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TẠI SINGAPORE BỞI HAI BÀ NANCY 
LONG VÀ TIẾN SĨ ZUL O CURRAN. 
CÙNG NHAU, HỌ ĐÃ CÓ HƠN 50 
NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH 
VỰC Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE, 
LÀM ĐẸP VÀ DINH DƯỠNG TẾ 
BÀO.
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TẦM NHÌN

Cung cấp những sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe và 
dược mỹ phẩm tốt nhất, 

nhờ áp dụng công nghệ tiên 
tiến nhất của khoa học, mang 
đến giải pháp toàn diện về sức 
khỏe và sắc đẹp giúp mọi người 
tái tạo, phục hồi, trẻ hóa các tế 
bào khỏe mạnh, đem lại sức 
khỏe tráng kiện trong thời gian 
sớm nhất, để chúng ta có cuộc 
sống trẻ - khỏe - hạnh phúc mà 
không phải lo nghĩ đến tuổi tác 
và sự lão hoá.
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DWAYS INTERNATIONAL

ỨNG DỤNG 8 THÀNH TỰU ĐẠT GIẢI NOBEL

VÀO TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VỀ GIẢI PHÁP CHỮA BỆNH KHÔNG DÙNG THUỐC

NĂM 1931 

Otto Heinrich Warburg (Đức) đạt 

giải Nobel về khám phá tế bào và 

nguồn gốc ung thư

NĂM 1938

Richard Kuhn (Đức) đạt giải

Nobel về Carotenoid và các loại 

vitamin

NĂM 1954& 1970

Linus Pauling (Mỹ) đạt giải

Nobel về khám phá vitamin

NĂM 2016

Yoshinori Ohsumi (Nhật Bản) đạt 

giải Nobel về cơ chế phân tách và 

tái tạo tế bào

NĂM 1986

T. Colin Campbell (Mỹ) được đề 

cử giải Nobel về chế độ dinh 

dưỡng thực vật giúp kháng

virus

NĂM 2009

03 nhà khoa học Mỹ gồm Carol Greider, Elizabeth 

Blackburn và Jack W. Szostak đạt giải Nobel về các 

khám phá telomere.

NĂM 2015

Tomas Robert Lindahl- Thụy Điển (đã được trao giải 

Nobel hóa học cùng với nhà hóa học người Mỹ Paul 

L. Modrich và hóa học Thổ Nhĩ Kỳ Aziz Sancar cho các 

nghiên cứu cơ chế sửa chữa của DNA

NĂM 2019

Nobel Y Sinh 2019 vinh danh 03 nhà khoa học Mỹ  

khám phá về chuyển hóa và sinh lý của tế bào.
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Bà NANCY LONG 
 
Bà Nancy Long là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành toàn cầu của Dways 
International (Singapore). Hơn 40 năm hoạt động trong ngành bảo hiểm, chăm sóc sức 
khỏe và bán hàng trực tiếp. Doanh nhân quốc tế, nhân vật có tầm ảnh hưởng ở khu vực 
châu Á từ lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và kinh doanh thực phẩm chức năng. Bà đã đào 
tạo, huấn luyện và cố vấn cho hàng nghìn người, hiện tại nhiều trong số họ đã và đang 
là những doanh nhân thành đạt, có sức ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng không chỉ ở 
Singapore mà còn nhiều nước khác trong khu vực và châu lục.

Quan điểm của Nancy luôn ủng hộ và mong muốn giúp đỡ một cá nhân bình thường đạt 
được 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là sức khỏe tốt, nhiều nguồn thu nhập 
để chủ động về tài chính và tự do về thời gian, có cơ hội nhiều hơn để chăm sóc cho bản 
thân và gia đình.

Tiến sĩ ZUL O CURRAN
Tiến sĩ Zul là người đồng sáng lập kiêm Giám đốc phát triển sản phẩm của Dways. Ông có 
bằng tiến sĩ về khoa học sức khỏe và quản lý dinh dưỡng, đồng thời là thạc sĩ dịch tễ học 
được cấp bằng tại châu Âu. Dr Zul đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu về 
Epigenetic, Nutrigenomics và thảo dược.

Ông là người chịu trách nhiệm chính về hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), làm 
việc cùng các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu của Singapore hơn 20 năm qua 
nhằm tạo ra các sản phẩm dinh dưỡng tế bào và dược mỹ phẩm của DWAYS.
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HỘI ĐỒNG Y KHOA
Bao gồm hội đồng cố vấn cấp cao & các nhà khoa học, tiến sĩ, bác 
sỹ, chuyên gia có hàm vị, kinh nghiệm và chuyên môn cao cung 
cấp phương pháp ngăn ngừa, phòng chống và điều trị sức khỏe 
hiệu quả và các giải pháp làm đẹp toàn diện.

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT
Được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học và chuyên 
gia hàng đầu Singapore, ứng dụng các công nghệ đạt giải Nobel 
và bác sĩ được hội đồng chứng nhận, sản phẩm Dways nhắm đến 
mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống từ trong ra ngoài.

