサインが施されシックな時計をさらに
スタイリッシュに仕上げています。
2年間の国際保証。5気圧防水 (耐水50メートル)
サイズ : 44mm x 44mm x 12mm

BOSS PILOT 系列男士腕錶
腕錶設計靈感來自懷舊又時尚的飛行腕錶，獨特質感的錶圈為此系列加添一份復古感覺。附2年
國際保固。耐防水高達5 ATM。錶面尺寸：44 x 44 x 12mm。



“A” Logo Leather Key 
Ring With Crystal

Móc chìa khóa bằng 
da có logo chữ “ A” 

được làm bằng pha lê

Free Gift

056
US$ 216 
AIGNER BURGUNDY PINA LEATHER HANDBAG
Aigner’s new charming Pina leather handbag is a luxury accessory, 
which complements every outfit.  The elegant embedded leather 
A-logo is the highlight of this eye-catching design.  The practical cross-
body bag features an interior pocket, an adjustable strap and is safely 
closed with two magnetic studs. Travel Retail Exclusive!  Adjustable 
strap: 58-60cm.  

TÚI XÁCH DA AIGNER BURGUNDY PINA
Túi xách da Pina mới của Aigner là một phụ kiện sang trọng, giúp 
hoàn thiện mọi bộ trang phục. Điểm nhấn của thiết kế bắt mắt này là 
logo chữ A bằng da thanh lịch được đính nổi. Chiếc túi đeo chéo tiện 
dụng được thiết kế với ngăn túi bên trong, dây đeo có thể điều chỉnh 
và có thể đóng lại an toàn với hai đinh tán nam châm. Độc quyền bán 
lẻ du lịch! Dây đeo có thể điều chỉnh: 58-60cm.

아이그너 버건디 피나 레더 핸드백
아이그너에서 새롭게 선보이는 이 매력적인 피나 레더 핸드백은 어떤 옷차림에도 
잘 어울리는 럭셔리한 패션 아이템입니다. 가방에 달려있는 가죽 소재의 우아한 
‘A’ 모양 로고는 시선을 사로잡는 이 가방 디자인의 하이라이트입니다. 가방 
내부에 주머니가 달려있는 실용적인 크로스백으로, 길이 조정이 가능한 스트랩도 
함께 제공됩니다. 또한, 두 개의 자석 똑딱이 단추가 달려 있어 안전하게 내용물을 
보관할 수 있습니다. 면세점 한정 제품이며, 스트랩은 58~60cm까지 조정 
가능합니다. 

アイグナー バーガンディ PINA レザー ハンドバッグ
あらゆる装いを引き立てる豪華なハンドバッグです。
エレガントに埋め込まれたレザーのAロゴが人目を引きます。
実用的なクロスボディバッグは、内側にポケットがあり、2つの磁気スタッドで
安全にしっかり閉まります。
機内販売限定

調節可能なストラップの長さ : 58-60cm

AIGNER酒紅色斜背小包
Aigner這款全新的迷人Pina酒紅色斜背小包，無論何種穿搭都能完美打造奢華風
采，令人愛不釋手。正字標記「A」優雅的嵌入皮革，是這款設計當中令人矚目的
焦點。實用的斜背小包採用內袋和可調節肩帶，雙磁釦固定，使收納更方便安全。
旅遊獨家販售！可調節肩帶：58-60cm

055
US$ 279 
AIGNER LADIES WATCH “FANO”
Round rose-gold plated stainless steel case with lugs in the shape of the 
iconic horseshoe logo attached to purple patterned leather strap. Swiss-
made movement, water resistant to 3ATM and 2-year International Warranty. 
Complimented with a “A” logo leather key ring with crystal.

ĐỒNG HỒ NỮ THƯƠNG HIỆU AIGER “ FANO”
Ốp lưng bằng thép không gỉ mạ vàng, với những cái chốt có biểu tượng móng 
ngựa đặc trưng của hãng, gắn liền với dây đeo bằng da có hoa văn màu tím. 
Máy do Thụy Sĩ sản xuất, khả năng chịu nước với 3ATM và bảo hành quốc tế 2 
năm. Được tặng kèm theo là chiếc móc khóa bằng da có biểu tượng chữ  “A” 
bằng pha lê.

아이그너 여성 시계 “파노”
둥근 모양의 로즈골드 도금 스테인리스 케이스에, 아이그너를 대표하는 말굽 모양의 러그와 
보라색 패턴 가죽 스트랩이 달린 제품입니다. 30m까지 방수가 가능한 스위스 무브먼트 
시계로, 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 크리스털 장식이 달린 “A” 로고 
모양의 가죽 키링도 함께 만나보세요.

アイグナー レディース ウォッチ 「FANO」
丸型のローズゴールドメッキ加工されたステンレススチールケースは、
アイグナーの象徴的な蹄鉄ロゴの形に、紫色のストラップが付いた時計です。
クリスタルが施されたロゴ“A”のレザーキーリングもついてきます。
スイス製のムーブメント
3ATM耐水
2年間の国際保証

AIGNER「FANO」淑女錶
圓形電鍍玫瑰金色精鋼錶殼，配襯由極具代表性的馬蹄標誌轉化成的錶耳和紫色壓紋錶帶。
瑞士機芯，防水度3ATM，附兩年國際保養。贈送一個鑲有晶石的”A”標誌皮革匙圈。
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058
US$ 175 
SWAROVSKI LIFELONG BANGLE, WHITE, ROSE GOLD PLATING 
Take gifting to glamorous new heights with this daring bangle, with a knot design symbolizing the unique bond between two people. It 
combines crystal pavé and rose gold plating for a cool and romantic look that is full of Swarovski sparkle.

VÒNG TAY MẠ VÀNG TRẮNG, VÀNG HỒNG THƯƠNG HIỆU SWAROVSKI
Đỉnh cao của nghệ thuật quà tặng cùng với chiếc vòng táo bạo này, một thiết kế thắt nút tượng trưng cho mối liên kết độc đáo giữa 
hai người. Kết hợp giữa pha lê pavé và hợp kim  mạ vàng hồng đem đến cái nhìn lấp lánh ấn tượng cho chiếc vòng tay Swarovski. 

스와로브스키 라이프롱 화이트 & 로즈 골드 도금 뱅글 팔찌 
매듭 모양 장식이 달린 이 과감한 뱅글 팔찌는 두 사람 사이의 특별한 유대감을 보여줄 수 있는 새로운 차원의 선물일 것입니다. 크리스털 파베 장식과 로즈골드 
도금이 만나 스와로브스키의 빛나는 광채에 멋지고 로맨틱한 분위기를 더해줍니다.

スワロフスキー LIFELONG バングル ホワイト ローズゴールド プレーティング
大切な方へのグラマラスなギフトにぴったりの大胆なデザインのバングルです。結び目のモチーフはお二人の間の強い絆を象徴します。
クリスタル・パヴェとローズゴールド・コーティングの組み合わせがクールでロマンチック。
スワロフスキーならではの輝きにあふれています。

施華洛世奇 LIFELONG 手鐲，白色，鍍玫瑰金 
這款搶眼瑰麗的手鐲，以扭結設計象徵兩人之間的獨特羈絆。揉合密鑲施華洛世奇水晶及玫瑰金色鍍層的設計，展現出品牌的迷人光彩，締造浪漫清新的造型。

057
US$ 145 
SWAROVSKI LOUISON PEARL PENDANT
Sometimes, a subtle accent is all you need to make a statement of 
timeless elegance. This delicate pendant is inspired by fine jewelry and 
frosty winter leaves. Combining clear crystal sparkle, Crystal Pearls, and 
rhodium plating, it would make a thoughtful and easy-to-wear gift. The 
pendant comes on a chain.

MẶT DÂY CHUYỀN NGỌC TRAI SWAROVSKI LOUISON
“Đôi khi, chỉ cần một điểm nhấn tinh tế để đưa ra lời tuyên bố về sự 
thanh lịch vượt thời gian. Mặt dây chuyền này được lấy cảm hứng từ 
trang sức cao cấp và những cánh lá mùa đông băng giá. Kết hợp giữa 
pha lê trong suốt, ngọc trai pha lê và mạ rhodium, đây là một món 
quà tinh tế và dễ sử dụng. Thiết kế mặt dây chuyền được đi kèm với 
dây đeo.”

스와로브스키 루이슨 펄 펜던트 
아주 미묘한 차이가 시간을 뛰어넘는 우아함을 정합니다. 섬세한 디자인을 자랑하는 
이 펜던트는 파인 주얼리와 서리가 내려앉은 겨울철 나뭇잎사귀에 영감을 받아 제
작된 것입니다. 투명하게 반짝이는 크리스털 진주에 로듐 도금이 어우러져 있어, 어
디에든 쉽게 매칭이 가능한 사려 깊은 선물로 매우 적합합니다. 목걸이 체인이 함께 
제공됩니다. 

スワロフスキー ルイゾン パール ペンダント
時には、ちょっとしたアクセントを加えるだけで時代を超えた優雅さを表現する
ことができます。この繊細なペンダントは、ファインジュエリーと雪をかぶった
冬の葉にインスパイアされたデザインです。
クリア・クリスタルスパークル、クリスタルパール、ロジウムメッキを
組み合わせ、思いやりのあるギフトになります。
ペンダントにはチェーンが付いてきます。

施華洛世奇路易森珍珠項鍊
有時候需要一種微妙的口吻來表達永恆的優雅。這款精美的吊墜設計靈感來自高級珠
寶和寒冷的冬葉。結合晶瑩剔透的水晶、水晶珍珠和鍍銠，是個細心獨道又百搭的禮
物。吊墜附鏈條。
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FORGED BY AN ICON

TRAGUARDO COLLECTION BLUE DIAL AND CASE IN BROWN PVD WITH ROSE GOLD DETAIL – design inspiration from Maserati Car's Dashboard

059
US$ 279 
MASERATI TRAGUARDO BLUE&BROWN WATCH
This MASERATI TRAGUARDO timepiece features an important 45mm case in brown PVD and deep blue 
dial where rose gold details dominate giving to it the right mix of elegance and sportiness. Characterizing 
elements are the in-line stopwatches, clear reference to Maserati car’s on-board instrumentation and 
the stitching on the strap which recalls the workmanship of the sophisticated leather interiors of the 
Maserati cars. Water resistance = 10 ATM. 2 years international warranty.

ĐỒNG HỒ MASERATI TRAGUARDO XANH & NÂU
Chiếc đồng hồ MASERATI TRAGUARDO có vỏ 45 mm mạ PVD màu nâu và mặt số màu xanh đậm, 
với các chi tiết màu vàng hồng nổi trội đem đến một sự pha trộn vừa vặn giữa sự thanh lịch và thể 
thao. Các chi tiết đặc trưng gồm đồng hồ bấm giờ, sự liên tưởng rõ ràng đến thiết bị bên trong xe 
và mũi chỉ trên dây đeo gợi nhớ đến tay nghề thủ công tạo nên nội thất bọc da tinh xảo trên những 
chiếc Maserati.

마세라티 트라가도 블루 & 브라운
마세라티 트라가도 시계에는 PVD 코팅 처리한 두께 45mm의 브라운 케이스가 돋보이는 제품입니다. 로즈 골드 장식이 
달려 있어 우아함과 스포티함의 경계를 자유롭게 넘나드는 딥 블루 시계판 역시 매력적입니다. 시계판에 나란히 놓여있
는 독특한 디자인의 스톱워치의 경우, 마세라티 차 계기판에 영감을 받은 것입니다. 또한, 시계 스트랩의 촘촘한 박음새
를 보면, 장인정신이 돋보이는 마세라티 차 내부의 고급스러운 가죽 소재가 떠오릅니다. 수심 100m까지 방수가 가능하
며, 2년간의 국제 품질 보증 서비스가 함께 제공됩니다. 

マセラティ TRAGUARDO ブルー ＆ ブラウン
PVDコーティングを施した45mmブラウンケースと、濃いブルーの文字盤にローズゴールドのディテールが優雅さと
スポーティさを兼ね備えます。特徴的な要素は、インラインストップウォッチと、マセラティ車の洗練された
レザーインテリアの仕上がりを思い起こさせるストラップのステッチです。
10気圧防水
2年間の国際保証

瑪莎拉蒂TRAGUARDO系列藍色與棕色腕錶
這款瑪莎拉蒂TRAGUARDO系列腕錶具有45mm豪邁大器錶殼，湛藍色錶盤，融合玫瑰金色調與咖啡色PVD錶帶，賦予整體既
優雅又充滿動感的時尚風采。車縫線表現出延伸自車款儀錶板與內裝皮革工藝的設計靈感，暗示著瑪莎拉蒂汽車精緻皮
革內飾的工藝。耐防水= 10 ATM。兩年國際保固。
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US$ 260 
MASERATI POTENZA COLLECTION WATCH
Trident logo at the centre; Rose goldplated case. Water-resistant to 10 ATM. 
Two-year international warranty. Case dimensions: 43 x 52 x 10.6mm.

ĐỒNG HỒ MASERATI POTENZA COLLECTION 
Logo Truyền thống được thiết kế nổi bật chính giữa. Vỏ mạ vàng hồng. 
Khả năng chống nước 10 ATM. Kích thước đồng hồ: 43 x 52 x 10.6 mm. 
Bảo hành quốc tế 2 năm.

마세라티 포텐자 컬렉션 손목시계
로즈 골드 케이스가 돋보이는 제품 중앙에 삼지창 모양의 로고가 자리잡고 있습니다. 
수심 100m까지 방수가 가능하며, 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 

케이스 사이즈는 43 x 52 x 10.6mm입니다.

マセラティ POTENZA コレクション ウォッチ
中心にトライデントのロゴ付き。ローズゴールドのケース。
10気圧防水。2年間の国際保証。
ケースのサイズ:43 x 52 x 10.6mm

瑪莎拉蒂波坦察典藏腕錶 
中央三叉戟標誌；玫瑰金錶殼。防水10 ATM。2 年國際保固。
錶殼尺寸：43 x 52 x 10.6mm。

WATCHES
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062
US$ 195 
SCUDERIA FERRARI PAIR WATCH SET 
This father and son gift set is the perfect gift to share the spirit and 
passion of the racing team. The watch case, dial and strap feature 
a honeycomb texture that is used in race cars to allow air flow 
while providing extraordinary strength. Water resistant to 30 feet 
or 3 ATM. Comes with a two-year international warranty.

BỘ ĐỒNG HỒ ĐÔI SCUDERIA FERRARI 
Bộ đồng hồ dành cho cha và con là món quà hoàn hảo để truyền 
tải tinh thần và niềm đam mê của đội đua. Vỏ đồng hồ, mặt số và 
dây có kết cấu tổ ong được sử dụng trên xe đua nhằm cho phép 
không khí lưu thông mà vẫn đem đến sức mạnh vượt trội. Chống 
nước lên đến 30 feet hoặc 3 ATM. Bảo hành quốc tế 2 năm.

스쿠데리아 페라리 페어 워치 세트 
부자지간을 떠올리게 하는 이 시계 세트는 레이싱팀의 정신과 열정을 담고 있
습니다. 시계 케이스, 시계판, 시계 스트랩 모두, 높은 내구성을 유지하면서 공
기의 흐름을 원활하게 하기 위해 레이싱카에 사용되는 벌집 무늬 소재를 사용
하고 있는 것이 특징입니다. 수심 최대 30미터까지 방수가 가능하며, 2년간 
국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

スクーデリア フェラーリ  ペアウォッチ セット
父と息子のギフトセットは、レーシングチームの精神と情熱を共有するには
最適なギフトです。レーシングカーで使用されているハニカム構造を
採用したケース、文字盤、ストラップは、並外れた強度を発揮しつつ、
通気性が良いです。
3気圧防水
2年間の国際保証

SCUDERIA FERRARI 法拉利男對錶 
這款父子對錶是分享賽車隊精神和激情的完美禮物。錶殼、錶盤和錶帶採用蜂
窩紋理，這是用於賽車的結構，能同時保留空氣流動和非凡的強度。防水30英
尺或3 ATM。附兩年國際保固。
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US$ 299 
SCUDERIA FERRARI GENTS WATCH 
Chronograph quartz movement; 46mm black ion-plated matte/polished case 
with sculpted silicone straps. Water resistant to 50 meters/5 ATM. Two-year 
international warranty.

ĐỒNG HỒ SCUDERIA FERRARI GENTS
Đồng hồ với chức năng bấm giờ thể thao Chronograph sử dụng pin. Đồng hồ 
được mạ công nghệ ion đen, kích cỡ 46 mm. Dây silicon chạm trổ. Khả năng 
chống nước 50m/5 ATM. Bảo hành quốc tế 2 năm.

스쿠데리아 페라리 남성 시계
46mm 블랙 이온 도금 매트/광택 소재 케이스에 무늬가 있는 실리콘 스트랩이 달려 있는 쿼
츠식 크로노그래프 시계입니다. 수심 50m까지 방수가 가능하며, 2년간 국제 품질 보증 서
비스를 받을 수 있습니다.

スクーデリア フェラーリ メンズウォッチ
クォーツムーブメントのクロノグラフ
46mm のマットな黒のイオンメッキ／つやのあるケースにシリコンストラップ付。
50メートル防水／5気圧防水。2年間の国際保証。

法拉利男錶
計時石英機芯、46毫米黑色離子鍍啞光/拋光錶殼，搭配雕紋矽膠錶帶。防水深度達50公
尺/5 ATM，2 年國際保固。

Offer Valid Till Stocks Last
Chỉ sẵn có cho đến khi hết hàng
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Nylon Strap
Dây nylon

Free Gift

063
US$ 199 
SWISS MILITARY HANOWA “SEA LION X” GENTS WATCH
Stainless steel case and contrasting black bezel wraps around a matt black dial with 
24 hour markings. Black nylon strap. Water resistant to 10 ATM. Two-year 
international warranty. Complimented with a self changeable green nylon strap.