DWAYS SCIENCE
Dways đã nỗ lực phát triển các sản phẩm chất lượng cao có chứa các chất dinh dưỡng quan trọng mà tế 
bào và cơ thể bạn cần: NUÔI DƯỠNG TẾ BÀO CỦA BẠN ĐỂ CÓ CƠ THỂ KHỎE MẠNH, củng cố và hỗ trợ 
các cơ chế bảo vệ lão hóa trong mỗi tế bào và làm chậm tốc độ lão hóa, giúp tái tạo, trẻ hóa từng tế bào 
trong cơ thể bạn.

Bước đột phá cho thời đại mới: “Sống để trẻ hóa sức khỏe thể chất và tinh thần, hỗ trợ Cách sống Chống 
Lão hóa, Dways Science đang mở đường cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Với quy trình phù hợp, công nghệ tiên tiến và sứ mệnh Làm cho Cuộc sống Tốt đẹp hơn & TÁI TẠO SỰ 
TRẺ HÓA CỦA BẠN, giúp bạn nhìn, cảm nhận và sống trẻ hơn.
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Tại sao mọi người bị bệnh?
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Thực tế, chỉ có một căn bệnh cho con người.

Đó là SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TẾ BÀO

(MALFUNCTIONING CELLS)

NGUYÊN NHÂN
 
1/ Thiếu hụt chất dinh dưỡng 

2/ Độc tố (Gốc tự do. stress, thiếu Oxy cung cấp cho não & các cơ 

quan quan trọng trong cơ thể, dư Axit và độc tố trong cơ thể...) 

3/ Viêm (homocysteine, CRP- 10) 

4/ Nhiễm trùng (hệ miễn dịch, ức chế vi rút, sao chép) 

5 / Lão hóa (Telomere, DNA, sensince remove, sterm charmnce, Mi-

tochondri biogenesit...)
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Sản phẩm Dways áp dụng công nghệ cao và tiên tiến hiện nay

1/ Công nghệ gen đảo ngược quá trình lão hóa ở cấp độ DNA, trẻ hóa telomere me & ngăn ngừa bệnh tật. 

2/ Công nghệ sinh học tiên tiến của Singapore giúp tối ưu khả năng hấp thu các vi chất tốt cho cơ thể. 

3/ Công nghệ Collagen thủy phân 3 tuýp tạo ra các collagen thủy phân có trọng lượng nhỏ có thể hòa 

tan trong nước và dễ hấp thu. 

4/ Công nghệ tế bào gốc giúp tái tạo tế bào hư hỏng già cỗi và kích thích các tế bào mới khỏe mạnh.

5/ Công nghệ Peptide tạo hệ sinh thái trên da cân bằng và miễn dịch tốt nhất. 

6/ Lutein và Carotenoid giúp ngăn chặn ảnh hưởng của ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử; Tăng 

cường chức năng nhận thức và sức khỏe não bộ, và cải thiện chức năng chống oxy hóa. 

7/ Resveratrol - hoạt chất chống oxy hóa ưu việt nhất & tổ hợp hoạt chất chống oxy hóa mạnh.

Sản phẩm Dways không chứa màu nhân tạo, chất phụ gia thực phẩm, điều lý bệnh tận gốc trong dòng 

sản phẩm sức khỏe cho tế bào, giúp bạn kiến tạo sức khỏe sung mãn, ngăn ngừa bệnh tật, đảo ngược 

lão hóa và tăng cường năng lượng cho cơ thể.
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QUÁ TRÌNH LÃO HÓA CỦA CƠ THỂ
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Breakthrough in Innovation

HL SPAN
Hỗ trợ trẻ hóa Telomere

Đảo ngược quá trình lão hóa ở cấp độ DNA
Làm trẻ hóa với Resveratrol - hoạt chất chống oxy 
hóa ưu việt nhất & tổ hợp hoạt chất chống oxy 

hóa mạnh

Giải pháp sức khỏe toàn diện, hỗ trợ điều trị tận 
gốc trong dòng sản phẩm sức khỏe cho tế bào.
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VIÊN NANG TRẺ HOÁ HL SPAN

Sản phẩm duy nhất mang tính cách mạng cho việc đảo ngược quá 

trình lão hóa ở cấp độ DNA, trẻ hóa Telomere & ngăn ngừa bệnh tật. 

Giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây ra các biến chứng và viêm 

nhiễm. HL Span thúc đẩy sự biểu hiện trẻ trung của các nhóm gen 

quan trọng kiểm soát cách chúng ta già đi. Kích hoạt tế bào tạo ra 

chất chống oxy hóa nội sinh, tế bào gốc nội sinh. Cả hai gen SIRT1 & 

FOXO3 đều liên quan đến tốc độ lão hóa. Công thức cải tiến kết hợp 

các nguyên liệu quý hiếm củng cố và hỗ trợ các cơ chế sữa chữa, tái 

tạo & trẻ hóa trong mỗi tế bào và làm chậm tốc độ lão hóa, giúp trẻ hoá 

và tăng cường sự dẻo dai, khoẻ mạnh của cơ thể. 