ĐỒNG HỒ NAM THỤY SỸ SWISS MILITARY HANOWA
“SEA LION X”
Đồng hồ làm từ chất liệu thép cao cấp không gỉ, viền bezel phản quang bao quanh 
mặt số thiếu kế đen sần, với chức năng hiển thị 24 khung giờ trong ngày. Dây đeo 
chất liệu vải dù cách tân màu đen, tặng kèm dây đeo vải dù xanh bộ đội. Khả năng 
chống nước 10 ATM. Bảo hành quốc tế 2 năm.

스위스 밀리터리 하노와 “시라이언 X” 남성 시계
스테인리스 스틸 케이스와 대비를 이루는 블랙 베젤이 특히 눈에 띄는 제품으로, 매트한 블랙 컬
러의 시계판에는 24시간 표시 기능이 포함되어 있습니다. 블랙 나일론 스트랩이 달려있고, 수심 
100m까지 방수가 가능합니다. 2년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 매력적인 녹색 
나일론 스트랩도 추가로 제공됩니다.

スイス ミリタリー ハノワ「シーライオン X」メンズウォッチ
ステンレススチールのケースが、24時間マーキングのついたマットな黒の文字盤を囲む
黒のベゼルと対照をなしています。黒ナイロンのストラップ。10気圧防水。

2年間の国際保証。緑のナイロンストラップをプレゼント。

瑞士軍事 HANOWA「海獅X」男士手錶
採用不銹鋼錶殼，以黑色錶面環繞黑啞光錶盤，24小時刻度。黑色尼龍錶帶。耐防水10ATM。

2 年國際保固。另附一條綠色尼龍錶帶款。



064
US$ 129 
CLOGAU KENSINGTON LOCKET
CLOGAU KENSINGTON LOCKET The beautifully hand-finished genuine sterling silver and genuine 9ct rose gold locket is inspired by the magnificent 
Kensington Palace gates and contains rare Welsh gold – as used by some members of the British Royal Family for over 100 years. Product comes 
with two years international warranty and chain length 40cm - 45cm.

MỀ ĐAY CLOGAU KENSINGTON
Chiếc mề đay bằng vàng hồng 9ct và bạc chính hãng được làm thủ công tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ cổng Cung điện Kensington tráng lệ và có 
chứa vàng xứ Wales quý hiếm – thứ được sử dụng bởi một số thành viên của Hoàng gia Anh trong hơn 100 năm. Sản phẩm được bảo hành 
quốc tế 2 năm và có chiều dài 40cm - 45cm.

클로가우 켄싱턴 로켓 펜던트
켄싱턴 궁전의 웅장한 대문으로부터 영감을 받은 이 로켓 펜던트는 수공예로 아름답게 가공한 순은과 9 캐럿 로즈골드로 만들어졌습니다. 또한, 100년이 넘는 기간 동
안 영국 왕실에서 사용되어 온 진귀한 웨일스산 골드를 포함하고 있는 것이 특징입니다. 목걸이 체인의 길이는 40 - 45cm이며, 2년 동안 국제 품질 보증 서비스를 받을 
수 있습니다. 

CLOGAU KENSINGTON LOCKET
手作業で美しく仕上げられたスターリングシルバーと9カラットのローズゴールドロケットは、珍しいウェールズゴールドがあしらわれており、
壮大なケンジントン宮殿のゲートにインスパイアーを受けたデザインです。100年以上の間、英国王室のメンバーに身につけられています。
チェーンの長さ : 40cm - 45cm

CLOGAU 肯辛頓小盒項鍊吊墜
精美優雅手工製作的純銀和純9ct玫瑰金花盒吊墜，設計靈感來自於宏偉的肯辛頓皇宮大門。每一件蔻愛珠寶都包含著稀有的威爾士黃金作為英國皇室100多年來的御用黃
金。產品附帶兩年國際保修，鍊長40cm - 45cm。
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Kensington palace © 
Historic Royal Palaces

Historic Royal Palaces
Historic Royal Palaces is the independent charity that looks after the Tower of London, Hampton Court Palace, Banqueting 
House, Kensington Palace, Kew Palace and Hillsborough Castle. The aim of the organisation is to preserve these magnificent 
historic buildings for future generations, bringing six extraordinary palaces and their stories to life. Visited by thousands of 
people each year, from all over the world, Historic Royal Palaces explore how monarchs and people have shaped society in 
some of the greatest palaces ever built. Clogau is delighted to work in association with Historic Royal Palaces to create beautiful 
jewellery inspired by the splendour of the palaces, the royal love stories and the magnificent heritage of British royalty. With 
every exquisite piece containing rare Welsh gold as used by some members of the British Royal Family for over 100 years, these 
wonderful collections are truly unique. 

历史悠久的皇家宫殿
历史悠久的皇家宫殿是独立的慈善机构，负责看管伦敦塔，汉普顿宫，宴会厅，肯辛顿宫，邱园和希尔斯伯勒城堡。 该组织的目
标是为子孙后代保留这些宏伟的历史建筑，伴随六个非凡的宫殿带来他们的生活中的故事。 历史悠久的皇家宫殿每年都有来自世
界各地数千人前来参观，它探索君主和人民塑造有史以来伟大的宫殿中形成的社会关系。 蔻爱很高兴与史诗级皇家宫殿合作创造
美丽的珠宝并灵感来自宫殿的辉煌，皇家爱情故事和英国皇室的宏伟遗产。 每一件精美的作品都包含了英国皇室一些成员百年以
来使用的稀有威尔士黄金，这些精彩的作品都是独一无二的。
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065
US$ 112 
GEORG JENSEN OFFSPRING BRACELET
The OFFSPRING bracelet is made out of sterling silver, and the length 
of the bracelet can be adjusted with ease by using the loops. Materials: 
Sterling Silver. Measurements: L: 180mm / 7.09 inches. The length of 
the bracelet can be shortened by using the loops. 

VÒNG TAY OFFSPRING CỦA GEORG JENSEN
Vòng tay OFFSPRING được làm từ bạc nguyên chất, độ dài dây đeo 
có thể điều chỉnh dễ dàng nhờ các lỗ tròn. Chất liệu: Bạc Sterling. 
Kích thước: Dài: 180 mm / 7.09 inches. Chiều dài dây đeo có thể điều 
chỉnh nhờ vào các lỗ tròn.

조지 젠센 오프스프링 팔찌
오프스프링 팔찌는 순은으로 제작되었으며, 팔찌 길이는 고리를 활용해 쉽게 조
정할 수 있습니다.
소재: 순은

규격: 길이 180mm (7.09 인치) / 팔찌 길이는 고리를 활용해 짧게 조정 가능

ジョージ ジェンセン オフスプリング ブレスレット
オフスプリングのブレスレットはスターリングシルバーで作られており、
長さも簡単に調節可能です。
•素材： スターリングシルバー

•寸法： L: 180mm (チェーンの長さは、調整可能)

喬治傑生OFFSPRING系列手鍊
OFFSPRING手鍊以925純銀製成，可以用環扣調整長度。材質：925純銀。
尺寸：長：180公釐/7.09英寸。可以用環扣縮短。

066
US$ 34 
GEORG JENSEN SKY ICECUBES
These Ice cubes have a unique shape that creates a beautiful 
and floating expression. It’s the perfect gift for the person who 
has everything. Frezz for approx. two hours to get the full effect. 
Materials: Stainless steel. Measurements: H44.7mm W23.6mm.

ĐÁ LẠNH KHÔNG TAN SKY ICECUBES CỦA 
GEORG JENSEN 
Những viên đá này có hình dạng độc đáo tạo nên cảm giác 
lửng lơ trôi nổi. Là món quà hoàn hảo cho người thành đạt. 
Để đông lạnh trong khoảng 2 tiếng cho hiệu quả cao nhất. 
Chất liệu: Kim loại không rỉ. Kích thước: 44,7 MM W:23,6MM.

조지 젠센 스카이 아이스큐브
아름다우면서 유동적인 느낌을 자아내는 독특한 외형을 지니고 있습니
다. 모든 것을 다 가져도 여전히 갖고 싶은 그런 선물이 될 것입니다. 2시
간 동안 냉동 보관 시, 최대의 효과를 누릴 수 있습니다.
소재: 스테인리스 스틸
규격: 가로 44.7mm * 23.6mm

ジョージ ジェンセン スカイ アイスキューブ
デザイナーAurelian Barbryの紛れもない現代的、非対称で人間工学に
基づいた形状のスカイアイスキューブは、機能的でユニークな作品で
あり、贅沢なひとときを演出します。グラスに美しく浮かぶように
ユニークな形にデザインされています。贈り物に最適です。
最低でも２時間冷凍庫で凍らせてお使いください。
•材料： ステンレススチール
•素材： ステンレススチール

•寸法： H: 447mm W: 236mm

喬治傑生SKY系列冰塊
這些冰塊形狀獨特，在能創造出美麗而動人的表情。對於什麼都不缺的
人，這是最完美的禮物。僅能微冰。需冷藏兩個小時才能完全發揮作用。
材質：不銹鋼 尺寸：高：44.7公釐。寬：23.6公釐。
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067
US$ 193 
TOSCANA CELLINI MEN’S BRACELET
An elegantly designed wellness accessory that will complement any stylish attire. Combining stainless 
steel with hi-tech carbon fibre, the TOSCANA Cellini men’s bracelet harnesses patented technology 
integrating ion-generating Tourmaline gemstone, 99.99% pure Germanium, and naturally occurring 
rare earth Neodymium magnets into its distinctive ‘bandolier’ design signature strap. Its wealth of 
therapeutic benefits include boosting blood flow, enabling restful sleep, and soothing muscle aches*. 
*Individual results from Toscana jewellery may vary.

VÒNG TAY NAM TOSCANA CELLINI 
Một phụ kiện chăm sóc sức khoẻ được thiết kế thanh lịch sẽ làm hoàn thiện bất kỳ bộ trang phục 
phong cách nào. Kết hợp thép không gỉ với sợi carbon công nghệ cao, vòng đeo tay nam TOSCANA 
Cellini sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để tích hợp đá quý Tourmaline tạo ion, đá 
Germanium tinh khiết 99%, và nam châm đất tự nhiên quý hiếm Neodymium vào dây đeo đặc 
trưng với thiết kế “ổ gài đạn” khác biệt. Bao gồm nhiều lợi ích trị liệu như tăng cường lưu thông 
máu, cho giấc ngủ ngon và làm dịu cơn đau cơ*. *Hiệu quả từ trang sức Toscana có thể khác biệt 
với từng cá nhân.

토스카나 첼리니 남성 팔찌
어떤 스타일에도 완벽하게 어울리는 우아한 디자인의 웰니스 액세서리! 스테인리스 스틸과 하이테크 탄소섬유가 조

화롭게 어우러진 토스카나 첼리니 남성 팔찌. 시그니처 스트랩으로 디자인된 독특한 밴드안에 이온을 발생시키는 토

르말린 원석 및 99.99% 순수 게르마늄과 자연 발생적 희토류 네오디뮴 자석을 특허 받은 기술에 접목한 제품입니다. 

혈액 순환 개선과 편안한 수면, 근육통 완화* 등의 건강적 가치를 포함합니다.

*토스카나 쥬얼리의 효과는 개인마다 차이가 있을 수 있음.

TOSCANA CELLINI メンズブレスレット
スタイリッシュな装いを引き立てる、エレガントにデザインされたウェルネスアクセサリーです。

ステンレス製の高技術なカーボンファイバーを組み合わせたブレスレットは、イオン生成トルマリン宝石、

99.99%純度のゲルマニウム、および天然希土類ネオジム磁石を独自の「バンドリア」デザインシグネチャー

ストラップに当符合した特許技術です。血流の促進、睡眠改善、筋肉痛の緩和などに働きます。

*それぞれ効果に違いはあります。

TOSCANA CELLINI男士手鍊
設計優雅的健康首飾，能搭配任何裝扮。TOSCANA Cellini男士手鍊將結合不銹鋼與高科技碳纖維，採用專利技術，

以99.99％純鍺和天然稀有釹磁鐵合成電氣寶石，能產生離子，並融入特別設計的「bandolier」標誌手鍊中。其療效

包含促進血液流動、幫助睡眠，以及舒緩肌肉酸痛等*。*Toscana電氣石的療效因人而異。



068
US$ 299 
PHILIP STEIN SLEEP BRACELET
The Philip Stein Sleep Bracelet features an ultra-soft microfibre strap 
for total comfort during the night. The perforated holes allow your skin 
to breathe and a high-quality stainless steel case houses the Natural 
Frequency disc, designed to improve your quality of sleep.

VÒNG TAY GIÚP BẠN DỄ NGỦ PHILIP STEIN 
Vòng tay giúp bạn dễ ngủ Philip Stein có dây đeo microfibre cực 
mềm để bạn hoàn toàn thoải mái trong suốt đêm. Các lỗ đục lỗ cho 
giúp da bạn thông thoáng và vỏ hộp bằng thép không gỉ chất lượng 
cao có đĩa Natural Frequency, được thiết kế để cải thiện chất lượng 
giấc ngủ của bạn.

필립 스타인 수면 팔찌
필립 스타인 수면 팔찌에는 편안한 수면을 도울 수 있는 매우 
부드러운 극세사 스트랩이 달려 있습니다. 팔찌에 뚫려 있는 
구멍으로 피부가 숨을 쉴 수 있을 뿐만 아니라, 고품질의 스테인리스 
스틸 케이스에는 수면의 질을 개선하기 위해 고안된 고유 주파수 

디스크도 내장되어 있습니다.

フィリップ ステイン スリープ ブレスレット
フィリップステインスリープブレスレットには、夜間に快適に
お使いいただけるように超ソフトなマイクロファイバーのストラップを
使用しています。お肌が呼吸できるように穴が開います。
また、最高品質のステンレススチールのケースには、睡眠の質を向上する
自然の波動のディスクが入っています。

PHILIP STEIN 睡眠手環
Philip Stein睡眠手環配備超柔超細纖維腕帶，可在夜間享受完美舒適。多孔腕

帶可讓皮膚呼吸，高品質不鏽鋼錶殼內裝著自然頻率儀盤，提升睡眠品質。

Discover your wellbeing at philipstein.com

The Philip Stein Sleep Bracelet is embedded with our 
unique Natural Frequency Technology® which harnesses 
and channels frequencies to help you sleep better and 
wake up more refreshed.

Recent studies have shown that wearing the Philip Stein 
Sleep Bracelet regularly can:

·  Improve Deep Sleep
·  Improve Length of Sleep
·  Improve Mood and Productivity
·  Improve Overall Sleep Quality

改善深度睡眠 

BETTER SLEEP, BETTER DAYS

 www.vietnamairlines.com
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071
US$ 179 
PAUL HEWITT - CHRONO LINE BLACK SUNRAY BLACK MESH
Black dial of 42 mm with silver-tone hands and details. Anti-scratch sapphire glass, premium SEIKO 
quartz movement, chronograph, 5 ATM, stainless steel, 42 mm.

ĐỒNG HỒ PAUL HEWITT – DÒNG CHRONO MẶT ĐEN DÂY ĐEN 
Mặt số màu đen 42mm với các chi tiết và kim màu bạc. Mặt kính sapphire chống chầy xước, 
máy thạch anh SEIKO cao cấp, đồng hồ bấm giờ, chịu nước 5 ATM, thép không gỉ, 42mm.

폴 휴이트 - 크로노 라인 블랙 선레이 블랙 메쉬
42mm 사이즈의 검은색 시계판에 은색 시계바늘이 있는 시계입니다. 스크래치 방지 사파이어 글래스, 일본 세
이코 사에서 만든 쿼츠 무브먼트, 5기압 방수 기능, 크로노그래프, 스테인리스 스틸, 42mm 시계판으로 구성되
어 있습니다.

ポールヒューイット CHRONO LINE ブラックサンレイ ブラックメッシュ
42mmの黒の文字盤に、シルバーの針がデザインされた時計。
風防 : サファイアグラス
ムーブメント : Premium SEIKOクォーツ
クロノグラフ
５気圧防止
ステンレススチール

フェイスサイズ : 42mm

PAUL HEWITT  -  CHRONO LINE BLACK SUNRAY黑網手錶
42mm黑色錶盤，銀色指針和裝飾。防刮藍寶石玻璃、高級精工石英機芯、計時碼錶、5 ATM、不銹鋼、42mm。

069/070
US$ 65 
paul hewitt phrep anchor Bracelets
This maritime “PHREP“ bracelet is a timeless classic masterpiece. A true incarnation of our Northern 
German elegance and simplicity! The strap is made of leather and the anchor of stainless steel. A 
match made in heaven! Available in black or grey and rose gold.

VÒNG ĐEO TAY MỎ NEO PHREP CỦA PAUL HEWITT 
Vòng đeo tay hàng hải “PHREP” này là một kiệt tác cổ điển vượt thời gian. Một hoá thân đích thực 
của sự thanh lịch và đơn giản Bắc Đức! Dây đeo được làm từ da và chi tiết mỏ neo được làm bằng 
thép không gỉ. Một sự hoà hợp tuyệt hảo. Có sẵn màu đen hoặc xám và vàng hồng.

폴 휴잇 닻 모양 장식 팔찌
바다가 떠오르는 이 “닻” 모양 장식 팔찌는 시간의 흐름을 거스르는 클래식함이 특징입니다. 가죽 스트랩에 스테인
리스 닻 장식이 더해져 완벽한 조합을 뽐내는 이 제품에는 독일 북부 사람들의 우아함과 단순함이 녹아있습니다! 
블랙, 그레이, 로즈골드, 이렇게 세 컬러가 준비되어 있습니다.