AMLA, loại quả siêu quý hiếm và giàu chất chống oxy hóa (Ấn Độ)  giúp 

thải độc gan & máu, giảm nồng độ Cholesterol, ức chế các tế bào ung 

thư, hệ tiêu hoá hoạt động hiệu quả; giảm viêm; làm đẹp và giúp da,tóc 

khoẻ mạnh, giúp tăng trí nhớ và cải thiện khả năng học tập, tăng hiệu 

suất công việc. Cây vuốt mèo (Amazon) sửa chữa DNA, tăng cường 

khả năng miễn dịch. Lục bình sa mạc, loại thực vật siêu quý hiếm giúp 

tăng khả năng miễn dịch, tăng năng lượng ATP và  cải thiện thận & các 

chứng bệnh liệt dương, vô sinh nữ. Hoàng Kỳ giúp thúc đẩy tuổi thọ, 

chống lại bệnh mệt mỏi tuyến thượng thận do stress  và có  lợi ích bảo 

vệ tim mạch. Trà xanh tăng sự trao đổi chất giúp đốt cháy chất béo, 

ngăn ngừa thiệt hại DNA và cải thiện chức năng nhận thức.

FISETIN từ dâu tây giúp ức chế viêm, bảo vệ tế bào não khỏi bị hư hại, 

có lợi cho trí nhớ.Ngoài ra fisetin kích hoạt sirtuin giúp tế bào tự sửa 

chữa gen tốt hơn. Cây rễ vàng giúp phục hồi thể lực nhanh chóng; 

điều trị trầm cảm, giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng, chống lão 

hóa. Carotene chiết xuất từ cà chua, bưởi hồng, gấc….giúp chống nắng, 

tăng sức khỏe tim, mắt và giảm đau thần kinh và 1 số loại ung thư (vú, 

tuyến tiền liệt, thận...)

RESVERATROL chiết xuất từ quả mọng Acai, việt quất, hạt nho, rượu 

vang đỏ… giúp kéo dài tuổi thọ tế bào và chậm quá trình lão hóa cơ thể.  

Bảo vệ và kích thích các chức năng nhận thức, ức chế vi khuẩn & virus 

và bảo vệ tim mạch. Tảo biển giúp kích thích tủy xương sản xuất  nhiều 

tế bào gốc hơn. Astaxanthin, chất chống oxy hóa mạnh nhất trên thế 

giới được tìm thấy ở vi tảo Haematococcus pluvialis ức chế hoạt động 

của các hợp chất gây viêm, cải thiện lưu lượng máu và giảm stress oxy 

hóa , đặc biệt là hỗ trợ điều trị ung thư. 
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Đóng gói

120 viên / hộp

Hướng dẫn sử dụng

Sản phẩm dùng hàng ngày từ 2 viên/lần.

Tối đa 6 viên/ngày (sau bữa ăn).

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Thành phần chính

Amla, Aswagandha, Cistanche tubulosa, Curcumin

ECGC, Cinnamomum verum, Magnesium citrate,

Magnesium chloride, Piperine, AFA extract, Astaxanthin, Astragalus, 

Fisetin, Lutein, Luteolin, Lycopene, Quercetin, Resveratrol,

Rhodiola rosea, Uncaria tomentosa, Apigenin

Giá lẻ

4.850.000 VND/Hộp

DP

160
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SEAWISE 
TỐI ƯU NÃO, MẮT VÀ TIM MẠCH

Seawise là một hỗn hợp dinh dưỡng với các axit béo thiết yếu (EPA / 

DHA) được kết hợp độc đáo giúp cơ thể giảm viêm nhiễm, tăng cường 

miễn dịch và giảm tác động tàn phá của lão hóa. Nâng cao năng 

lượng, điều tiết sự hoạt động trí não và tập trung tinh thần, tăng khả 

năng tư duy. Giúp duy trì, bảo vệ và sản xuất telomere. Chứa nhiều các 

vitamin, dưỡng chất, chiết xuất, và chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp 

bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do. Hỗ trợ quá trình 

sửa chữa ADN tự nhiên của tế bào và giúp duy trì chức năng tế bào 

khỏe mạnh. DHA kìm hãm sự lão hóa não, ngăn ngừa sự suy giảm trí 

nhớ & giảm lượng triglycerid máu, giảm loạn nhịp tim, giảm tỷ lệ bệnh 

động mạch vành, giảm chứng nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, nhóm acid 

béo omega-3 còn cần thiết cho phát triển hoàn thiện chức năng thị lực 

của mắt, giảm nguy cơ đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, chống 

trầm cảm... Fucoidan là chiết xuất từ tảo biển nâu (Okinawa Nhật Bản) 

giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, tăng cường hệ miễn dịch 

ở người, kích thích cơ chế “tự diệt” của các tế bào bất thường, bao gồm 

cả tế bào ung thư, phòng chống các bệnh thoái hóa. Ô liu giúp vô hiệu 

hóa các gốc tự do trong các mô mỡ, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. 

Astaxanthin, chất chống oxy hóa mạnh nhất trên thế giới được tìm 

thấy ở vi tảo Haematococcus pluvialis ức chế hoạt động của các hợp 

chất gây viêm, cải thiện lưu lượng máu và giảm stress oxy hóa. Acai, 

hạt nho chứa nhiều axit linoleic có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông và 

giảm mụn, vitamin D giữ cho xương khớp linh hoạt và chắc chắn, giúp 

kiểm soát nhiễm trùng và giảm viêm, nâng cao đề kháng, cải thiện 

tâm trạng, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Vitamin E 

tăng cường sức khỏe mắt, hệ sinh sản và sức khỏe của máu, não và da 

của bạn. Giúp làn da mịn màng, tươi trẻ, hạn chế nếp nhăn, đẩy lùi lão 

hóa, mang đến vẻ đẹp trẻ trung cho làn da và vóc dáng. 
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Đóng gói

60 viên / hộp

Hướng dẫn sử dụng

Dùng từ 1 viên/lần. 