ポールヒューイット PHREP レザーアンカー ブレスレット 
洗練されたトレンドセッターに相応しいPHREPブレスレットは時代を超越したクラシックな名作です。 
ドイツ北部のエレガンスさを意識したデザインで、ストラップはレザーとステンレス製のアンカーで
作られています。黒、またはグレー/ローズゴールドがあります。

PAUL HEWITT PHREP 船錨手鍊
這款海軍「PHREP」手鍊是復古潮流先驅的完美之選，是永恆的經典傑作。皮革手環和不銹鋼完美結合，展現德國北
方的優雅生活！有黑色或灰色配玫瑰金色。

(Each)
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US$ 199 
SILHOUETTE ADVENTURER SUNGLASSES
With great attention to detail and a large proportion of work by hand, the glasses 
are created in Austria since 1964.Timeless classic model for those who want to 
add a subtle touch of coolness to their look. These exceptionally lightweight model 
made of high-tech titanium guarantees maximum comfort. 100% UV protection.

KÍNH RÂM THÁM HIỂM CỦA THƯƠNG HIỆU SILHOUETTE 
Chăm chút đến từng chi tiết và được làm thủ công phần lớn, cặp kính được tạo 
ra tại Áo từ năm 1964. Thiết kế cổ điển vượt thời gian dành cho ai muốn thêm 
một chút tinh tế cho vẻ ngoài. Sản phẩm đặc biệt nhẹ, được làm bằng titan công 
nghệ cao cam kết sự thoải mái tối đa. Chống lại 100% tia UV.

실루엣 어드벤처러 선글라스
상당 부분 수작업으로 제작되었으며 섬세한 디자인을 자랑하는 이 오스트리아제 선글라스의 
역사는 1964년으로까지 거슬러 올라갑니다. 시간을 뛰어넘어 오랫동안 사랑 받아온 이 클래
식한 모델은 절묘한 터치 한 번으로 멋진 스타일을 완성하고자 하는 모든 분들께 매우 적합
합니다. 최첨단 티타늄 소재를 활용한 초경량 선그라스로, 100% 자외선 차단 기능도 탑재하
고 있습니다.

SILHOUETTE ADVENTURER サングラス
1964年以来オーストリアで細部へのこだわりを追求し手作業で作られています。
永遠のクラシックモデルです。ハイテクチタンで作られたこれらの非常に軽量なモデルは、
最高の掛け心地を保証します。
100％UVプロテクション

SILHOUETTE ADVENTURER太陽眼鏡
自1964年以來一直在奧地利創作，大量的手工作品，每個都執著細節，精雕細琢。永恆的經典
款式，專為想要打造沈著冷靜感的人而設計。極輕高科技鈦合金鏡架，提供絕倫的舒適感。100
％抗紫外線。
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YOU‘LL
NEVER WANT
TO WEAR
ANYTHING
ELSE AGAIN.
Incomparably light.
Extraordinarily comfortable.
Try it. Wear it. Love it.
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073
US$ 89 
PICA LÉLA AUSTRALIA “CORAL” 18K ROSE GOLD 
PLATED NECKLACE WITH CAT’S EYE CENTER STONE
Heartfelt and delicate, inspired by summer coral sea, this vintage 
design 18K Rose Gold plated pendant radiates a timeless romance. 
It features shimmering clear crystals and a blue cat’s eye stone. A 
perfect gift for the one you love! Complemented by a five-year interna-
tional warranty and a pair of brilliant-cut CZ earrings. 

VÒNG CỔ MẠ VÀNG HỒNG 18K “SAN HÔ” ÚC PICA 
LÉLA VỚI ĐÁ MẮT MÈO Ở GIỮA 
Chân thành và tinh tế, lấy cảm hứng từ vùng biển đầy san hô mùa 
hè, mặt dây mạ vàng hồng 18K với thiết kế vintage này tôn vinh sự 
lãng mạn bất chấp thời gian. Dây chuyền này có những viên pha lê 
trong suốt lấp lánh và đá mắt mèo xanh dương. Món quà hoàn hảo 
cho người bạn yêu quý! Bảo hành quốc tế 5 năm và một cặp bông 
tai CZ đẹp mắt. 

중앙에 캣츠아이 장식이 있는 피카 렐라 호주 “코랄” 18K 로즈 
골드 도금 목걸이 
한 여름의 산호해에서 영감을 받아 제작한, 따뜻하고 섬세한 디자인의 빈티지 18K 
로즈 골드 도금 목걸이로, 시간의 한계를 뛰어넘는 완벽한 로맨스를 꿈꿔 보세요. 
은은하게 빛을 발하는 투명한 크리스털과 푸른색 캣츠아이 크리스털 센터 스톤으
로 장식한 본 제품은 사랑하는 사람에게 주는 선물로 안성맞춤입니다! 한 쌍의 큐
빅 지르코니아 귀걸이와 함께 매칭이 가능하며, 5년간 국제 품질 보장 서비스를 

받을 수 있습니다.

ピカレラ オーストラリア 「コーラル」
キャッツアイを中央に据えた18金ローズゴールドメッキ 
ネックレス
誠意と繊細さ、夏のサンゴ礁の海に発想を得た、このビンテージデザインの
18金ローズゴールドメッキのペンダントは、時間を超えたロマンスに輝きを
与えます。ブルーのキャッツアイに輝く透明なクリスタルが添えられています。
大切な人への贈り物に最適です。
5年間国際保証
ブリリアントカットのキュービックジルコニアのイヤリング付き。

澳大利亞PICA LÉLA‘CORAL’鍍18K玫瑰金貓眼石項鍊
這款動人又貼心的複古設計18K鍍玫瑰金項鍊，靈感源自夏天的珊瑚海，散發出永
恆的浪漫情懷。閃亮透徹的水晶搭配一顆藍色貓眼石，展現傲人風采，是送給心上
人的佳禮！附贈5年國際保修和一對明亮型切割鋯石耳環。
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074
US$ 85 
JOIA DE MAJORCA PEARL & CZ BEZEL STARDUST SET
Unique and beautiful. This organic man-made pearl and cz stardust 
necklace is elegantly accented with the sparkle of the diamond dust 
bead and cz bezel. This 8mm white pearl pairing is naturally sophisti-
cated and feminine. Limited lifetime warranty.

BỘ NỮ TRANG JOIA DE MAJORCA ĐÍNH NGỌC TRAI 
VÀ ĐÁ CZ BEZEL STARDUST
Độc đáo và đẹp mắt. Vòng cổ làm từ ngọc trai hữu cơ nhân tạo và 
đá CZ stardust được nhấn nhá một cách thanh lịch với hạt bụi kim 
cương và đá CZ bezel lấp lánh. Cặp đôi ngọc trai trắng 8mm tinh tế 
và nữ tính. Bảo hành trọn đời có điều kiện.

조아 디 마조르카 진주 & 큐빅 지르코니아 베젤 
스타더스트 세트
독특한 아름다움이 특징인 제품입니다. 오가닉 모조진주와 큐빅 지르코니아 장식
이 달린 스타더스트 목걸이의 경우, 다이아몬드 가루가 포함된 구슬과 큐빅 지르
코니아 베젤의 반짝임이 더해져 우아함을 강조했습니다. 8mm 화이트 진주 귀걸
이 한 쌍의 경우, 자연스러운 세련미와 여성미가 도드라지는 제품입니다. 제한적 
평생 품질 보증 서비스를 함께 제공합니다.

JOIA DE MAJORCA パール & CZ ベゼル スターダスト セット
独特で美しいこのオーガニック人工真珠とCZスターダストネックレスは、
ダイヤモンドダストビーズとCZベゼルの輝きがアクセントになっています。
女性らしい8mmのホワイトパールのピアスがペアでついてきます。
リミティッドタイムライフ保証付き

JOIA DE MAJORCA 珍珠及圓框鑽石吊墜星塵套組
美麗而獨特。這款有機人造珍珠和星塵項鍊飾有鑽石星塵和立方氧化鋯表圈的閃
亮優雅。這款8毫米白色珍珠配對自然精緻而富有女人味。有限終身保修。

075
US$ 59 
CRISTINA RAMELLA TRAVEL THE WORLD BRACELET
A constant reminder that adventure is just around the corner, our 
Travel the World Bangle is the perfect accessory for every free spirit. 

VÒNG TAY DU HÀNH THẾ GIỚI CỦA CRISTINA RAMELLA 
Một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ rằng cuộc phiêu lưu đang ở ngay 
đây, vòng tay Travel the World của chúng tôi là phụ kiện hoàn hảo cho 
mọi tâm hồn tự do.

크리스티나 라멜라 트래블 더 월드 팔찌
우리 삶이 언제나 모험으로 가득 차 있음을 상기시켜주는 트래블 더 월드 뱅글 팔찌는 

자유로운 영혼의 소유자에게 매우 적합한 액세서리입니다.

CRISTINA RAMELLA トラベル ザ ワールド ブレスレット
冒険心と自由を思わせるトラベル ザ ワールドバングルは、スタイリッシュで様々な
アクセサリーに合わせやすいです。

CRISTINA RAMELLA環遊世界手鐲
叮囑冒險即將來臨，環遊世界手鐲是每個嚮往自由精神的完美配飾。
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077
US$ 65 
ELLEN TRACY MOTIF COLLECTION LADIES WATCH 
ROSE GOLD
The Glam Collection is perfect for those who want to sparkle. The bezel 
on this rose gold watch is encrusted with crystals, the stunning rose 
gold sunray dial is overlaid with classic roman numerals & crystal set 
hour markers, providing the dial with a classic but stylish finish. This 
elegant timepiece comes complete with a matching stylish crystal set 
open hinge bangle, the perfect combined accessory. 2 Year Interna-
tional Warranty.

ĐỒNG HỒ NỮ ELLEN TRACY TRONG BỘ SƯU TẬP 
MOTIF MÀU VÀNG 
Bộ sưu tập The Glam hoàn hảo cho những ai muốn toả sáng lấp
lánh. Với viền nạm pha lê, mặt số sunray vàng hồng tuyệt đẹp được phủ 
bằng các chữ số La Mã cổ điển và vạch chỉ giờ pha lê, đem đến cho mặt 
số vẻ ngoài cổ điển nhưng phong cách. Chiếc đồng hồ thanh lịch này 
được hoàn thiện với vòng tay bản lề mở bằng pha lê sành điệu, là một 
phụ kiện hoàn hảo. Bảo hành quốc tế 2 năm.

엘렌 트레이시 모티프 컬렉션 여성 시계 로즈 골드
글램 컬렉션의 시계는 빛나고 싶은 당신을 위한 완벽한 제품입니다. 로즈 골드 시
계의 베젤에는 크리스털이 덮여 있고, 빛나는 로즈 골드로 만든 태양광 충전 방식 
시계판에서 클래식한 로마 숫자와 크리스탈이 인덱스를 표현합니다. 이 시계는 고
전적이면서도 스타일리쉬한 마무리를 자랑합니다. 함께 제공되는 크리스털이 박
힌 오픈 뱅글 팔찌를 이 우아한 시계와 완벽한 세트로 착용해 보세요. 2년간 국제 
품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

エレン トレイシー MOTIF コレクション レディース ウォッチ 
ローズゴールド
Glamコレクションはきらきら輝きたい人にぴったりです。
ローズゴールドの時計のベゼルはクリスタルで覆われており、ローズゴールドの
サンレイダイアルはクラシックなローマ数字とクリスタルセットの時針が
あしらわれて、クラシックでスタイリッシュにデザインされています。
この時計に合うアクセサリーとしてオープンヒンジバングルが付いてきます。
２年間の国際保証

ELLEN TRACY MOTIF 系列女士手錶（玫瑰金）
Glam系列非常適合那些想要絢爛光彩的人。這款玫瑰金錶的錶圈飾有水晶，迷人的
玫瑰金新鐳錶盤飾有經典的羅馬數字和水晶鑲嵌時標，給錶盤外觀帶來經典的時尚
光彩。這款優雅的腕錶配有時尚的水晶鑲嵌開合式手鐲，是完美的組合配飾。
2年國際保固。

076
US$ 85 
GEOFFREY BEENE GENTS WATCH - GUN METALLIC 
GREY
Be bold with the Geoffrey Beene Black Diamond Collection. This watch 
features a polished gunmetal tone case and bracelet with a faceted 
decagon bezel for a major reflective impact. The dial combines hand 
set, faceted applied hour markers and two genuine black diamonds 
at the 12 and 6 o’clock positions totaling .02 carats. Equipped with a 
high quality Japanese movement, this masculine watch will be sure to 
stand the tests of time. 2 year international warranty. 

ĐỒNG HỒ NAM GEOFFREY BEENE – XÁM ĐẬM KIM 
LOẠI 
Táo bạo với bộ sưu tập Kim cương đen Geoffrey Beene. Chiếc đồng 
hồ này có vỏ và vòng tay màu kim xám đậm kim loại đánh bóng, 
cùng viền lục giác cho hiệu ứng phản chiếu mạnh. Mặt số kết hợp 
bộ kim, vạch chỉ giờ và 2 viên kim cương đen ở vị trí số 12 và số 6 
tổng cộng 0.02 cara. Được trang bị bộ máy Nhật bản chất lượng 
cao, chiếc đồng hồ nam tính này chắc chắn sẽ đứng vững trước 
những thử thách của thời gian. Bảo hành quốc tế 2 năm.

제프리 빈 남성 시계 – 건 메탈릭 그레이
제프리 빈 블랙 다이아몬드 컬렉션으로 과감한 멋을 즐기세요. 광택 있는 건 메
탈 색 케이스와 시계줄, 깎인 면이 있는 10각형 베젤이 개성을 더합니다. 시계
판은 시계바늘, 깎인 면이 있는 인덱스, 6시와 12시 부분의 총 0.02 캐럿의 블
랙 다이아몬드 2개로 구성됩니다. 고급 일본산 무브먼트로 만들어진 남성적인 
시계로, 오랜 세월에도 변함없는 품질을 보장합니다. 2년간 국제 품질 보증 서
비스를 받을 수 있습니다.

ジェフリービーン メンズウォッチ - ガンメタリックグレー
洗練されたガンメタルトーンのケースとファセットデカゴンベゼルを備えた
ブレスレットを特徴としています。文字盤には12時と6時の位置に純正の
ブラックダイアモンドと、ファセット加工された時針を組み合わせています。
高品質な日本のムーブメントを使用した男性的な時計です。
２カラット
２年間の国際保証

GEOFFREY BEENE紳士錶 - 槍金屬灰色
Geoffrey Beene Black Diamond系列之一。這款腕錶採用拋光炮銅色錶殼和錶
帶，錶面裝飾十字形表圈，反光效果佳。錶盤結合手工鑲嵌，刻面飾以小時標
記，並在12點和6點位置鑲上兩顆黑色真鑽。02克拉。這款陽剛的手錶配備高品
質的日本機芯，保證能經得起時間的考驗。2 年國際保固。
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079
US$ 99 
KOMONO WINSTON REGAL COGNAC WATCH
Contemporary watch with a black dial of 41mm and a cognac leather strap. Quartz movement, a 
stainless-steel back, 3 ATM. Designed in Antwerp (Belgium).

ĐỒNG HỒ KOMONO WINSTON REGAL COGNAC
Chiếc đồng hồ hiện đại với mặt số màu đen 41mm và dây đeo bằng da cognac. Máy quartz mặt 
sau bằng thép không gỉ, chịu nước 3ATM. Được thiết kế tại Antwerp (nước Bỉ).

코모노 윈스턴 리갈 코냑
41mm 사이즈의 검은색 시계판에 코냑색 가죽 스트랩이 달린 현대적 디자인의 시계입니다. 시계 뒤편의 케이스는 
스테인리스 스틸이고, 3 기압 방수가 되는 쿼츠식 시계로, 벨기에 앤트워프에서 디자인합니다.

KOMONO ウィンソン リーガル コニャック ウォッチ
41mmの黒の文字盤に、レザーストラップコニャックが付いた現代的な時計です。
クオーツムーブメント
ステンレススチールブラック
３気圧防水
デザイン : ベルギー・アントワープ

KOMONO 溫斯頓皮革手錶
這款現代手錶採用41毫米黑色錶盤和皮革錶帶。石英機芯，不銹鋼背面，30米防水。設計於安特衛普（比利時）。
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078
US$ 75 
LAMBRETTA PICCOLO 26 LEATHER GOLD RED
Petite and chic fashion accessory with gold plated case and Italian 
leather straps. 30m water resistance and 2-year international 
warranty.

ĐỒNG HỒ PICCOLO MẶT 26MM DÂY DA VÀNG ĐỎ
Phụ kiện thời trang nhỏ nhắn và sang trọng với vỏ mạ vàng và dây 
da Italia. Chống nước 30m và bảo hành quốc tế 2 năm.

LAMBRETTA 피콜로 26 레더 스트랩 골드 레드
골드 도금 케이스에 이탈리아제 레드 스트랩이 달린, 자그마하면서도 시크함을 
놓지 않는 패션 악세서리입니다. 이 제품은 수심 30미터까지 방수가 가능하며, 
2년간의 국제 품질 보증 서비스가 함께 제공됩니다. 

LAMBRETTA PICCOLO 26 レザー ゴールド レッド
ゴールドメッキケースとイタリア製レザーストラップ付きの小柄でシックな
ファッションアクセサリー。 
30m防水
2年間の国際保証

LAMBRETTA PICCOLO 26皮革腕表－金紅色
小巧時尚的時尚首飾，鍍金錶殼和義大利皮革錶帶。30公尺耐防水，
2年國際保固。
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080
US$ 89 
SEKONDA LADIES 3 PIECE GIFT SET
This elegant gift set is brought to you from Sekonda. The watch boasts a 
rose gold coloured case and stone set bracelet enhanced by a rose dial 
with batons. This gift set is completed with matching stone set pendant 
and bracelet. The watch is guaranteed for 2 years.

BỘ QUÀ TẶNG CHO NỮ SEKONDA LADIES 3 
PIECE GIFT SET
Bộ quà tặng thanh lịch này được đem tới bởi Sekonda. Chiếc đồng hồ 
kiêu hãnh với vỏ màu vàng hồng và bộ vòng tay bằng đá được nâng cấp 
nhờ mặt màu hồng và kim dạng baton. Bộ quà tặng được hoàn thiện 
đồng bộ với mặt dây chuyền và vòng đeo tay bằng đá. Bảo hành 2 năm.

세콘다 여성용 악세서리 3종 선물세트
세콘다에서 선보이는 이 우아한 선물세트에는 로즈 골드 케이스와 보석이 박힌 시계
줄, 바톤 인덱스가 달린 장미빛 시계판이 특징인 시계가 포함되어 있습니다. 함께 제
공되는 보석 장식이 달린 펜던트와 팔찌로 다양하게 매칭이 가능합니다. 시계의 경우, 
2년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다. 

セコンダ レディース ３ ピース ギフトセット
ローズゴールド色のケースにローズゴールドの文字盤と針をあしらい、ストーンが
施されたブレスレットがついた時計です。
お揃いのペンダントとブレスレットが付いてきます。
２年間の保証

SEKONDA女士禮品3件套裝
Sekonda推出了這款優雅的套裝。此手錶搭配玫瑰金色錶殼、錶盤及指針，並襯托碎
石手鍊。 這套禮物完美搭配同款石材鑲嵌吊墜和手鍊。 手錶附有2年保證。

081
US$ 39 
SEKONDA GENTS WATCH 
This gents watch from Sekonda features a blue sunray dial with raised 
silver batons. Complemented with a dark brown leather grain strap 
and water resistant up to 50 metres. This watch comes with a two 
year guarantee.

ĐỒNG HỒ NAM SEKONDA 
Chiếc đồng hồ nam hiệu Sekonda với mặt số màu xanh và kim 
dạng baton màu bạc. Hoàn thiện với dây đeo màu nâu sẫm và khả 
năng chống nước lên tới 50m. Sản phẩm được bảo hành 2 năm.

세콘다 남성 시계
세콘다에서 선보이는 이 남성 시계에는 푸른색의 태양광 시계판와 양각 실버 바
톤 인덱스가 달려있습니다. 다크브라운 그레인 레더 스트랩으로, 스타일을 완성
해보세요. 이 제품은 수심 50미터까지 방수가 가능하며, 2년간의 품질 보증 서

비스가 함께 제공됩니다. 

セコンダ メンズウォッチ
青のサンレイダイアルにシルバーの針があしらわれています。
ダークブラウンのレザーグレインストラップがついています。
50m防水
2年間の保証

SEKONDA男裝腕表
這款來自Sekonda的男裝腕表配有藍色陽光錶盤及銀色指針。襯上深棕色皮革紋
理錶帶，防水可達50米。提供兩年保修。
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082
US$ 89 
SEKONDA LADIES & GENTS DUAL GIFT SET  
This contemporary ladies and gents dual gift set is brought to you by Sekonda. The 
matching watches feature a white dial with batons. With black straps completing the 
look, these watches are perfect for every occasion. Guaranteed for 2 years.  

BỘ ĐỒNG HỒ NAM VÀ NỮ SEKONDA GIFT SET  
Sekonda hân hạnh đem đến cho bạn bộ đồng hồ đôi nam và nữ hiện đại này. 
Cặp đồng hồ có mặt số màu trắng và kim dạng baton. Với dây đeo màu đen hoàn 
thiện vẻ ngoài, cặp đôi đồng hồ này hoàn hảo cho mọi sự kiện. Bảo hành 2 năm.

세콘다 남녀 커플 시계 세트
이 제품은 세콘다에서 선보이는 모던한 남녀 커플 시계 세트입니다. 완벽하게 매칭되는 이 커
플 시계에는 하얀색 시계판과 바톤 인덱스가 달려있습니다. 또한, 함께 제공되는 블랙 스트랩
으로, 어떤 상황에서든 완벽하게, 스타일을 완성할 수 있습니다. 2년간 품질 보증 서비스를 제
공합니다. 

セコンダ ペア ウォッチ セット
白の文字盤に針があしらわれ、黒のストラップがついています。
どのような装いにも合うデザインです。
２年間の保証

SEKONDA 男女套錶禮盒  
SEKONDA 專為當代男女設計的套錶禮盒。對錶採白色錶盤和短槓時標。搭配黑色錶帶，適合各種
場合。兩年保固。
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084
US$ 35 
BUCKLEY LONDON ROSE GOLD EARRINGS SET OF 8
This earring set features 8 fun styles in rose gold tone with shimmering crystals and smooth pearl, allowing you to transform your look 
multiple times.

SET HOA TAI 8 ĐÔI MÀU VÀNG ĐỒNG THƯƠNG HIỆU BUCKLEY LONDON
Bộ 8 đôi bông tai phong cách vui nhộn với tông màu vàng hồng đính cùng các tinh thể lung linh và ngọc trai mịn, giúp bạn thay đổi 
diện mạo và phong cách đa dạng. 

버클리 런던 로즈 골드 귀걸이 8종 세트 
은은한 크리스털과 매끈한 진주 장식이 달린, 다채로운 로즈골드 귀걸이 8종으로 구성되어 있는 본 귀걸이 세트로, 여러가지 스타일에 마음껏 도전해보세요.

バックリーロンドン ローズゴールド ピアス 8セット 
輝くローズゴールドにクリスタルや真珠がついた8つのスタイルをお楽しみいただけます。 

巴克莉倫敦 八對耳環套裝（玫瑰金） 
8 對不同款式的雅致耳環，以玫瑰金為主色調，搭配晶瑩剔透的水晶與珠圓玉潤的珍珠，讓您隨心所欲打造各種外型。

083
US$ 125 
BUCKLEY LONDON RUSSIAN SPARKLE PENDANT, 
EARRING & BANGLE SET
Combines three interlocking rings of 12K classic gold, cool rhodium and 
feminine rose gold. The sparkling white crystals add a touch of glamour. 
Pendant chain length: 40cm plus 5cm extender. Earring width: 1.4cm. 
Bangle inner diameter: 6.5cm. 

BỘ TRANG SỨC GỒM DÂY CHUYỀN, HOA TAI VÀ 
VÒNG TAY TỪ THƯƠNG HIỆU BUCKLEY LONDON
Kết hợp ba vòng lồng vào nhau làm từ vàng 12K, rhodium và vàng 
hồng nữ tính. Các tinh thể màu trắng lấp lánh tạo thêm nét quyến 
rũ. Chiều dài chuỗi mặt dây chuyền: 40cm và có thể tăng thêm 5 cm. 
Chiều rộng bông tai: 1.4cm. Vòng tay có đường kính trong: 6.5cm.

버클리 런던 스파클 펜던트, 귀걸이와 뱅글 세트
12K 클래식 골드와 시크한 로듐, 여성스러운 분위기의 로즈골드, 이렇게 세 개의 
링이 서로 얽혀있는 형태의 제품입니다. 반짝이는 화이트 크리스털 장식이 달려 있
어, 우아함은 한층 더 강조됩니다. 
펜던트 체인 길이: 40cm (5cm 연장 체인) 귀걸이 폭: 1.4 cm. 뱅글 팔찌 내경: 
6.5 cm. 

バックリーロンドン ロシアン スパークル ペンダント 
イヤリング & バングルセット
12Kクラシックゴールド、ロジウムメッキ、ローズゴールドメッキで
加工されたリングにクリスタルがあしらわれた3つのリングが組み合わさった
素敵なペンダント、ピアス、バングルのセットです。
チェーンの長さ : 40cm (調節可能な長さ5cm)
ピアスの大きさ : 1.4cm
バングルの幅 : 6.5cm

巴克莉倫敦「俄羅斯」三色環環相扣組合
齊備手鐲、耳環、吊墜的首飾套裝，採用鍍12K金、鍍玫瑰金及鍍銠製造，雙環互
套設計，並以晶瑩剔透的水晶打造耀眼光采。墜鍊可調長度：40至45公分。耳環尺
寸：1.4cm。手鐲內徑：6.5cm。
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086
US$ 33 
EMOJEM CHARM BRACELET 
Made with 18K Gold Plating to ensure a lasting wear and a luxurious Golden look.
Features ‘happy’, ‘wink’, ‘poop’, ‘crazy’, ‘crying of laughter’, ‘red heart’, ‘blowing kiss’, ‘love 
eyes’, ‘grinning’ and ‘sunglasses’ emoji charms.

VÒNG TAY HẠT TRANG TRÍ EMOJEM
Được làm bằng vàng mạ 18K để đảm bảo độ bền lâu và mang đến vẻ ngoài sang trọng. 
Được thiết kế đi kèm với hộp quà tặng, món quà thú vị này sẽ mang lại cho bạn hạnh 
phúc quanh năm. Các biểu cảm “vui vẻ“, “nháy mắt”, “kỳ cục”, ”tức giận”, ”khóc cười”, “trái 
tim đỏ”, “hôn gió”, ”ánh mắt đưa tình”, “cười toe toét” và “đeo kính ngầu”.

이모젬 장식 팔찌
그동안 가장 많은 사랑을 받아온 이모젬 얼굴 표정 장식 10개가 달린 팔찌로 인생의 즐거움을 찾아보세
요. 18K 골드 도금 팔찌라 오랫동안 착용 가능할 뿐만 아니라 골드의 고급스러움도 뽐낼 수 있습니다. 브
랜드 명이 표기된 선물 상자도 함께 제공됩니다. 이 재미있고 기발한 제품으로 연중 내내 행복한 기분에 
빠져보세요. 이 팔찌는 주얼리를 통해 자신을 표현하는 기회를 제공해줄 것입니다. 바라보기만 해도 저
절로 미소가 지어지는 이 제품은 사람들이 이모티콘으로 소통하는 방식에 영감을 받아 제작되었습니다. 
‘행복’부터 ‘윙크,’ ‘피곤,’ ‘열광,’ ‘폭소,’ ‘빨간 하트,’ ‘키스,’ ‘사랑에 빠짐,’ ‘미소,’ ‘선글라스’까지, 총 10
개의 이모티콘 장식을 만나보세요.

EMOJEM チャーム ブレスレット
大好きなEMOJEMのチャームを10個備えたブレスレット。豪華なゴールデンルックを持続できる
18Kゴールドメッキで作られています。ブランドのギフトボックスに包装されており、
この楽しいアイテムは１年中あなたに幸せをもたらします。ジュエリーを通じて自分自身を
表現することができ、絵文字にインスパイアーされたこのジュエリーは、周りの人をも幸せにします。
絵文字チャーム :「Happy」「Wink」「Poop」「Crazy」「Crying of laughter」「Red heart」
「Blowing Kiss」「Love Eyes」「Grinning」「Sunglasses」

EMOJEM 魅力手鍊
這款手鍊配有10款最受歡迎的Emojem面孔，帶來一些樂趣。18K鍍金，奢華的金色外觀，持久耐磨。附
有品牌禮盒，這項有趣的手鍊將全年帶給你快樂。手鍊讓你通過珠寶表達自己。在任何人的臉上露出笑
容！包括快樂、眨眼、大便、瘋狂、笑聲、紅色的心、吹吻、愛眼、咧嘴笑和太陽鏡表情符號。

085
US$ 25 
THE GEMSELLER GENUINE LAVA BEAD BRACELET
A strand of volcanic lava beads, accented with silver toned rings and 
strung on a bohemian stretch bracelet for him.

THE GEMSELLER VÒNG HẠT CHÍNH HÃNG LAVA
Một chuỗi hạt dung nham núi lửa, điểm nhấn với những chiếc 
nhẫn màu bạc và được xâu chuỗi trên một vòng bohemian co 
dãn dành tặng cho chàng. 

THE GEMSELLER 용암 구슬 팔찌
신축성 있는 줄에 화산 용암 구슬을 꿰어 실버 톤의 고리로 장식한 보헤미안 스
타일의 팔찌는 그를 위한 멋진 선물이 될 것입니다.

THE GEMSELLER GENUINE 溶岩ビーズ ブレスレット
溶岩ビーズとシルバーのリングでアクセントを付けた、男性用のボヘミアン
ストレッチブレスレットです。

THE GEMSELLER 真熔岩珠手鍊套裝
火山熔岩珠串，搭配銀色調的戒指，以及波西米亞彈力手鍊。
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US$ 39 
TEMPTATION SET – “PERFECT MATCH” WATCH
AND FOUR BANGLES
The “Perfect Match” consists of a stylish watch and a feminine ban-
gle set. Grey leather strap and stylish case with rose-gold plating 
give a fresh and classic touch to your skin tone. Complimented by 4 
sparkling bangles, the set is a must-have for every fashionista and 
the perfect present for women.

BỘ TEMPTATION – “SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO” 
GIỮA ĐỒNG HỒ VÀ BỘ BỐN VÒNG TAY
“Perfect Match” gồm một đồng hồ thời trang và bộ vòng tay nữ 
tính. Dây đeo da màu xám và vỏ sành điệu với lớp mạ vàng hồng 
mang lại nét tươi mới và cổ điển cho sắc da của bạn. Được kết 
hợp cùng 4 vòng đeo tay lấp lánh, đây là sản phẩm không thể bỏ 
qua cho mọi tín đồ thời trang và là món quà hoàn hảo cho người 
phụ nữ của bạn.

템테이션 “퍼펙트 매치” 시계 및 뱅글 팔찌 세트
템테이션 “퍼펙트 매치” 세트는 스타일리쉬한 시계와 여성스러운 뱅글 팔찌
로 구성되어 있습니다. 그레이 컬러의 가죽 스트랩과 로즈골드로 도금한 세련
된 시계 케이스로, 손목에 시원하고 클래식한 느낌을 더해보세요. 패셔니스타
라면 한번쯤은 가지고 싶은, 반짝이는 뱅글 팔찌 4종이 함께 포함되어 있어 여
성을 위한 선물세트로도 매우 적절합니다. 

テンプテーション セット 「パーフェクトマッチ」 
ウォッチとバングル４つセット
「パーフェクト マッチ」は、スタイリッシュな時計とフェミニンなバング
ルのセットです。グレーのレザーストラップとローズゴールドメッキを施し
たスタイリッシュなケースは、新鮮でクラシックなタッチを与えます。
4つの輝くバングルが付いたこのセットは、ファッショニスタにとって
必須アイテムであり、女性にぴったりのプレゼントです。

TEMPTATION「完美配搭」套裝 – 腕錶及4枚手鐲
這「完美配搭」套裝是由時尚的手錶和柔美的手錶組成。灰色皮革錶帶和時尚
玫瑰金錶殼電鍍為您的膚色帶來清新經典的觸感。加上4枚閃亮的手鐲，此套
裝是每個時尚達人的必備品和最佳的女士禮物。

088
US$ 35 
TEMPTATION “COLOR SENSATION” + 5 EXTRA 
STRAPS
Temptation Color Sensation watch comes with 6 mock-leath-
er straps of different colors, which allow you 6 different looks - a 
year-round accessory! It convinces by classy Roman silver colored 
numerals and elegant black dial. Straps easy to exchange. Length 
adjustable. Case made of Stainless Steel. Splash proof.

ĐỒNG HỒ “COLOR SENSATION” NHÃN HIỆU 
TEMPTATION + 5 DÂY ĐEO KÈM THEO
Đồng hồ Color Sensation của nhãn hiệu Temptation đi kèm với 6 
dây đeo giả da nhiều màu sắc, cho phép bạn phối hợp 6 phong 
cách – một phụ kiện suốt năm! Thuyết phục bạn với các chữ số La 
Mã màu bạc sang trọng và mặt số màu đen thanh lịch. Dễ dàng 
thay đổi dây đeo. Chiều dài điều chỉnh được. Vỏ làm bằng thép 
không gỉ. Chống tạt nước.

템테이션 “컬러 센세이션” + 스트랩 5종
템테이션 “컬러 센세이션” 시계는 각기 다른 컬러의 모조가죽 스트랩 6종이 
함께 제공되어 여섯 가지의 스타일로 번갈아 매칭하며 일년 내내 활용이 가
능합니다. 시계 속 숫자는 세련된 로만 실버 컬러로 되어 있어, 우아한 검은 
색 시계판과 대조를 이룹니다. 스트랩은 쉽게 갈아 끼울 수 있으며, 길이 조정
도 가능합니다. 시계 케이스는 물 튀김 방지 기능이 있는 스테인리스 스틸 소
재로 되어 있습니다.  

テンプテーション「カラーセンセーション」
交換用ストラップ５本付き
６色の色違いの人工レザーストラップにより６通りの装いで年間を通して
楽しむことができます。優雅な黒の文字盤に配された上品なシルバーの
ローマ数字と針が一層趣を増します。
交換が簡単な５つのストラップ付き
長さ調整可能
ステンレス製のケース
防滴

TEMPTATION 女士手錶“色感”＋5款不同顏色錶帶
根據季節變換手錶帶的顏色，你可以擁有它6種不同的外觀，全年通用的配
件！它的典雅羅馬銀色數字和指標鑲于優雅的黑色錶盤中很具說服力。錶帶易
於更換，長度可調節。錶殼由不銹鋼製成。防水性為防濺。
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089
US$ 56 
BELLE & BEAU CRYSTAL CRESCENT MOON SET
Reflecting the beauty of the night sky, this enchanting set of pendant, 
earrings and bracelet, with crystal crescent moon pendants, will add 
something special to your day. The pretty moon shapes are encrust-
ed with glittering crystal, creating a contemporary and opulent feel, 
catching the light from every angle. Finished in a romantic rose gold, 
this is a set you will love to wear day and night. Presented in a gift box, 
with 1 year International warranty.