Tối đa 3 viên/ngày (sau bữa ăn)

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Thành phần chính 

Algen Omega 3, DHA/EPA, Astaxanthin, Fucoidan,

Grapeseed extract, Vitamin E, Vitamin D…

Giá lẻ

3.168.000 VND/Hộp

DP

85
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PURI5
ĐÀO THẢI ĐỘC TỐ, TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH 
& HỖ TRỢ GIẢM CÂN

Puri5 là một hỗn hợp Synbiotic, bao gồm cả prebiotics và probiotics cần thiết cho 

sức khỏe đường ruột. Nó thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn có lợi thiết yếu thân 

thiện với đường ruột và giúp giải độc đường ruột, thải độc tố ra khỏi ruột, gan, thận 

và toàn bộ cơ thể.Đồng thời thúc đẩy sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng, vitamin 

và khoáng chất cần thiết khác trong cơ thể. Hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh. Hỗ 

trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh. Giúp giảm carbohydrate và đường trong cơ 

thể, ức chế sản xuất chất béo, giảm mỡ nội tạng. 

Tăng cường trao đổi chất & hỗ trợ giảm cân.

Táo Thụy Sĩ cải thiện sức khỏe tiêu hóa và giúp chống lại các vấn đề Viêm đại tràng, 

Cholesterol cao, Hội chứng ruột kích thích,ung thư ruột kết. Mầm lúa mì & măng tây 

giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa táo bón, tổng hợp vitamin D giúp xương  

tốt và chắc khỏe hơn. Chiết xuất vỏ hạt mã đề (Tây Bắc Ấn Độ) giúp nhuận tràng, 

cân bằng hệ tiêu hóa, giảm mỡ nội tạng, giảm cân và chống ung thư ruột kết. Lúa 

mạch đen giúp cái thiện sức khỏe tiêu hóa và kiểm soát bệnh tiểu đường; chống oxy 

hóa, bảo vệ các tế bào và mô khỏi sự tàn phá của các gốc tự do.

B. longum giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể chống lại các vi khuẩn 

xấu, các mầm bệnh có hại. Kiểm soát độ PH trong ruột, cải thiện đường tiêu hóa, 

thúc đẩy trao đổi chất., đồng thời cải thiện chức năng gan và thận.

B. infantis  lợi khuẩn hàng đầu vì nó có tính kháng axit cao. hỗ trợ cân bằng hệ vi 

sinh đường ruột, giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. L. gasseri giúp tăng sức 

khỏe âm đạo, ức chế sản xuất chất béo, tăng tốc độ trao đổi chất và bảo vệ cơ thể 

chống lại béo phì.

L. reuteri Là vua lợi khuẩn cải thiện hệ vi sinh đường ruột, hạn chế rối loạn tiêu hóa 

do loạn khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các nhiễm trùng có hại và đẩy 

lùi viêm nhiễm.

L. rhamnosus  kháng axit dạ dày và mật, kích thích các lợi khuẩn khác phát triển, 

từ đó, giúp hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng, khỏe mạnh. Giúp cải thiện sức khỏe 

miễn dịch cho trẻ sơ sinh. Magie malate chiết xuất trong rượu vang giúp thúc đẩy 

trao đổi chất hiệu quả.
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Đóng gói

10gram x 20 gói / hộp

Thành phần chính

Apple pectin, Inulin, L Arabinose, Psyllium Husk, B Longum, B Infantis, 

L Gasseri, L reuteri, L rhamnosus, magie malate…

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 gói với 50 ml hoặc 100 ml nước và thưởng thức.

Hiệu quả nhất dùng trước khi ngủ (buổi tối) một tiếng.

Tối đa 2 gói/ngày.

Tránh pha với nước nóng.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp

Giá lẻ

3.168.000 VND/Hộp

DP

85
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B’GLO 
TĂNG SINH COLLAGEN & TRẺ HÓA CHO LÀN DA

B’Glo là thức uống thơm ngon được thiết kế để mang lại hiệu quả trẻ 

hóa và phục hồi tốt nhất cho làn da của bạn, cung cấp khả năng bảo 

vệ da khỏi tác hại của tia UV, tăng cường phục hồi do môi trường - 

giảm đáng kể các dấu hiệu lão hoá, liên lục cải thiện các tổn thương 

trong quá khứ gây ra bởi tác hại từ môi trường bên ngoài khi sử dụng 

hàng ngày.