BỘ NỮ TRANG PHA LÊ TRĂNG KHUYẾT NHÃN HIỆU 
BELLE & BEAU
Phản chiếu vẻ đẹp của bầu trời đêm, bộ nữ trang đầy mê hoặc 
gồm mặt dây chuyền, hoa tai và vòng đeo tay với mặt dây chuyền 
hình trăng lưỡi liềm sẽ đem đến điều đặc biệt. Hình mặt trăng xinh 
xắn được nạm pha lê lấp lánh, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng, 
phản chiếu ánh sáng từ mọi góc nhìn. Hoàn thiện với màu vàng 
hồng lãng mạn, đây sẽ là sản phẩm yêu thích cho ngày hay đêm. 
Đóng gói như một hộp quà, bảo hành quốc tế 1 năm.

벨 & 보 크리스탈 크레센트 문 세트
밤 하늘의 아름다움을 담아낸 이 황홀한 쥬얼리 세트는 초승달 모양의 펜던트
와 귀걸이, 팔찌로 구성되어 있습니다. 일상에 특별함을 더하고 싶을 때 착용하
기 좋은 제품입니다. 반짝이는 크리스탈로 덮여 있는 아름다운 초승달 장식은 
어떤 각도에서 바라보아도 빛을 받아 영롱하게 반짝이면서 현대적이고 화려한 
느낌을 자아냅니다. 로맨틱한 로즈 골드로 마감 처리하여, 밤낮 관계없이 착용 
가능한 제품입니다. 선물 상자가 함께 제공되며, 1년간 국제 품질 보증 서비스
를 받을 수 있습니다.

BELLE & BEAU クリスタル クレッセントムーン セット
夜空の美しさを反映した魅惑的な三日月のクリスタルペンダント、
イヤリング、ブレスレットのセットは、あなたの１日を特別にします。
三日月にはきらめくクリスタルがちりばめられており、現代的で豪華な
雰囲気を作り出し、あらゆる角度から光を捉えます。
ロマンチックなローズゴールドで仕上げられたこのセットは、
昼夜を問わず愛用できるセットです。
ギフトボックス包装
1年間の国際保証

BELLE＆BEAU新月水晶套裝
這套迷人的吊墜反映出夜空之美。耳環、手鍊和吊墜都以新月水晶設計，點綴了
你每天的時尚穿搭。漂亮的月亮形狀被晶瑩剔透的水晶包裹著，營造出現代而奢
華的感覺，能從各個角度捕捉光線。以浪漫的玫瑰金色製成，白天和黑夜都能配
搭。附有盒子，及一年國際保修。

090
US$ 30 
AURA SQUARED CRYSTAL NECKLACE SET (SET OF SEVEN)
Set featuring 7 squared pendants featuring 6mm crystals from Swarovski® with 
a lustrous chain measuring 45cm. Colours include white, grey, pink, red, purple, 
blue and black.

BỘ DÂY CHUYỀN PHA LÊ AURA
Bộ sản phẩm gồm 7 mặt dây chuyền bằng đá Swarovski kèm theo dây đeo dài 
45cm, gồm các màu: trắng, xám, hồng, đỏ, tím, xanh và đen.

오라 크리스털 목걸이 세트 
45cm짜리 광택소재의 체인과 동그란 스와로브스키 크리스털 펜던트(6mm) 7개로 구성된 목

걸이 세트입니다. 흰색과 회색, 핑크, 빨강, 노랑, 파랑, 검정까지 다채로운 컬러를 자랑합니다.

オーラ クリスタル ネックレス セット
７個のスクエアカットのスワロフスキー®クリスタルのペンダントトップ（6mm）のセット。
45cmの光沢のあるチエーンが付いています。

クリスタルの色は、白、グレー、ピンク、赤、黄色、青、黒です。

AURA 方形水晶項鍊套裝(一套七件)
包括七個方形Swarovski水晶吊墜 (六毫米) 和光澤鏈條測量四十五公分。顏色包括白色，

灰色，粉紅色，紅色，紫色，藍色和黑色。
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091
US$ 59 
OAXIS OMNIBAND+
Keep track of your health and fitness with this ergonomically designed activity 
tracker that counts your steps and calories burnt and analyses your sleep 
patterns. Doubles up as a watch, syncs wirelessly with your smartphone and 
features an easy to read OLED screen and ultra-long-life battery that provides 
over 2 months standby mode. Comes with 3 inter-changeable straps, charging 
cable and one year international manufacture warranty.

DÂY ĐEO OAXIS OMNI 
Công cụ được thiết kế tiện dụng này giúp bạn có thể theo dõi đo lường sức 
khỏe bằng cách đếm số bước chân và lượng calo bị đốt cháy, đồng thời phân 
tích giấc ngủ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng nó như 1 chiếc đồng hồ đeo 
tay, đồng bộ không dây với điện thoại thông minh của bạn và thêm vào đó 
là tính năng nổi bật đọc màn hình OLED dễ dàng,với độ bền của pin kéo dài 
được hơn 2 tháng khi ở chế độ chờ. Sản phẩm đi kèm với 3 dây đeo có thể 
thay đổi, cáp sạc và bảo hành quốc tế 1 năm.

오악시스 옴니밴드 +
인체공학적으로 디자인한 활동량 측정계로 건강 및 체력 상태를 확인하세요. 걸음 수 및 칼
로리 소비량을 기록하고 수면 패턴을 분석해주는 제품입니다. 시계로도 자유롭게 사용할 수 
있으며, 블루투스로 스마트폰에 연결할 수 있습니다. 눈이 편안해지는 OLED 스크린과 대기
모드로 2달 이상 지속되는 초강력 배터리가 내장되어 있습니다. 상호 교체 가능한 3개의 스
트랩과 충전 케이블이 함께 제공됩니다. 1년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

OAXIS オムニバンド＋
人間工学に基づいてデザインされたこのアクティブトラッカーは、歩数、
カロリー消費量を測り、睡眠パターンを分析、健康とフィットネスを追跡します。
時計としても使え、スマートフォンと簡単に同期できます。
見やすいOLEDスクリーンとスタンバイモードで2カ月以上稼働可能な長寿命の
バッテリーを備えています。
3種類の交換可能なトラップ、充電ケーブルと1年間の製造元の国際保証付き。

OAXIS OMNI BAND + 智能手環
這款活動追蹤手環採用人體工程學設計，可記錄健康和健身狀況，計算步數和燃燒的卡路
里，並分析睡眠模式。結合手錶功能，可與智慧型手機無線同步，配備一目了然的OLED螢幕

和超長效電池，可待機超過2個月。附3調替換手環，充電線和1年國際原廠保固。
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092
US$ 60 
FAZUP ANTI-RADIATION PATCH FOR MOBILE PHONES 
Reduce exposure to mobile phone radiation by up to 99% by sticking this discrete 
patch on the back of your phone. Scientifically tested and approved by accredited 
laboratories (SAR norms). Includes 2 patches and a positioning guide. Can be 
used with phone cases. Compatible with most iOS and Android smartphones.

TẤM DÁN CHỐNG BỨC XẠ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG FAZUP 
Giảm phơi nhiễm bức xạ điện thoại di động lên đến 99% bằng cách dán tấm 
dán vào mặt sau của điện thoại. Đã được thử nghiệm và phê duyệt theo quy 
trình khoa học bởi các phòng thí nghiệm được công nhận (quy chuẩn SAR). 
Bao gồm 2 tấm dán và hướng dẫn định vị. Có thể được sử dụng với các loại vỏ 
điện thoại. Tương thích với hầu hết các điện thoại thông minh iOS và Android. 

파줍 휴대폰 전자파 차단 패치
이 패치를 휴대폰 뒷면에 붙이는 것만으로도, 휴대폰 전자파를 99% 가까이 차단할 수 있습
니다. 과학적 실험을 거친 후, (SAR 기준에 따라) 인증 기관의 승인을 받은 제품입니다. 2장
의 패치와 부착 안내서가 동봉되어 있습니다. 휴대폰 케이스 위에도 사용 가능하며, 대부분의 

iOS 및 안드로이드 스마트폰에서 효과를 볼 수 있습니다.

ファズアップ　携帯電話用電磁波防止スティッカー
携帯電話の裏側に貼るだけで、携帯電話が発する電磁波電離放射線の人体への影響を
99%カッﾄ。数々の権威ある研究所で科学的にテストされ、承認を受けています
（SAR標準値）。パッケージには、２枚のスティッカーとスティッカーを正しい位置に
貼るためのツールが含まれています。
携帯電話ケースといっしょにもお使いいただけます。

ほとんどのiOSとAndroid スマートフォンでお使いいただけます。

FAZUP 手機防輻射貼
只要把輻射貼貼在手機背面，就能減少輻射暴露量高達99%。本產品已通過科學驗證，
由認證的實驗室證實有效（電磁輻射吸收率標準）。含2片抗輻射貼和一個貼附指南。

也可以用在手機套上。與大多數iOS和Android智慧型手機相容。
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094
US$ 49 
TRAVEMALL HIGH PERFORMANCE (5.3A) FOUR-USB 
WORLD TRAVEL ADAPTER /W 3 X USB-A & 1 X USB TYPE-C
The high performance (5.3A) Travel Adaptor features a universal outlet, 3 USB-A 
and a USB-C for recharging most Type C devices and Macbook Air. Get connect-
ed in over 160 countries. Built-in sliding plugs design with 4 USB charging ports 
to recharge up to 4 portable devices (5.3A total) at the same time. Safely con-
nects most electronic travel appliances including smartphones, tablets, laptop. 
Power rating: 1380W at 230VAC or 660W at 110VAC. Perfect for travel. This is 
not a transformer. Comes with exclusive pouch. Size:67 x 52 x 56 mm.

Ổ CẮM ĐIỆN ĐA NĂNG TRAVEMALL HIGH PERFORMANCE
(5.3A) 4 USB /W 3 X USB-A & 1 X USB TYPE-C
Sản phẩm High Performance (5.3A) gồm 1 ổ cắm đa năng, 3 cổng USB-A và
cổng sạc nhanh USB-C cho phép sạc lên tới 4 thiết bị di động cùng một lúc.
Kết nối được tại hơn 160 quốc gia. Kết nối an toàn với hầu hết các thiết bị du
lịch điện tử bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách
tay. Công suất định mức: 230VAC/1380W hoặc 110VAC/660W. Hoàn hảo cho
du lịch. Đây không phải thiết bị biến áp. Kích thước: 67 x 52 x 56 mm.

트래브몰 하이 퍼포먼스 5.3A 4 포트 월드 트래블 어댑터(USB-A 3
포트 & USB-C 1 포트 탑재)
하이 퍼포먼스 5.3A   트래블 어댑터에는 전세계 공용 USB-A 포트 세 개와 USB-C 포트 한
개가 탑재되어 있어, 한번에 최대 네 개의 장치를 충전할 수 있습니다. 160개 이상의 국가에
서 활용이 가능하며, 스마트폰과 태블릿, 노트북 등 대부분의 휴대용 전자기기에 안전하게 연
결이 가능합니다.
전력소요량: 230V에서 1380W, 110V에서 660W. 여행용으로 적합. 변압 기능 미제공.
규격:  67 x 52 x 56 mm.

TRAVELMALL ハイ パフォーマンス (5.3A) 4USB
ワールドトラベル アダプター
ユニバーサルコンセント、3つのUSB-Aおよび1つのUSB-C急速充電ポートを備えたトラベル
アダプターで、同時に最大4つのポータブルデバイスを充電できます。
160カ国以上で使用可能です。4つのUSB充電ポート(Type CデバイスおよびMacbook Airを
充電するための3A充電テクノロジーを備えた3つのUSB-AおよびUSB Type-Cポート)を
備えたスライド式プラグ・ダブルヒューズ内蔵のコンパートメント設計。
スマートフォン、タブレットやパソコンなど、ほとんどの電子機器を安全に接続することが
できます。旅行に最適です。変圧器ではありません。
定格電力:230VAC 1380W/110VAC 660W 外形寸法:  67 x 52 x 56 mm.

TRAVEMALL高性能（5.3A）四USB連接埠世界旅行轉換器/ W 3個USB-A和1
個USB TYPE-C
高性能 (5.3A)旅行適配器配有萬用轉換插座，3個USB-A和1個USB-C快速充電埠，可同時為4個
可擕式設備充電。通用於160多個國家或地區。內置附4個USB 充電埠（採用3A充電技術的3個
USB-A和1個USB-C，適用於大部分的C型設備和Macbook Air）的滑動插頭和雙保險絲盒。能與
大部分的旅行電子用品安全連接，包括：智能手機、平板電腦、手提電腦。額定功率：230VAC
時為1380W，110VAC時為660W。非常適合旅行攜帶。本品不是變壓器。
尺寸：6.7 x 5.2 x 5.6 釐米

093
US$ 79 
VAGO VACUUM PACK & GO 
At the touch of a button free up 50% of the space and reduce 
the weight of your luggage. Also helps to eliminate odors and 
bacteria in your bags. Comes with 2 re-usable and heavy-du-
ty 50cm x 40cm storage bags.

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VAGO VACUUM 
PACK & GO 
Chỉ cần một nút chạm bạn có thể giải phóng 50% không 
gian và giảm trọng lượng hành lý của bạn. Đồng thời giúp 
loại bỏ mùi và vi khuẩn trong túi của bạn. Đi kèm với 2 túi 
lưu trữ có dung tích 50cm x 40cm có thể sử dụng lại và có 
dung tích lớn.

바고 휴대용 진공 압축기
한 번의 버튼 터치만으로 최대 공간의 50%까지 확보하고 수하물의 무
게를 줄일 수 있는 제품입니다. 가방 속 냄새와 박테리아를 제거하는 
데도 탁월합니다. 튼튼하고 재사용 가능한 50cm x 40cm 사이즈 보관 

가방 두 개가 함께 제공됩니다.

ヴァーゴ バキューム パック ＆ ゴー
ボタンひと押しでお荷物を50％圧縮し、重さを減らします。
また、お荷物の匂いとバクテリアの除去にも効果を発揮します。
繰り返してご利用いただける丈夫な50cm X 40cmのバック2袋付き。

VAGO 旅行收納神器 
只要按個按鈕，就可輕鬆釋放50％的行李空間，減輕行李重量。還能
消除行李中的異味和細菌。附2枚可重複使用的大容量 50cmx 40cm 

收納袋。

New
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US$ 59 
US$ 39 
AKITA ELECTRONICS FOLLOWME 
YOUR PERSONAL PHOTOGRAPHER 
This next generation Bluetooth selfie holder uses facial recognition and 
360° rotational capability to follow your position and deliver the perfect 
selfie every time. Operates from as far as 8 meters away to fit more fam-
ily, friends and scenery into your photos and videos. Securely holds your 
phone in place and provides excellent stability. Features remote control 
enabled zoom, rotation and click functions. 1-year international warranty. 

DỤNG CỤ CHỤP ẢNH TỰ SƯỚNG THƯƠNG HIỆU 
AKITA
Dụng cụ chụp hình tự sướng thế hệ tiếp theo này sử dụng nhận dạng 
khuôn mặt và khả năng xoay 360 ° để theo dõi vị trí của bạn và mang lại 
ảnh tự sướng hoàn hảo mọi lúc. Hoạt động từ xa đến 8 mét để có thể lấy 
hết ảnh của gia đình, bạn bè và phong cảnh . Giữ an toàn điện thoại của 
bạn và giúp giảm thiểu độ rung tay tuyệt vời. Hỗ trợ nút điều khiển từ xa 
cho phép chức năng phóng to, xoay và nhấp. Bảo hành quốc tế 1 năm.

아키타 일렉트로닉스 팔로우미
당신의 전용 사진사가 되어드립니다!
이 차세대 블루투스 셀카봉에는 얼굴 인식 및 360° 회전 기능이 탑재되어 있어 셀카 
촬영 시 인물의 위치를 자동으로 인식하고 언제든 완벽한 셀카를 찍을 수 있도록 해줍
니다. 8미터 거리에서도 작동하기 때문에 사진과 영상에 가족과 친구,풍경을 함께 담
기에도 적합합니다. 단단하게 휴대폰을 고정하고, 훌륭한 안정성을 자랑하는 제품입
니다. 줌, 회전, 클릭기능이 탑재되어 있는 리모컨이 함께 제공됩니다. 1년간 국제 품
질 보증 서비스가 제공됩니다.

アキタ エレクトロニック フォロー ミー 
あなたの専属カメラマン 
次世代のBluetoothセルフィーホルダーは顔認識機能がついており、
360°回転可能であなたの位置をフォローし、完璧な自撮りをすることができます。
最高8m離れた距離から操作することができ、家族や友人との写真が
上手く撮れると同時に綺麗に背景も写すことができます。
あなたの携帯をしっかり支え、優れた安定感を与えます。 
リモコンはクリック機能でズーム、回転などの操作ができます。
1年間の国際保証 

秋田電子FOLLOW ME
您專屬的攝影師

這款新世代藍牙自拍桿採用臉部辨識技術和360旋轉功能，隨時都能跟上您的位置，
幫您完美自拍。想拍全家福、與好友合照，還是收入舉世聞名的風景，即使 8 公尺遠
也能操作。手機固定牢固，穩定性絕佳。可遠端操控縮放、旋轉和觸鍵功能。
1 年國際保固。

095
US$ 159 
US$ 135 
AKITA ELECTRONICS iCAPTURE
RECORD AS YOU GO! 
Enjoy handsfree HD recording of everything you see with these Blue-
tooth enabled video recording sunglasses. Lightweight, shatter-resis-
tant frames with UV protected lenses make them an ideal accessory 
for action and adventure. Comes with an 8GB Micro-SD Card and One 
year international warranty.