B’Glo thúc đẩy tăng trưởng tổng hợp collagen thủy phân & elastin, 

giảm hắc sắc tố, cải thiện chất lượng và độ đàn hồi của da. Tái sinh vẻ 

rạng rỡ tự nhiên của làn da và khả năng chống lại sự biến đổi màu da 

trong tương lai

Làm trẻ hóa với Resveratrol - hoạt chất chống oxy hóa ưu việt nhất & 

tổ hợp hoạt chất chống oxy hóa mạnh được chiết xuất từ quả acai, 

hạt nho chứa nhiều axit linoleic có thể giúp thu nhỏ lỗ chân lông và 

giảm mụn. Định dạng nano giúp nhanh chóng hấp thu các chất dinh 

dưỡng. Đi sâu vào các tế bào hồng cầu giúp chống lại các phản ứng 

oxy hóa. Proline hỗ trợ hệ thống tim mạch và chữa lành những tổn 

thương của da. Lựu đỏ giúp tăng sinh và kích thích quá trình sản xuất 

Collagen và Elastin, làm chậm quá trình lão hoá. Maqui được sử dụng 

để chữa lành vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm viêm, kiểm 

soát mức độ chất béo và đường trong máu, bảo vệ thần kinh. Cà chua 

làm cho làn da sáng hơn và rạng rỡ đồng thời giảm sắc tố, xỉn màu 

và các đốm đen. Măng cụt chống viêm, thúc đẩy hệ miễn dịch khỏe 

mạnh. Coenzyme Q10 bảo vệ chống lại vi khuẩn và loại bỏ các gốc tự 

do, cải thiện  tim mạch & duy trì huyết áp bình thường, tăng cường tái 

tạo tế bào, giảm đường nhăn & nếp nhăn và làm chậm quá trình lão 

hóa. Vitamin tổng hợp nhóm B,C,E,D Có lợi cho việc bảo vệ tim và não, 

tăng cường phân hủy các axit amin và vận chuyển chất dinh dưỡng đi 

khắp cơ thể. Collagen Peptide thủy phân giúp thúc đẩy tái tạo da, tăng 

sinh collagen & elastin và làm đầy các đường nhăn, vết nhăn giúp săn 

chắc da & trẻ hóa làn da của bạn.
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Đóng gói

5mg x 30 gói / hộp

Thành phần chính

Acai (một loại trái cây vùng Amazon), hạt nho, lựu, măng cụt, quả 

Maqui, dâu tây, Roselle (hoa dâm bụt),quả mâm xôi, quả mơ, quả đu 

đủ, cam, cà chua, chanh dây, L-Arabinose ,Astaxanthin, Coenzyme Q10, 

L-Lysine, L-Cysteine, Glutathione, Premix Minerals, Stevia, L-Hydroxy 

Proline và Premix Vitamin….

Hướng dẫn sử dụng

Pha 1 gói với 100 ml hoặc 150 ml nước để thưởng thức.

Tối đa 3 gói/ngày.

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp

Giá lẻ

3.168.000 VND/Hộp

DP

85
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H-STASIS
GIÚP TRẺ HÓA VÀ SỨC KHỎE TỐI ƯU

Là thiết kế độc đáo cung cấp đủ các vitamin & khoáng chất cần thiết 

cho cơ thể. Giàu chất chống oxy hóa, kiểm soát các gốc tự do & ngăn 

ngừa, sửa chữa và bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại, tăng hiệu quả của 

hệ miễn dịch. Giúp làn da & mái tóc, móng khỏe mạnh hơn, giảm đau 

khớp, ngăn ngừa tổn thương thần kinh, nâng cao sức khỏe của não, 

cải thiện thị lực và trí nhớ. Cải thiện sức khỏe răng miệng, hệ  xương 

khớp và giảm nguy cơ loãng xương.

Sản xuất các tế bào hồng cầu để máu cung cấp oxy trên khắp cơ thể, 

cải thiện tình trạng rối loạn lo âu và stress. Đẩy lùi lão hóa và giúp “hàng 

rào phòng thủ” của cơ thể phòng chống viêm nhiễm hiệu quả. 

Đẳng sâm (Triều Tiên) còn gọi là “ Sâm cho mọi nhà” là dược liệu quý 

hiếm chuyên tăng sức đề kháng, ức chế hoạt động của các tế bào ung 

thư. Hu Zhang loại thực vật quý hiếm & cổ xưa  của Trung Quốc hỗ trợ 

củng cố sức khỏe tim,gan, thận & hệ tiêu hóa,thúc đẩy trao đổi chất, 

tăng tốc độ chữa lành vết thương, cải thiện nội tiết tố. 

Cỏ đuôi ngựa giúp hấp thụ canxi; Ngăn ngừa vết thương chảy máu 

quá nhiều và thúc đẩy quá trình chữa lành;Nuôi dưỡng móng, da, tóc 

và xương khớp.Giúp loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể.
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Đóng gói

30 viên / hộp

Thành phần chính

Vit B1, Vit B2, Vit B3, Vit B5, Vit B6, Vit B7 Biotin, Vitamin E

dtocopherol, Vitamin D, Vitamin K2, Vit B12 Methycobalamin, Vit 

B9 Methyfolate, Astaxanthin, Calcium Ascobate, Chromium

Picolinate,Codonopsis. Deglycyrhizenated, Gynostemma,

Lactoferrin, Licorice Magnesium Malate, Potassium Ascobate, 

Selenium, Zinc Citrate, Polygonum Cuspidstum (Hu Zhang)

Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, từ 1 viên/lần.

Tối đa 2 viên/ngày (sau bữa ăn)

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp

Giá lẻ

1.540.000 VND/Hộp

DP

45



4342

UP-LYFT
TỐI ƯU SỨC KHỎE DÀNH CHO NAM GIỚI

Uplyft là một thiết kế đột phá gồm các vitamin kết hợp với các loại 

thảo mộc quý hiếm  được tạo ra để tăng cường sức khỏe tổng thể cho 

nam giới. Tăng hiệu suất và sự hài lòng về thể chất, tinh thần đồng thời 

cải thiện toàn diện hệ thống nội tiết khỏe mạnh và sức khỏe tuyến tiền 

liệt tổng thể.