MÁY QUAY AKITA iCAPTURE
QUAY LẠI BẤT CỨ NƠI ĐÂU BẠN ĐẾN 
Tận hưởng cảm giác ghi hình HD mọi thứ bạn nhìn thấy bằng ống 
kính quay video cho phép kết nối Bluetooth. Khung gọn nhẹ chống 
vỡ với ống kính chống tia cực tím khiến chúng trở thành phụ kiện lý 
tưởng cho hành động và phiêu lưu. Đi kèm với thẻ Micro-SD 8GB và 
bảo hành quốc tế 1 năm.

아키타 오디오밴드
어디서든 촬영이 가능합니다
인간의 신체를 닮은 이 제품은 매우 가벼워서 휴대하기 편리합니다. 7시간 이
상 음악 재생이 가능하며, 자석의 힘으로 깔끔하게 오디오밴드에 부착되는 이
어폰 덕분에 매우 실용적인 제품입니다. 총 세 가지 사이즈의 이어폰 중, 자신
에게 꼭 맞는 것을 선택할 수도 있습니다. 1년간 국제 품질 보증 서비스를 받을 

수 있습니다.

アキタ エレクトロニック アイキャプチャー
レコード アズ ユー ゴー 
Bluetooth 対応ビデオ録画サングラスで、ハンズフリーで目に見えるすべての
HD録画をお楽しみください。軽量で飛散防止フレームにUV保護レンズが付いて
いますので、アクションとアドベンチャーに最適なアクセサリーです。
8GBのマイクロSDカード付。1年間の国際保証。

秋田智能錄像太陽眼鏡
走到哪裡，錄到哪裡！ 
免手持高畫質錄影機，搭載太陽眼鏡，走到哪裡，錄到哪裡，支援藍牙連線。輕
盈防摔鏡框，搭配防紫外線鏡片，是出行與冒險的理想配備。附 8GB Micro-SD 
卡，一年國際保固。
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US$ 55 
SUDIO TIO WIRELESS EARPHONE 
These earphones are so lightweight, you forget you’re wearing 
them! They offer 6 hours continuous play time, connect via Blue-
tooth 4.2 and give a well balanced and high quality listening experi-
ence with prominent bass.  Includes 4 pairs of wing and ear tips tips 
in varying sizes and a cable clip to keep your earphones right where 
they belong. One Year International Warranty.

TAI NGHE KHÔNG DÂY SUDIO TIO
Tai nghe này rất nhẹ, có cảm giác như bạn không hề đeo chúng! 
Nó có thể hoạt động liên tục trong 6 giờ, kết nối qua Bluetooth 
4.2 và mang lại một trải nghiệm nghe cân bằng và chất lượng cao 
với âm trầm nổi bật. Bao gồm 4 cặp với kích thước khác nhau và 
một kẹp cáp để giữ tai nghe. 1 năm bảo hành quốc tế.

수디오 티오 무선 이어폰 
이어폰을 끼고 있는지도 느껴지지 않을 정도로 초경량 제품입니다! 총 6시
간까지 재생이 가능하며, 블루투스 4.2 버전으로 연결할 수 있습니다. 베이
스 음까지 생생히 구현하므로, 균형 잡힌 고품질의 음악 감상이 가능할 것입
니다. 총 네 쌍의 이어윙, 각기 다른 사이즈의 이어팁이 제공됩니다, 이어폰 
분실을 예방하기 위한 케이블 클럽이 함께 제공됩니다. 품질 보증 품질 보증 
서비스가 1년간 제공됩니다

SUDIO TIO ワイヤレス イヤホン
このイヤホンは着用しているのを忘れる程とても軽量です。
6時間の連続再生時間を提供し、Bluetooth 4.2を介して接続し、
バランスのとれた高品質な音を提供します。
あらゆる耳にフィットするように様々なサイズのイヤーピースが
4つついており、ずれないようにケーブルクリップもついています。
1年間の国際保証

SUDIO TIO無線耳機 
這些耳機輕巧舒適，讓您忘記戴著它們！可連續播放 6 小時，以藍牙 4.2 
連線，提供音質平均、低音渾厚的聽覺饗宴。含 4 對不同大小的耳掛和入耳
式耳機，以及一條連接線，讓耳機保持在最佳位置。1 年保固。

 www.vietnamairlines.com
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US$ 199 
RHA TRUECONNECT WIRELESS EARBUDS –
 CARBON BLACK
“The reigning king of true wireless”. Built for the journey, the TrueConnect 
combines 25- hour battery, IPX5 resistance, digital assistant control and 
superior call and sound quality in stylish, understated buds. 

TAI NGHE KHÔNG DÂY TRUECONNECT CỦA THƯƠNG 
HIỆU RHA – MÀU ĐEN THAN CARBON
“Vị vua đang trị vì của không dây đích thực”. Tạo nên cho các chuyến đi, 
sản phẩm TrueConnect đem đến 25 giờ pin, chống nước chuẩn IPX5, 
điều khiển trợ lý kĩ thuật số, chất lượng đàm thoại và âm thanh vượt 
trội trong các đầu tai nghe nhỏ và sành điệu. Có sẵn màu Đen Than 
Carbon hoặc Trắng Đám Mây.

RHA 트루커넥트 – 카본 블랙
‘무선 이어폰 업계의 지존’인 트루커넥트 이어폰은 최대 25시간의 배터리 수명과 
IPX5 등급의 방수 기능, 디지털 제어 기능을 탑재하고 있으며, 깔끔하면서 스타일
리쉬한 이어폰 디자인과 우수한 통화 품질 및 음질을 자랑합니다. 

RHA トゥルーコネクト – カーボンブラック
旅行用に作られたトゥルーコネクトは、スタイリッシュで絶妙なデザインの
ワイアレスイヤホンです。
25時間バッテリー
IPX5等級の防水性能
デジタルアシスタントコントロール付き
優れた通話性能と音質

RHA 真無線藍牙耳機－碳黑
「統御真無線的王者。」 真無線藍牙耳機專為旅途打造，25小時電池、IPX5電阻、
數位助理控制、卓越的通話和音質，耳芽外觀時尚低調。

New
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US$ 39 
ALLROUNDO® THE ALL-IN-ONE CHARGING CABLE 
allroundo®, the all-in-one charging cable, enables charging of all common mobile devices such 
as smartphones and tablets. The adapters (Micro-USB, Lightning, 2x USB-C and USB-A) provide 
the right connection and guarantee secure data transfer. Its compact size makes allroundo® the 
perfect travel and everyday companion. 

CÁP SẠC “ TẤT CẢ TRONG MỘT “ THƯƠNG HIỆU ALLROUNDO
Allroundo, cáp sạc tất cả trong một, cho phép sạc tất cả các thiết bị di động thông thường 
như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Các bộ điều hợp (Micro-USB, Lightning, 2x 
USB-C và USB-A) cung cấp kết nối phù hợp và đảm bảo truyền dữ liệu an toàn. Kích thước 
nhỏ gọn của nó giúp chuyến đi của bạn trở nên hoàn hảo và là  bạn đồng hành hàng ngày

올라운도® 올인원 충전 케이블 
올라운도®의 올인원 충전 케이블로, 스마트폰과 태블릿 PC를 포함한 모든 모바일 장치의 충전을 해결하세요. 
(마이크로 USB와 라이트닝, USB-C, USB-A와 같은) 어댑터와 연결한 후, 안전한 데이터 전송이 가능합니다. 
간편한 사이즈 덕분에, 여행 및 휴대 시 적합합니다. 

ALLROUNDO® ザ オール イン ワン チャージング ケーブル 
オールインワンチャージングケーブルallroundo®は、一般的なモバイル機器の充電が可能です。
スマートフォンやタブレットなどにご使用いただけます。それぞれのアダプター(Micro-USB、
Lightning、USB-C/2個、USB-A)は、安全なデータ転送を保証します。 
コンパクトサイズで旅行や日常使用に最適です。

ALLROUNDO®  多合一充電線 
allroundo®，這款多合一充電線可充絕大多數常見的行動裝置，如智慧型手機和平板。附各式轉接頭
（Micro-USB，Lightning，2x USB-C和USB-A）供連線及傳輸。allroundo® 輕薄短小，是出門旅行、
居家生活良伴！
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US$ 99 
BEURER BLOOD PRESSURE MONITOR 
Blood Pressure Monitor BC58, fully automatic blood pressure and pulse 
measurement on the wrist, XXL touchscreen, 2 x 60 memories for two sep-
arate users, arrhythmia detection (warning of possible heart distur- bance), 
morning and evening blood pressure average, automatic switch-off, date 
and time, battery change indicator, incl. 2 x 1,5 V AAA batteries, storage box, 
three year guarantee. 

MÁY ĐO HUYẾT ÁP THƯƠNG HIỆU BEURER
Máy đo huyết áp BC58 có thể đo huyết áp tự động và đo mạch đập trên 
cổ tay, màn hình cảm ứng XXL, 2 x 60 lần ghi đo nhớ cho hai người dùng 
riêng biệt, phát hiện loạn nhịp tim (cảnh báo về bệnh tim có thể), trung 
bình buổi sáng và buổi tối, tự động chuyển tắt, hiển thị ngày và giờ, dung 
lượng pin. Bao gồm 2 x 1,5 V pin AAA, hộp lưu trữ, bảo hành 3 năm.

뵈레르 혈압 모니터 
혈압 모니터 BC58은 자동적으로 팔목의 혈압 및 맥박을 측정해줍니다. 이 제품에는 부
정맥 증상 (잠재적 심장질환) 탐지와 아침 저녁 혈압 평균 산출, 자동 스위치 오프, 베터
리 교체 알람 기능 등이 탑재되어 있습니다. 이 제품에는 60회분치 메모리 2개와 XXL 
터치 스크린, 1.5V AAA 건전지 2개, 보관함이 함께 제공됩니다. 또한, 3년간 품질 보증 
서비스를 받을 수 있습니다. 

BEURER 自動電子血圧計
血圧計BC58、手首の全自動血圧と脈拍測定、XXLタッチスクリーン、合計2人の
ユーザーが使用できる用2 x 60のメモリー、不整脈の検出（心臓の迷走の可能性の
警告）、午前と夕方の平均血圧、自動電源オフ、日付と時刻、
電池交換のインディケーター、 2 x 1,5 V AAA電池、収納ボックス、3年間保証付き。

BEURER 血壓計 
BC58血壓計，全自動測量手腕血壓和脈搏，XXL觸控螢幕，2 x 60 顯示器可供兩人檢
視，心律失常偵測（可能發出心臟紊亂的警告），早晚血壓平均值、自動關閉電源、日
期和時間、電池更換指示燈。套組含 2 x 1.5V AAA電池，收納盒，三年保固。
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US$ 55 
BEURER IFT 87 NON-CONTACT THERMOMETER
Fever measurement made easy! With the IFT 87 non-contact thermometer, it is ex-
tremely easy to measure body temperature, ambient and surface temperature – 
hygienic and safe without skin contact. Infrared measurement in seconds, tempera-
ture alarm from 38°C, display in °C and °F. Medical device with 5-year guarantee.

NHIỆT KẾ KHÔNG CHẠM BEURER IFT 87
Đo nhiệt độ trở nên thật dễ dàng! Với nhiệt kế IFT 87, thật đơn giản để đo được 
thân nhiệt, nhiệt độ xung quanh và trên bề mặt – hợp vệ sinh và an toàn mà 
không cần tiếp xúc với da. Đo hồng ngoại chỉ trong vài giây, cảnh báo nhiệt độ từ 
38°C, hiển thị ở °C và °F. Thiết bị y tế có bảo hành 5 năm.

보이로 IFT 87 비접촉식 체온계
보이로 IFT 87 비접촉식 체온계로, 열이 날 때, 간편하게 체온을 잴 수 있습니다. 피부와 직접적
인 접촉 없이, 위생적이고 안전하게, 체온뿐만 아니라 주위 온도와 표면 온도까지 쉽게 확인할 
수 있습니다. 단 몇 초 만에 적외선 측정이 가능하며, 38°C 이상의 체온에서는 알림 기능을 제
공합니다. 섭씨와 화씨 온도 모두를 확인할 수 있으며, 5년간 품질 보증 서비스를 제공하는 의
료 기기입니다. 

BEURER IFT87 非接触体温計
体温測定が簡単になりました！IFT87非接触体温計を使用すると、体温、周囲温度、
表面温度を簡単に測定できます。肌に触れることなく衛生的で安全です。
秒単位の赤外線測定
38°Cからの温度アラーム
°Cおよび°Fでの表示可能
5年間の保証付き医療機器

BEURER IFT 87非接觸式溫度計
測量發燒變簡單了！用IFT87非接觸式溫度計測量體溫、環境溫度和表面溫度都非常方便，且不
接觸肌膚，安全衛生。紅外測量，幾秒鐘就能有結果，38°C以上會有警鈴，以°C和°F顯示。
醫療器材，5年保固。
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IFT 87
Non-contact thermometer

www.beurer.com
www.beurer-healthguide.com

• Infrared measurement –  
no physical contact

• Measures fever hygienically,  
safely and with high accuracy

• Gives acoustic signal when 
measurement is completed
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US$ 22 
HARRY POTTER CHIBI PEN, BOOKMARK AND KEYRING SET
Official Silver-Plated Harry Potter Chibi Pen, Bookmark and Keyring Set. Featuring 
Japanese cartoon characters of the Boy Who Lived.

BỘ BÚT, DẤU TRANG VÀ MÓC CHÌA KHOÁ HARRY POTTER CHIBI
Bộ Bút, Dấu trang và Móc chìa khoá chibi mạ bạc chính hiệu Harry Potter. Kết hợp 
các nhân vật hoạt hình Nhật Bản của Đứa Trẻ Sống Sót.

해리 포터 치비 펜, 책갈피, 열쇠고리 세트
은으로 도금한 공식 해리 포터 치비 펜, 책갈피, 열쇠고리 세트입니다. 해리 포터의 등장 인물들을 일
본 만화 캐릭터로 담아 냈습니다.

ハリーポッター ペン ブックマーク & キーリング セット
かわいいハリーポッターが付いたペン、ブックマーク、キーリングのセットです。

哈利波特筆、書籤和鑰匙圈套組 
哈利波特官方鍍銀的筆、書簽和鑰匙圈套裝。採用華納兄弟官方出品的日式卡通圖案。

29%
OFF

Offer Valid Till Stocks Last
Chỉ sẵn có cho đến khi hết hàng

102
US$ 69 
US$ 49  
iFLY SELFIE STICK WITH BLUETOOTH SELFIE SHUTTER & 
TRIPOD MOUNT FOR MOBILE PHONE
Includes remote bluetooth shutter, 1/4 niche universal screw tripod mount, 
adjustable smartphone holder (which doubles up as an independent stand for 
your phone) and wrist strap. Compatible with all Smartphones (Android 4.3 and 
above, iOS 7 and above), DSLR and GoPro cameras. 

GẬY CHỤP HÌNH SELFIE iFLY
Bao gồm màn trập bluetooth từ xa, chân đế 3 chân xoay, đế giữ điện thoại thông 
minh có thể điều chỉnh (có thể sử dụng như một chân đế độc lập cho điện thoại 
của bạn) và dây đeo cổ tay. Tương thích với tất cả các điện thoại (Android 4.3 trở 
lên, iOS 7 trở lên), máy ảnh DSLR và GoPro.

아이플라이 셀카봉
휴대용 블루투스 리모컨과 쉽게 호환 가능한 약 6.5mm 삼각대 고정나사, 길이 조정 가능한 스
마트폰 홀더(스마트폰 거치대로도 사용 가능), 손목 스트랩이 함께 제공됩니다. DSLR과 GoPro
뿐만 아니라 스마트폰 전 기종(안드로이드 4.3 & iOS 7 이상)과 호환 가능합니다.
 

iFLY 自撮り棒
Bluetooth経由のリモートシャッター付き。一般的使われている1/4インチサイズのネジで
三脚に取り付け可能。調節可能なスマートフォンホルダー（ホルダーだけでお使いの
携帯電話のスタンドとしてもご使用いただけます）とストラップ付。
Android 4.3以降またはiOS 7以降のすべてのスマートフォン、DSLRとGoProのカメラに
お使いいただけます。

iFLY 自拍桿
附遠端藍牙快門、1/4 niche 通用螺絲三腳架，可調智慧型手機架（可兼作手機的獨立支架）和

腕帶。與所有智慧型手機都相容（Android 4.3以上、iOS 7 以上版本）、DSLR 和 GoPro 相機。
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US$ 69 
DESIGUAL FLIP AND WOW! REVERSIBLE WALLET
FLIP AND WOW!
Sometimes all you need to do to make something fit is to give it a flip. That’s 
why this clutch suits any and all looks. Give it a flip and you’ll have a sophis-
ticated black clutch for evening looks, or flip again for a daytime-ready look. 
What’s more, it has a removable strap so it can be worn as a purse. What 
more could you ask for? ONBOARD exclusive, not available in stores.

VÍ LẬT FLIP AND WOW! CỦA THƯƠNG HIỆU DESIGUAL 
LẬT VÀ BẤT NGỜ!
Đôi khi bạn chỉ cần lật nhẹ để làm thứ gì đó trở nên vừa vặn. Đó là lí do 
chiếc ví cầm tay này có thể phù hợp với mọi hoàn cảnh. Hãy lật nó để có 
một chiếc túi đen tinh xảo cho buổi tối, hay lật trở lại để sử dụng vào ban 
ngày. Thêm nữa, dây đeo đi kèm có thể tháo rời và bạn còn có thể dùng 
nó như một chiếc ví. Còn chần chừ gì thêm nữa? Độc quyền TRÊN CHUYẾN 
BAY, không bán tại cửa hàng.