Cynomorium Ruper giúp bổ thận trợ dương, chữa các bệnh liệt dương, 

di tinh, lưng đau gối mỏi, suy nhược cơ thể, nâng cao sức chịu đựng 

của cơ thể trong điều kiện thiếu ôxy, cải thiện chức năng nội tiết.

Tongkat Ali (Malaysia) điều trị tình trạng suy nhược cơ thể, các rối loạn 

về tiêu hóa, các bệnh về khớp, phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới... Eury-

coma longifolia giúp cơ thể nam giới tự sản sinh testosteron nội sinh 

để trở nên sung mãn và khỏe mạnh hơn. Chiết xuất Dâm dương hoắc 

tăng cường cương dương, cải thiện khả năng sinh lý; cỏ cari (Ấn độ) 

làm tăng độ nhạy cảm của tinh hoàn và tăng tổng hợp testosterone, 

bảo vệ gan thận và ngăn ngừa ung thư. Hắc mai biển “kho báu của vi-

tamin”, vi chất dinh dưỡng, khoáng chất và có hơn 200 loại dinh dưỡng 

thực vật.

Loại bỏ độc tố kháng sinh, giảm tác hại của tia X; Chống viêm, chống 

khối u và giúp điều chỉnh bệnh túi mật; Tăng cường hoạt động của 

mao mạch và điều hòa quá trình đông máu. Magie giúp chống lão 

hóa và mệt mỏi.Kẽm hỗ trợ sản xuất tinh trùng, duy trì và cải thiện sức 

khỏe tuyến tiền liệt.



4544

Đóng gói

30 viên / hộp

Thành phần chính

DIM, Calcium D Glucorate Magnesium Taurate, Magnesium

Aspartate, Zinc, Aswagandha Burdock Root,  Cistanche,

Cynomorium Songaricum Rupr,Epimedium Incarin, Tribulus

Terrentis, Trigonella Foenum Greacum, Trifolium Pratense & Eurycoma 

Longifolia. 

Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, từ 1 viên/lần.

Tối đa 2 viên/ngày (sau bữa ăn)

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp

Giá lẻ

1.385.000 VND/Hộp

DP

45
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C-NRG
VIÊN SỦI CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG TỨC THỜI C-NRG là một hỗn hợp có hiệu lực cao được thiết kế để tăng cường 

khả năng miễn dịch và cung cấp năng lượng tế bào, hỗ trợ ngăn ngừa 

và đẩy lùi lão hóa. Hỗn hợp vitamin thúc đẩy năng lượng lâu dài, sức 

khỏe của da, và sự trao đổi chất nhanh hơn. L-Glutamine giúp đốt mỡ, 

kích thích khả năng tổng hợp Protein vào cơ bắp, phục hồi cơ bắp.Táo 

Thụy Sỹ có tác dụng kháng vi rút, chống đông máu, chống viêm và 

chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và rối loạn thoái 

hóa não. Cải thiện hiệu suất tập thể dục. Hoạt chất nghệ chống viêm 

mạnh và giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức.

Được bào chế thành dạng viên sủi hương cam, nó cung cấp năng 

lượng một cách dễ dàng, thuận tiện và ngon miệng, tiêu thụ các vi 

chất dinh dưỡng thiết yếu mạnh mẽ và hiệu quả.

Đóng gói

15 viên / lọ

Thành phần chính

Vitamin B1, B2, B5, B6, Vitamin E, Astaxanthin, Ascorbic acid,

Potassium ascorbate, Magnesium citrate, Quercetin, Bioflavonoids, D 

ribose, L Glutamine Tumeric extracts, Piperine. Zinc, Copper chelate & 

Monk Fruit

Hướng dẫn sử dụng

Dùng hàng ngày, từ 1 viên/lần.

Tối đa 2 viên/ngày (sau bữa ăn)

Bảo quản

Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp

Giá lẻ

1.295.000 VND/Hộp

DP

37
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D’Shield

Sản phẩm công nghệ cao đến từ Nhật Bản bảo vệ người dùng điện 

thoại khỏi tác hại của EMF. Với hình thức là một miếng dán chống 

bức xạ được thiết kế để hấp thụ và truyền bức xạ từ các thiết bị điện 

tử mà chúng ta sẽ sử dụng hàng ngày. Nó cũng phát ra các ion âm 

giúp trung hòa các chất ô nhiễm và mang lại hiệu quả tích cực cho 

sức khỏe.

Năm 2011, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế đã phân loại trường 

điện từ tần số vô tuyến (RF EMF) từ điện thoại di động là có thể gây 

ung thư cho con người. 

Các tính năng chính 

Bảo vệ cơ thể khỏi các sóng điện từ và bức xạ có hại 

Cải thiện sức khỏe, năng lượng và sự tập trung 

Kéo dài tuổi thọ sử dụng của pin có thể sạc lại trên thiết bị

Giá lẻ

1.295.000 VND/sản phẩm

DP

37
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Dways International sở hữu công thức đột phá, đa 
tác động không chỉ dừng lại ở hiệu quả “chống già” 
cho da, nuôi dưỡng nền da tươi trẻ mà còn cung 
cấp vitamin và chất khoáng cần thiết cho làn da, 
cơ thể.

Công nghệ tế bào gốc, hỗ trợ telomere, sửa chữa 
DNA giúp hỗ trợ chức năng phục hồi tự nhiên của 
các đồng hồ sinh học trong mỗi tế bào.

Công thức tự chữa lành: Kích thích hoạt động tế 
bào, chống lại ảnh hưởng của quá trình lão hoá, 
chữa lành da thô ráp và điều trị các tổn thương do 
tia tử ngoại, khói bụi và ô nhiễm. Cân bằng lượng 
dầu và nước cho da khiến da trẻ, khỏe và có thể áp 
dụng cho các loại da khác nhau. 

Collagen thủy phân thẩm thấu tốt hơn 90% & có 
kích thước chỉ bằng 1/6 so với collagen thường, 
giúp hấp thu vào cơ thể 100%, thúc đẩy hiệu quả 
trẻ hóa da chỉ sau 1 thời gian ngắn; thúc đẩy quá 
trình phục hồi, tái tạo, chống nhăn, giúp duy trì sự 
căng mịn và gia tăng độ đàn hồi khiến da trở nên 
săn chắc và rạng rỡ, khoẻ mạnh.

Vô hiệu hoá đến 90% các gốc tự do do môi trường 
trước khi chúng gây tổn thương da và DNA của da, 
do đó có ít sự tổn thương hơn cần phải chữa trị. 
Ngoài ra giúp khoá chặt độ ẩm trên da và tạo môi 
trường tối ưu cho sự phục hồi. 

Tái sinh vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da.
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PHYTO CLEANSER 100 ml
Sữa rửa mặt thanh lọc và trẻ hóa da

Sản phẩm 2 trong 1 (không chứa sulphat) giúp tẩy trang và làm sạch hiệu 

quả bã nhờn và bụi bẩn mà không gây khô da. Cúc tâm tư giúp kháng viêm, 

chữa lành vết thương, giảm mụn và làm dịu, giảm kích ứng trên da. Chiết 

xuất từ tảo biển và Glucosamine làm thu nhỏ lỗ chân lông và thanh lọc da 

nhẹ nhàng để loại bỏ các độc tố và tạp chất mà vẫn cung cấp đủ độ ẩm cho 

da. Tẩy tế bào chết giúp làn da trẻ hơn, mượt mà, và hấp thụ dinh dưỡng tốt 

hơn. Chiết xuất táo, cà chua và dưa hấu giúp làm dịu, bổ sung độ ẩm tức thì 

và mang lại vẻ rạng rỡ cho làn da. Làn da rạng rỡ và kiểm soát dầu tốt hơn. 

Chiết xuất từ trái dừa, hạt Ý dĩ giúp dưỡng ẩm sâu cho da. Dầu hạt nho giúp 

trị mụn và chống lão hóa. 

Sữa rửa mặt của Dways tối ưu hóa hiệu quả làm sạch mà vẫn cung cấp độ 

ẩm sâu giúp làn da tươi trẻ, mượt mà, và hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Thành phần chính

Trái dừa, cúc tâm tư, cây thảo mộc hương, hoa oải hương, tảo biển, hạt ý dĩ, 

bơ hạt mỡ, dầu hạt nho, cọ, glucosamine…

Hướng dẫn sử dụng

Làm ướt mặt, lấy một lượng sản phẩm bằng hạt ngô, cho ít nước vào tay, tạo 

bọt kỹ rồi thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng khoảng 1 phút rồi rửa lại 

bằng nước sạch.

Sử dụng

2 lần/ngày.

Giá lẻ

1.050.000 VND/ Lọ

DP

27



5958

Lotion essence giúp se khít lỗ chân lông, tăng cường khả năng phục hồi và tái tạo da, 

mang lại làn da đều màu, rạng rỡ và cung cấp độ ẩm mạnh mẽ tốt hơn bao giờ hết. Sản 

phẩm này còn đóng vai trò là chất dẫn xuất cho các bước dưỡng sau hiệu quả hơn. Với 

chiết xuất từ cây tầm gửi, vỏ cây liễu trắng giúp làm sạch sâu trong lỗ chân lông, chống 

kích ứng và chống lão hóa. Cúc tâm tư giúp kháng viêm, chữa lành vết thương, giảm 

mụn và làm dịu, giảm kích ứng trên da. Chiết xuất từ đu đủ, cam thảo, … và collagen thủy 

phân giúp thúc đẩy tái sinh tế bào da mới, bổ sung độ ẩm và cho da sáng mịn màng 

tăng cường sản sinh hyaluronic acid tự nhiên với khả năng ngăn ngừa nếp nhăn và cho 

da sáng rạng rỡ

Thành phần chính

Cây tầm gửi, vỏ cây liễu trắng, đu đủ, collagen thủy phân, cúc tâm tư, cam thảo, đu đủ….. 

Hướng dẫn sử dụng

Thấm ướt bông tẩy trang, áp lên da rồi lau nhẹ nhàng theo hướng từ trong ra ngoài, từ 

dưới lên trên để tránh làm da bị chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Có thể đắp mặt nạ bông 

tẩy trang để tăng thêm hiệu quả. Sử dụng 2 lần/ngày.