데시구알 플립 앤 와우! 리버시블 지갑
뒤집어보면 그 진가를 바로 알 수 있습니다!
완벽한 매칭이 필요할 때, 어쩌면 갖고 있는 제품을 뒤집어 보는 것이 최선일 수 있습
니다. 바로 그렇기에, 어떤 스타일과도 자유롭게 매칭할 수 있는 이 리버시블 클러치야
말로 매력적으로 느껴지는 것이겠지요. 제품을 뒤집으면, 저녁 약속에 어울릴법한 고급
스러운 블랙 클러치로 변신합니다. 한번 더 뒤집으면, 데일리 룩을 완성하는 데 적격입
니다. 게다가 탈부착 가능한 스트랩이 달려 있어, 손가방으로도 활용할 수 있습니다. 더 
놀라운 것은 이 제품이 일반 상점에서는 만나볼 수 없는 기내면세품이라는 점입니다.

デジグアル Flip and Wow! リバーシブルウォレット
リバーシブルでデザインされたクラッチはあらゆる装いに適しています。
日中や夜の様々な装いに合わせ、使う分けることができます。
さらに、取り外し可能なストラップが付いているため、財布としても使用できます。
免税販売限定

DESIGUAL花卉雙面手拿 /肩背包
設計驚豔的花卉雙面手拿包
翻面就能改頭換面，讓您經鬆駕馭任何穿搭。晚裝時翻一下，就變成一款精緻的手拿
包，白天時翻一下，繽紛花卉就可搭配早晨的衣著。附一條可拆卸的背帶，輕鬆扣上即
可當作肩背包。早晚兼備，夫復何求？機上專屬優惠，店鋪不賣。
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US$ 49 
DESIGUAL FLORAL FOLDABLE BACKPACK
I BAG YOU
Obtain more space when travelling thanks to this backpack with its 
ability to fold up and occupy the least amount of space in your suit-
case. Make it your number one ally in your day-to-day routine! On-
board exclusive, not available in stores.

BA LÔ HOA CÓ THỂ XẾP GỌN THƯƠNG HIỆU 
DESIGUAL 
Bạn sẽ có thêm không gian khi sắp xếp hành lý du lịch nhờ vào ba 
lô này, với khả năng gập lên và chiếm không gian ít nhất trong va 
li của bạn. Sự tiện lợi này làm cho chiếc ba lô trở thành đồng minh 
số một trong các chuyến đi của bạn. Hàng độc quyền bán trên máy 
bay, không được bán trong các cửa hàng.

데시구알 플로럴 폴더블 백팩 
아이 배그 유 (I BAG YOU) – 사랑한다, 가방아!
접이식인 이 백팩으로, 여행 시, 짐 부피를 줄일 수 있습니다. 캐리어 내 최소
한의 공간만 차지해도 되기 때문입니다. 매일 반복되는 일상 속에서 가방과 친
구가 되어보세요. 기내 판매 전용 상품으로, 오프라인 매장에서는 판매하지 않
습니다.

デシグアル フローラル FOLDABLE バックパック
この折りたたむことができるバックパックのおかげであなたのスーツケースの
スペースを最小限に抑えることができ、旅行時にさらに多くのスペースを
確保することができます。
免税販売限定品(店舗ではご購入できません)

DESIGUAL 花卉折疊背包 
I BAG YOU
帶上這款能極致折疊的背包，節省行李空間，出遊購物都不必擔心塞不下。是您
出門旅行、居家生活良伴！機上專屬優惠，店鋪不賣。
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US$ 99 
SECRID MINIWALLET POLISHED NAVY EXCLUSIVE
The Secrid wallet fits every pocket and carries up to 12 cards as well as cash, business cards and receipts. Its patented mechanism gives access to 
your most-used cards without opening your wallet. The aluminium core protects your cards from bending, breaking and unwanted wireless commu-
nication. Every day, close to 100 people assemble our products responsibly at social enterprises in Holland. After all the various components have 
been assembled, every wallet receives its unique serial number as proof of authenticity.

VÍ CẦM TAY SECRID MINIWALLET POLISHED NAVY ĐỘC QUYỀN
Chiếc ví Secrid vừa vặn mọi kích cỡ túi và có thể đựng tối đa 12 thẻ cùng tiền mặt, danh thiếp và hoá đơn. Cơ chế đã được cấp bằng sáng chế 
cho phép lấy những chiếc thẻ hay dùng nhất mà không cần mở ví. Lõi nhôm bảo vệ thẻ của bạn khỏi bị cong, gãy và các liên kết không dây 
không mong muốn. Mỗi ngày, có gần 100 người lắp ráp cẩn thận các sản phẩm của chúng tôi tại các doanh nghiệp xã hội ở Hà Lan. Sau khi tất 
cả các bộ phận được lắp ráp với nhau, từng chiếc ví sẽ được đánh số seria độc nhất để xác thực.

세크리드 미니월렛 한정판 유광 네이비
세크리드 지갑은 주머니에 쏙 들어가는 사이즈의 제품으로, 현금과 명함, 영수증을 비롯해 최대 12개의 카드를 보관할 수 있습니다. 특허 받은 매커니즘 덕분에, 지갑을 
열지 않고도 자주 쓰는 카드를 쉽게 꺼낼 수 있습니다. 중심부는 알루미늄 소재로 되어 있어, 카드 휘어짐이나 고장을 예방할 수 있습니다. 또한, 원치 않는 무선 거래가 이
루어지는 것도 막을 수 있습니다. 네덜란드의 한 사회적 기업에서 100명 가까이 되는 직원들이 매일같이 본 제품을 조립하는 작업을 진행하고 있습니다. 다양한 부품의 
조립이 끝나고 나면, 진품 구분을 위해 각 제품별로 고유의 시리얼 번호가 부여됩니다.  

SECRID ミニウォレット ポリッシュ ネイビー EXCLUSIVE
最大12枚のカードと現金、名刺、領収書を収納できます。特許取得済みのメカニズムにより、ウォレットを開かずに一番よく使用するカードにアクセスできます。
カードが曲がったり、破損したりしないように、また不要なワイヤレス通信からも保護できるアルミニウムコアを使用しています。
オランダの企業で責任を持って製品を組み立てています。さまざまなパーツがすべて組み立てられた後、本物である証明としてそれぞれシリアル番号がつきます。

SECRID 獨家海軍拋光迷你錢包
Secrid錢包適合放入每個口袋裡，最多可存放12張卡以及現金，名片和收據。其專利可以存取您最常用的卡，而無需打開你的錢包。鋁芯可保護您的卡免受彎曲，破壞和
防止非授權的無線通訊。每天，近100人在荷蘭的社會企業負責組裝我們的產品。 在組裝完所有元件之後，每個錢包都會收到其唯一的序號作為真實性的證明。
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US$ 29 
LEGO® NINJAGO® LLOYD MINIFIGURE LINK 
BUILDABLE WATCH
With your favourite Ninjago® character integrated into your watch strap you 
are fully equipped to become an ultimate Master of Spinjitzu. The multi-co-
loured, interchangeable links mean this analogue watch offers plenty of de-
sign possibilities to build a watch that fits all wrist sizes. The fate of Ninjago 
lies in your hands!
Water resistant to 5 ATM.

ĐỒNG HỒ LẮP GHÉP LEGO® NINJAGO® LLOYD 
MINIFIGURE 
Với nhân vật Ninjago® yêu thích của bạn được gắn vào dây đeo đồng hồ, 
bạn sẽ được trang bị đầy đủ để trở thành Sự phụ tối cao của Spinjitzu. 
Với các miếng ghép nhiều màu, có thể hoán đổi cho nhau, chiếc đồng hồ 
analog này có khả năng biến hoá thành nhiều kiểu dáng khác nhau và 
phù hợp với mọi kích cỡ cổ tay. Số phận của Ninjago® nằm trong tay bạn! 
Chống nước lên đến 5 ATM.

레고 닌자고 로이드 미니피규어 조립식 시계 
많은 이들의 사랑을 받아온 닌자고 캐릭터가 그려진 시계 스트랩만 있다면, 스핀지츠 마
스터가 되는 길도 그리 어렵지는 않을 거예요. 다채로운 빛깔의 연결고리를 다양하게 조
합해 자신의 손목 사이즈에 꼭 맞는 멋진 디자인의 시계를 만들어보세요! 닌자고의 운
명이 당신의 손에 달려있습니다. 최대 수심 50미터까지 방수가 가능합니다.

LEGO® ニンジャゴー® LLOYD ミニフィギュア リンクウォッチ
お気に入りのニンジャゴー®キャラクターを時計のストラップに繋げ、
究極のSpinjitzuマスターになろう。カラフルで構築可能なリンクを繋げ、
ご自身のサイズに合う独自のデザイン時計を組み立てよう！
ニンジャゴーの運命はあなたの手にあります！
5気圧防水

LEGO® 旋風忍者®綠忍者組合手錶
融合旋風忍者®的人氣角色，戴上手錶，就可以化身為旋風術大師。五顏六色的錶鏈零
件，創造無限組合，可以串出所有尺寸的手錶！旋風忍者的命運就掌握在你手中！耐防
水高達5 ATM。
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US$ 29 
LEGO® FRIENDS EMMA BUILDABLE WATCH WITH 
LINK BRACELET
Let’s get creative! Emma is an artist and can’t go anywhere without her 
sketchbook to draw pictures of all the amazing things she discovers 
every day! The multi - coloured, interchangeable fun and colourful links 
offer plenty of design possibilities to build a watch that fits all wrist 
sizes! Water resistant to 5 ATM.

ĐỒNG HỒ VÀ VÒNG TAY LẮP GHÉP LEGO® FRIENDS 
EMMA 
Hãy trở nên sáng tạo! Emma là một nghệ sĩ thực thụ và không thể 
đi đâu nếu thiếu quyển phác thảo để vẽ lại tất cả những điều kỳ thú 
mà cô ấy khám phá mỗi ngày! Đa sắc, dễ dàng thay đổi và các miếng 
ghép rực rỡ cho phép lắp ghép nên đồng hồ với rất nhiều kiểu dáng 
và vừa vặn với mọi kích cỡ cổ tay! Chống nước lên tới 5 ATM.

레고 프렌즈 엠마 조립식 시계 
창의력을 마음껏 뽐내 볼 시간입니다. 엠마는 단 한순간도 스케치북을 놓지 않
는 아티스트입니다. 일상 속에서 발견한 놀라운 것들을 그림으로 표현해내지요! 
다채로운 빛깔의 연결고리를 다양하게 조합해 자신의 손목 사이즈에 꼭 맞는 멋
진 디자인의 시계를 만들어보세요! 최대 수심 50미터까지 방수가 가능합니다.

LEGO® フレンズ エマ ウォッチとリンクブレスレット
アーティストのエマは、スケッチブックを持ち歩き、毎日の発見を描きます。
カラフルで構築可能なリンクを繋げ、ご自身のサイズに合う独自のデザイン
時計を組み立てよう！
5気圧防水

LEGO® 艾瑪好朋友組合手錶
一起來發揮創意！艾瑪是一位藝術家，和素描本形影不離，每天都會到處畫下所
有發現的驚奇畫面！五顏六色的錶鏈零件，創造無限組合，可以串出所有尺寸的
手錶！耐防水高達5 ATM。

New New
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US$ 32 
BÜBI - COLLAPSABLE MULTI-USE BOTTLE
Not just a bottle for any beverage, its a multi-use container for all activities, which you can roll up for easy storage. Use 
the bottle to boil water over a fire, as hot or cold compress, store your valuables to keep them dry. With a clip carabiner 
to backpacks or purses, BPA-Free, microbial free silicone material, easy to clean from the inside or in the dishwasher, 
can be used in the microwave, puncture-proof - will not break when dropped.

CHAI GẤP GỌN ĐA CHỨC NĂNG BÜBI
Không chỉ là một chai đựng nước uống bình thường, đây là một chai đựng đa chức năng cho mọi hoạt động, có thể 
gập gọn cất đi dễ dàng. Sử dụng chai để đun sôi trên lửa, chườm nóng hoặc lạnh, lưu trữ các đồ vật giá trị để giữ 
chúng khô ráo. Có móc cài vào balo hoặc ví, chất liệu silicon không chứa BPA, kháng khuẩn, có thể dễ dàng rửa bên 
trong hoặc rửa với máy rửa bát, có thể dùng trong lò vi sóng, không bị đâm thủng - không bị vỡ khi rơi.

부비 – 접히는 다용도 물병
부비 다용도 물병은 음료수 병으로만 아니라 물론 모든 활동에서 다용도 용기로 사용 가능하며, 돌돌 말아 편리하게 보관할 수 있습니다. 
가열해서 물을 끓일 때, 온습포나 냉습포가 필요할 때, 귀중품을 방수 보관할 때 부비 다용도 물병을 사용해 보세요. 클립으로 배낭이나 
핸드백에 부착할 수 있고, 미생물을 차단하는 BPA 프리의 실리콘 재질입니다. 뒤집어 세척할 수 있고 식기세척기와 전자레인지에서도 
사용 가능하며, 떨어뜨려도 깨지거나 구멍이 나지 않는 편리한 제품입니다.

BÜBI – COLLAPSABLE マルチユーズ ボトル
飲み物を入れるための容器としてだけではなく、あらゆる方法で使用できる多目的容器です。
折りたたむことができ、簡単に保管できます。冷湿布としてだけでなく、ボトル自体を火にかけて沸騰させ温湿布としても使えます。
また貴重品をボトルの中に入れ、濡れないようにすることも可能。クリックカラビナを使用し、バックパックやお財布に
つけることもできます。食器洗い機でも綺麗になりやすい化学物質BPAフリー、微生物フリーのシリコン素材で、電子レンジでも
使用することができます。
パンク防止 – 落としても壊れません。

BÜBI - 可折疊多用途瓶
不僅可裝飲料，還有很多用途，甚至可以捲起收納。瓶身可直接燒水、當作冷熱敷袋，當成密封罐保持乾燥。附登山扣，
可繫在背包或錢包上，無BPA，無微生物矽膠材料，清洗方便，可洗碗機清洗，可微波，防刺穿，防摔。

110
US$ 20 
POKITO POP UP CUP, BLACK
The eco-friendly and reusable cup, perfect for hot or cold drinks. It is 
super portable packing down to a few centimeters and weighing only 
120g. It is incredibly versatile popping up to 3 different sizes: grande 
(475ml), medio (350ml) or espresso (230ml). Made in Britain, BPA-free 
and dishwasher safe. 

CỐC ĐA DỤNG THƯƠNG HIỆU POKITO, MÀU ĐEN
Cốc thân thiện với môi trường và có thể sử dụng nhiều lần, phù hợp 
với đồ uống nóng hay lạnh. Tiện lợi mang theo người khi có thể gập 
gọn chỉ còn vài cm và chỉ nặng 120g. Sản phẩm cực kỳ linh hoạt 
khi có thể gập thành 3 kích cỡ: grande (475ml), medio (350ml) hoặc 
espresso (230ml). Sản xuất tại Anh, không có BPA và an toàn với 
máy rửa bát.

포키토 팝업 컵 블랙
뜨거운 음료와 차가운 음료를 모두 담을 수 있는 친환경 재사용컵입니다. 몇 센티
미터 두께로 압축이 가능할 뿐만 아니라 무게도 120g밖에 나가지 않아 휴대하기 
매우 편리합니다. 그란데(475ml), 메디오(350ml), 에스프레소(230ml), 이렇게 총 
세 가지의 사이즈로 조정이 가능한 다목적 영국제 팝업 컵으로, 비스페놀A 성분을 
포함하지 않으며 식기세척기에 넣어도 무방합니다.

POKITO ポップアップ カップ ブラック
冷たい飲み物、温かい飲み物、どちらにも対応した環境に優しい再利用可能な
カップです。重さはたったの120gで、小さく折り畳むことができる持ち運びが
簡単です。グランデ（475ml）、メディオ（350ml）、
またはエスプレッソ（230 ml）の3サイズで、多目的に使用できます。
英国製
BPAフリー
食器洗浄機対応

POKITO 口袋環保摺摺杯（黑色）
這款環保可重複利用的杯子可盛裝冷熱飲。輕巧收納好攜帶，只有幾公分大，120
克重。三種折疊尺寸，多功能用途：大（475ml）、中（350ml）、小（230ml）。
英國製造，不含BPA，洗碗機可安全清洗。

pokito cup branding Aug 4/16

New
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US$ 17 
BLACK ICETM POLARIZED AVIATOR UNISEX SUNGLASSES
UniSex Aviator Style: Comfort fit arms, adjustable nosepiece, quality spring hing-
es. UV400 polarised lenses protect eyes from 99-100% of both UVA and UVB 
rays. Meets ASNZS 1067 .1-2016 standard. One year warranty.

KÍNH PHÂN CỰC PHI CÔNG UNISEX BLACK ICETM 
Phong cách phi công cho cả nam và nữ: Gọng kính vừa vặn thoải mái, phần 
mũi điều chỉnh được, bản lề chất lượng cao. Thấu kính phân cực UV400 bảo 
vệ mắt khỏi cả tia UVA và UVB. Đạt tiêu chuẩn ASNZS 1067 .1-2016. Bảo hành 
một năm.