Giá lẻ

1.105.000 VND / Lọ

DP
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PHYTO TONER 100 ml
Lotion essence làm sáng da và chống lão hóa
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PEPTIDE SERUM 35 ml
Huyết thanh trẻ hóa và điều trị nám

Trẻ hóa tế bào da từ cấp độ phân tử. Tăng cường sửa chữa tế bào, cung cấp dưỡng ẩm 

vượt trội và bảo vệ da chống lại các chất ô nhiễm có thể gây ra stress, oxy hóa, viêm 

nhiễm, nhiễm độc tế bào và ty thể dẫn đến lão hóa sớm, mất cân bằng hàng rào lipid 

và độ nhạy cảm của da. Phục hồi độ săn chắc, căng mịn, đàn hồi tự nhiên cho da. Giảm 

thiểu sự xuất hiện của các nếp nhăn và khỏa lấp nếp nhăn sâu. Matrixyl kích thích các 

phân tử ma trận trong da, đặc biệt là collagen và fibronectin, làm giảm sự xuất hiện của 

các nếp nhăn. Phylderm Vegetal C2 cung cấp hai cấp độ hoạt động kích thích sinh học 

để khởi động lại chức năng quan trọng của tế bào, giúp da tự bảo vệ tích cực trước sự 

mệt mỏi, căng thẳng và lão hóa. Sản phẩm giúp “tái lập trình cho làn da của bạn”, cung 

cấp độ ẩm sâu và làm mềm da. Niancinamide chiết xuất từ quả bơ giúp làm trắng da, 

điều trị thâm nám, làm tăng sức đề kháng và giúp da chống lại những tổn thương do 

gốc tự do (lão hóa) và cung cấp vitamin cho da. Bổ sung collagen và elastin nhờ các kích 

thích tố sinh trưởng từ tế bào gốc.

Thành phần chính

Hạt cacao, quả bơ, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, cam đỏ, tinh chất rong biển, ….

Hướng dẫn sử dụng

Làm sạch da mặt, thoa 1 lượng vừa đủ lên các vùng da trên khuôn mặt và vỗ nhẹ cho các 

dưỡng chất thẩm thấu vào da và thoa đều khắp bề mặt da từ trung tâm sang bên ngoài.

Sử dụng

2 lần/ngày sau khi làm sạch da

Giá lẻ

3.115.000 VNĐ / Lọ

DP

85
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Giúp làn da tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn. Sản phẩm 3 in1 thay thế kem dưỡng ẩm, 

kem trẻ hóa & chống nắng đồng thời giúp che đi các khuyết điểm với công thức chống 

mồ hôi và bã nhờn. Chiết xuất hoa dạ lan hương trắng, đá Tourmaline đen quí giá cùng 

với công thức độc quyền APT-200 mang lại vẻ tươi sáng hoàn hảo cho làn da giúp cung 

cấp độ ẩm, hiệu chỉnh sắc tố da, thu nhỏ lỗ chân lông và làm làn da sáng rạng rỡ ; Ferulic 

Acid bảo vệ các tế bào chống lại các tác nhân gây căng thẳng bên ngoài và bên trong, 

đồng thời hỗ trợ sửa chữa da, củng cố mạch máu cũng như giảm tổn thương oxy hóa 

DNA, nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa da. Táo Thụy Sĩ giúp chống lại sự mất độ đàn 

hồi và độ săn chắc bằng cách ức chế Elastase và bảo vệ mạng lưới đàn hồi. Chiết xuất 

từ đậu lăng và dưa hấu cung cấp độ ẩm ngay tức thì và bảo vệ da suốt cả ngày. Chiết 

xuất rong biển đỏ giúp tăng khả năng giữ ẩm tự nhiên cho da. Chiết xuất tảo xanh giúp 

tăng cường sản sinh collagen và elastin. Chiết xuất tảo cung cấp lớp bảo vệ tự nhiên cho 

da khỏi các tia tử ngoại UVA/UVB. Chiết xuất từ keo ong giúp da chống oxi hóa, chống 

nhiễm khuẩn, giải độc, làm lành vết thương và ngăn ngừa mụn. Tinh chất cà chua giúp 

làm trắng và dưỡng ẩm sâu cho da. Collagen thủy phân  giúp ngăn ngừa các nếp nhăn, 

nâng các lớp cơ bị chảy xệ để giúp da săn chắc và khỏe mạnh.

Thành phần chính

Đá tourmaline đen, hoa dạ lan hương trắng, táo Thụy Sĩ, đậu lăng, cà chua, dưa hấu, tảo 

biển, keo ong, collagen thủy phân…

Hướng dẫn sử dụng

Làm sạch da mặt, thoa 1 lượng vừa đủ lên các vùng da trên khuôn mặt và vỗ nhẹ cho các 

dưỡng chất thẩm thấu vào da và thoa đều khắp bề mặt da từ trung tâm sang bên ngoài.

Giá lẻ

1.840.000 VND / Lọ

DP
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DAY-PROTECTION CREAM 35 ml
Kem dưỡng trẻ hóa và điều trị nám
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Hotline: 032 505 7699

Email: info@dways.com.vn

Website: dways.com.vn