블랙 아이스TM 편광 에비에이터 유니섹스 선글라스
이 남녀 공용 에이에이터 선글라스는 편안한 안경테와 높이 조정 가능한 코받침, 고품질
의 안경 경첩이 특징입니다. UV 400 기능이 탑재된 편광 렌즈로, UVA와 UVB, 이렇게 두 
종류의 자외선을 99~100%까지 차단하며 시력을 보호하세요. 국제 품질 기준인 “ASNZS 
1067.1-2016 standard”을 충족하는 제품입니다. 1년간 품질 보증 서비스를 제공합니다. 

ブラックアイス™️ 偏光 アビエーター ユニセックス サングラス
ユニセックスのアビエータースタイルのサングラス。
コンフォートフィットアーム、調節可能なノーズピース、高品質のスプリングヒンジ。
UV400偏光レンズを使用しており、UVAとUVBの両方の光線を目から99%〜100%保護します。
ASNZS1067.1-2016規格
1年保証

BLACK ICETM 黑冰極化經典飛行員太陽眼鏡
UniSex飛行員風格：鏡臂舒適貼合，可調鼻墊，高品質彈簧鍊。UV400偏光鏡片可防止99％至
100％的UVA和UVB射線，保護眼睛。符合ASNZS 10671-2016標準。一年保固。

Offer Valid Till Stocks Last
Chỉ sẵn có cho đến khi hết hàng

블랙 아이스TM 남성 에비에이터 편광 선글라스
UV400 렌즈를 사용하고 오스트리아/뉴질랜드 인증(AS/NZS1067:2003)을 받은 
스포츠용 편광 선글라스입니다. 1년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

ブラックアイスTM メンズ ポラロイド サングラス
スポーツスタイルの偏光サングラス。UV400 偏光レンズ使用。
オーストラリアとニュージーランド規格(AS/NZS1067:2003)。

1年保証

BLACK ICETM 黑冰男士偏光太陽眼鏡
運動風偏光太陽眼鏡；UV400 偏光鏡片。澳大利亞 & 紐西蘭標準 

(AS/NZS1067:2003)。一年保固。

Offer Valid Till Stocks Last
Chỉ sẵn có cho đến khi hết hàng

111
US$ 17 
BLACK ICETM MENS POLARISED SUNGLASSES
Sports style polarised sunglasses; UV400 polarised lenses. Australian 
& New Zealand standard (AS/NZS1067:2003). One year warranty.

KÍNH NAM PHÂN CỰC BLACK ICETM 

Kính phân cực kiểu dáng thể thao; mắt kính phân cực UV400. Tiêu 
chuẩn Úc và New Zealand (AS/NZS1067: 2003). Bảo hành 1 năm.

113
US$ 17 
BLACK ICETM POLARIZED LADIES SUNGLASSES
Quality Ladies fashion sunglasses with elegant gold accent. UV400 polarised lenses 
protect eyes from 99-100% of both UVA and UVB rays. Meets ASNZS 1067 .1-2016 
standard. One year warranty.

KÍNH RÂM PHÂN CỰC NỮ BLACK ICETM

Kính râm thời trang chất lượng cao dành cho nữ với điểm nhấn vàng thanh lịch. 
Thấu kính phân cực UV400 bảo vệ mắt khỏi 99-100% cả tia UVA và tia UVB. Đạt 
tiêu chuẩn ASNZS 1067 .1-2016. Bảo hành một năm.

블랙 아이스TM 여성 편광 선글라스
우아한 골드 칼라가 돋보이는 고급 여성 패션 선글라스입니다. 오스트리아-뉴질랜드 인증
(ASNZS 1067. 1-2016)을 받은 제품으로, UV400 편광 렌즈가 UVA와 UVB 자외선 99-100%
에서 눈을 보호해 줍니다. 1년간 품질 보증 서비스를 받을 수 있습니다.

ブラックアイス™️ 偏光 婦人用 サングラス
装いに華を添えるエレガントなゴールドのアクセントが付いた婦人用偏光ファッション
サングラス。UV400レンズを使用し、UVAとUVBを99%~100%カットします。
ASNZS 1067、1-2016スタンダード
１年間の国際保証

BLACK ICETM 黑冰女士極化太陽眼鏡
優質女士時尚太陽眼鏡，優雅的金色調。
UV400偏光鏡片可防止99％至100％的UVA和UVB射線，保護眼睛。符合ASNZS 10671-2016標準。
一年保固。

Offer Valid Till Stocks Last
Chỉ sẵn có cho đến khi hết hàng

 www.vietnamairlines.com
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US$ 20 
VIETNAM AIRLINES A350-900 1:200 SCALE MODEL PLANE
MÔ HÌNH MÁY BAY VIETNAM AIRLINES 
A350-900 TỶ LỆ 1:200 
베트남 항공 A350-900 1:200 축소 비행기 모형
ベトナム航空 A350-900 1/200スケールモデル飛行機
越南航空公司 A350-900  1:200比例 模型飛機

116
US$ 5 
VIETNAM AIRLINES B 787 KEYCHAIN
DÂY ĐEO CHÌA KHOÁ MÁY BAY B787
베트남 에어라인 B787 키체인
ベトナム航空 B-787 キーチェーン
越南航空 B 787 鑰匙扣

115
US$ 20 
VIETNAM AIRLINES B 787-9 1:200 SCALE 
MODEL PLANE
MÔ HÌNH MÁY BAY VIETNAM AIRLINES B787-
9 TỶ LỆ 1:200 
베트남 항공 B 787-9 1:200 축소 비행기 모형
ベトナム航空 B-787-9 1/200スケールモデル飛行機
越南航空公司 B 787-9  1:200比例 模型飛機

Souvenir
Items
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ĐỊNH MỨC HÀNG MIỄN THUẾDUTY FREE ALLOWANCES

Please note that refunds/replacements can only be made if the below conditions apply:

Defective items must be returned for replacement only if prior notification has been given within 15 days 
of purchase.

Defective items must be returned in their original condition, unworn or unused and in its original 
packaging with the sales receipt or all related travelling documents (e.g. boarding pass, copy of e-ticket 
receipt) to Duty free After sales & Pre-order sales Service Centre. Upon safe receipt of returned goods, we 
will issue a refund or a replacement.

Replacement of goods will be mailed directly to customer’s address and will include any incurred postage 
cost.

Vietnam Airlines will not accept items which have been damaged due to abuse, misuse, accidents, 
alterations or appear to have been used. Dutiable items may not be replaced due to local customs 
regulations. These may include liquor, tobacco products, fragrances and cosmetics.

Vietnam Airlines will refund money only if there is no stock of the items to be replaced.

No refund will be made for liquids, aerosols or gels (LAG’s) that are confiscated by the airport security at 
LAG’s affected airports.

Please note that transit passengers have restrictions on the  carriage of LAG’s (liquids, aerosols and 
gels) due to aviation security reasons. Such regulations and restrictions change from destination to 
destination, please check with our cabin crew for further information.

Some items may not be available due to space limitations. If you are unable to purchase your selected 
product due to unavailability, please accept our apologies.

The sale of duty free items will not be available when the “Fasten Seat Belt” sign is on.

Passengers under the age of 18 will not be entitled to purchase Cigarettes and Alcohol.

Duty free will only be available on selected flights.

REFUND/REPLACEMENT POLICIES

Please direct your inquiries to the address below.
DUTY FREE AFTER SALES & PRE-ORDER SALES SERVICE CENTRE 

Vietnam Airlines Passenger Service Department
200 Nguyen Son, Bo De, Long Bien 
Hanoi, Vietnam 
Email: dutyfree.msd@vietnamairlines.com

IMPORTANT NOTICE

Xin lưu ý rằng các hành khách quá cảnh phải tuân thủ các giới hạn đối với việc mang chất lỏng,   
bình xịt và gel vì các lý do đảm bảo an ninh hàng không. Các quy định và giới hạn này thay đổi   
tuỳ theo từng điểm đến, vì vậy, xin hãy kiểm tra với phi hành đoàn để biết thêm thông tin.

Một số vật phẩm không có sẵn do giới hạn về không gian. Chúng tôi rất mong quý khách   
lượng thứ nếu quý khách không thể mua sản phẩm đã chọn do không có sẵn hàng.

Chúng tôi sẽ không phục vụ bán hàng miễn thuế khi tín hiệu “Thắt chặt dây an toàn” được bật.

Hành khách dưới 18 tuổi sẽ không được mua Thuốc lá và Đồ uống có cồn.

Dịch vụ bán hàng miễn thuế chỉ áp dụng trên một số chuyến bay.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN/ĐỔI HÀNG HOÁ 

Xin lưu ý rằng quý khách chỉ có thể được hoàn tiền/đổi hàng hoá với các điều kiện sau đây:

Các món đồ bị lỗi sẽ được hoàn trả để đổi lấy sản phẩm khác chỉ khi hành khách gửi thông báo trước 
cho chúng tôi trong vòng 15 ngày sau khi mua hàng.

Các món đồ bị lỗi phải được hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu, không bị trầy xước, chưa qua sử dụng và 
được đựng trong bao bì đóng gói ban đầu cùng với hoá đơn bán hàng hoặc tất cả các tài liệu dùng cho 
chuyến đi có liên quan (ví dụ: thẻ lên máy bay, bản sao biên lai vé điện tử). Các món đồ bị lỗi được gửi tới 
Trung tâm Dịch vụ Đặt hàng trước và Hậu mãi hàng miễn thuế Vietnam Airlines. Sau khi nhận được hàng 
hoá được gửi trả lại một cách an toàn, chúng tôi sẽ hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm mới cho quý khách.

Sản phẩm đổi mới sẽ được chuyển trực tiếp đến địa chỉ của khách hàng qua đường bưu điện và sẽ bao 
gồm bất kỳ khoản bưu phí nào phát sinh.

Vietnam Airlines sẽ không chấp nhận các món đồ đã bị hư hỏng do lạm dụng, sử dụng sai, tai nạn, thay 
đổi hoặc có vẻ đã bị sử dụng. Các món hàng chịu thuế có thể sẽ không được đổi lại do các quy định hải 
quan địa phương. Các món đồ này có thể bao gồm rượu, thuốclá nước hoa và mỹ phẩm.

Vietnam Airlines sẽ hoàn lại tiền chỉ khi chúng tôi không còn sản phẩm nào để thay thế.

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các sản phẩm là chất lỏng, bình xịt hoặc gel (LAG) mà lực lượng an 
ninh sân bay thu giữ tại những sân bay có áp dụng quy định về việc không mang theo chất lỏng, bình xịt 
hoặc gel (LAG).

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Vui lòng gửi các câu hỏi của quý khách tới địa chỉ bên dưới.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG TRƯỚC VÀ HẬU MÃI HÀNG MIỄN THUẾ
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Ban Dịch vụ Hành khách
200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Email: dutyfree.msd@vietnamairlines.com 

AUSTRALIA : 2.25 litres of spirits only (if you’re over 18) 
  25 cigarettes or 25g of tobacco products 
  Other goods over 18 - the limit is AUD900 
  (If under 18 - the limit is AUD450)

CHINA: : 1.5 litre of spirits                     
  400 cigarettes & 500g of tobacco & 100 cigars                      
  50ml of perfume and 250ml of eau de toilette
  Other goods to the value of USD 500

FRANCE : 1 litre of spirits or 2 litres alcoholic beverages (upto 22% volume)    
  and 2 litres of wine 200 cigarettes or 50 cigars or 250g of tobacco        
  50ml of perfume and 250ml of eau de toilette
  Other goods to the value of USD 500

GERMANY  : 1 litre of spirits or 2 litres alcoholic beverages (upto 22% volume)    
  and 4 litres of wine 200 cigarettes or 50 cigars or 250g of tobacco   
  50ml of perfume and 250ml of eau de toilette
  Other goods to the value of USD 500

HONG KONG SAR : 1 litre of spirits (over 30% volume) only (if you’re over 18). 
  19 cigarettes or 1 cigar or 25g of tobacco.

INDONESIA : 1 litre of spirits only (if you’re over 18)     
  200 cigarettes or 50 cigars or 100g of tobacco         
     Reasonable quantity of perfume
  Gifts to the value of USD 250 per person or USD 1000 per family

JAPAN  : 3 bottles (max 760ml each)                    
  400 cigarettes or 100 cigars or 500g of tobacco                    
  60ml of perfume

MALAYSIA : 1 litre of spirits or 1 litre of wine                    
  200 cigarettes or 250g of tobacco or cigars                    
  Reasonable quantity of perfume

RUSSIA  : 3 litres alcoholic beverages                    
  200 cigarettes or 50 cigars or 250g of tobacco                    
  Reasonable quantity of perfume

SOUTH KOREA : 1 litre of bottled spirits                    
  200 cigarettes or 50 cigars or 250g of tobacco                    
  60ml of perfume

SINGAPORE : 1 litre of Spirit and 1 litre of wine or, 1 litre of Spirit and 1 litre of beer or,
  1 litre of wine and 1 litre of beer or, 2 litres of wine or 2 litres of beer.
   (Only if aged 18 years and older) Other goods to the value of SGD500

THAILAND  : 1 litre alcoholic beverage                    
  200 cigarettes or 250g of tobacco or cigars                    
  Reasonable quantity of perfume

TAIWAN : 2 litres alcoholic beverage                       
  200 cigarettes or 25 cigars or 454g of tobacco                    
  Reasonable quantity of perfume

UNITED KINGDOM : 1 litre of spirits & 4 litres of still wine                    
   200 cigarettes or 250g rolling tobacco                     
   50ml of perfume and 250ml of eau de toilette
   Other goods to the value of USD 500

VIETNAM : 1.5 litre of spirits from 20% volume or 2 litres wine 
  up to 20% volume or 3 litre alcoholic beverages, beer
  200 cigarettes or 20 cigars or 250g of tobacco
  Other goods to the value of VND 10,000,000

ÚC : 2,25 lít rượu mạnh (áp dụng cho hành khách trên 18 tuổi).
  25 điếu thuốc lá hoặc 25 g sản phẩm thuốc lá sợi
  Các hàng hoá khác, hành khách trên 18 tuổi - hạn mức là 900 Đô-la    
  Úc (Dưới 18 tuổi - hạn mức là 450 Đô-la Úc)

 : 1,5 lít rượu mạnh
  400 điếu thuốc lá và 500 g thuốc lá sợi và 100 điếu xì gà
  50 ml nước hoa và 250 ml nước hoa  eau de toilette
  Các hàng hoá khác có giá trị tối đa 500 USD

PHÁP : 1 lít rượu mạnh hoặc 2 lít đồ uống có cồn (nồng độ tối đa 22%) và 2    
  lít rượu vang 200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 g thuốc    
  lá sợi, 50 ml nước hoa và 250 ml nước hoa eau de toilette
  Các hàng hoá khác có giá trị tối đa 500 USD

ĐỨC  : 1 lít rượu mạnh hoặc 2 lít đồ uống có cồn (nồng độ tối đa 22%) và 4    
  lít rượu vang 200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 g thuốc    
  lá sợi 50 ml nước hoa và 250 ml nước hoa eau de toilette
  Các hàng hoá khác có giá trị tối đa 500 USD

 : Chỉ 1 lít rượu mạnh (nồng độ trên 30%) (áp dụng cho hành khách    
  trên 18 tuổi).19 điếu thuốc lá hoặc 1 điếu xì gà hoặc 25 g thuốc lá sợi.

INDONESIA : 1 lít rượu mạnh (áp dụng cho hành khách trên 18 tuổi).
  200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 100g sản phẩm thuốc lá sợi
  Nước hoa với số lượng hợp lý
  Quà tặng có giá trị tối đa 250USD/người hoặc 1000USD/gia đình   
  
NHẬT BẢN : 3 chai (mỗi chai có dung tích tối đa 760 ml)
  400 điếu thuốc lá hoặc 100 điếu xì gà hoặc 500 g thuốc lá sợi
  60 ml nước hoa

MALAYSIA : 1 lít rượu mạnh hoặc 1 lít rượu vang
  200 điếu thuốc lá hoặc 250 g thuốc lá sợi hoặc xì gà.
  Nước hoa với số lượng hợp lý 

NGA  : 3 lít đồ uống có cồn
  200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 g thuốc lá sợi.
  Nước hoa với số lượng hợp lý

HÀN QUỐC : 1 lít rượu đóng chai
  200 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250 g thuốc lá sợi
  60 ml nước hoa

SINGAPORE : 1 lít rượu mạnh và 1 lít rượu vang hoặc, 1 lít rượu mạnh và 1 lít bia hoặc,
  1 lít rượu vang và 1 lít bia hoặc, 2 lít rượu vang hoặc 2 lít bia. 
  (Chỉ khi từ 18 tuổi trở lên) Các hàng hóa khác trị giá 500 SGD

THÁI LAN  : 1 lít đồ uống có cồn
  200 điếu thuốc lá hoặc 250 g thuốc lá sợi hoặc xì gà.
  Nước hoa với số lượng hợp lý.

ĐÀI LOAN : 2 lít đồ uống có cồn 
  200 điếu thuốc lá hoặc 25 điếu xì gà hoặc 454 g thuốc lá sợi.
  Nước hoa với số lượng hợp lý.

ANH QUỐC : 1 lít rượu mạnh và 4 lít rượu vang không bọt
  200 điếu thuốc lá hoặc 250 gam thuốc lá cuốn
  50 ml nước hoa và 250 ml nước hoa eau de toilette
  Các hàng hoá khác có giá trị tối đa 500 USD

VIỆT NAM : 1,5 lít rượu mạnh nồng độ từ 20% hoặc 2 lít rượu vang nồng độ tối đa 20%, 
  3 lít đồ uống có cồn, bia, 200 điếu thuốc hoặc 20 điếu xì gà hoặc 250g 
  thuốc lá sợi. Các mặt hàng khác có giá trị tối đa 10.000.000 đồng

MAINLAND CHINA

HONG KONG
ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH 

TRUNG HOA ĐẠI LỤC
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