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Danh mục
• Định nghĩa 

• Bối cảnh

• Ưu điểm

• Giới thiệu mùi hương mới



Dung dịch rửa tay khô hay nước rửa

tay khô là loại dung dịch rửa tay

dạng xịt, hoặc dạng gel, khi sử dụng

xong thì không cần rửa lại bằng

nước. Chỉ cần cho vào tay, thoa đều

trong vòng 30 giây.

Định nghĩa



Đại dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng

và gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng

trên toàn thế giới. Khi nói đến việc

ngăn chặn sự lây lan của Corona

Virus, tất cả các khuyến cáo đều cho

rằng không gì có thể thay thế bằng

việc giữ cho đôi tay mình thật sạch sẽ

khỏi virus gây bệnh.

Gel rửa tay khô trở thành "cứu cánh"

và "bạn thân" của hầu hết mọi người.

"Văn hóa rửa tay" được hình thành

từ Đại dịch cũng sẽ tiếp tục được duy

trì trong thời gian dài phía trước.

Bối cảnh
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Diệt khuẩn nhanh chóng

Gel rửa tay khô có thể sử dụng mọi

lúc, mọi nơi, cực kỳ thuận tiện.

Kích thước chai nhỏ gọn phù hợp bỏ

túi, đem theo bên người.
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Giúp da tay mềm mịn

Sự kết hợp của các hoạt chất làm

mềm da giúp bảo vệ da tay, tạo cảm

giác mềm mại, thư giãn sau khi sử

dụng.

Cho tay xinh thơm ngát 

Đặc biệt, Việt Hương sáng tạo ra

những hương thơm giúp sản phẩm

thêm phần quyến rũ. Mỗi mùi hương

đều đem đến trải nghiệm tích cực

nhất cho người tiêu dùng .

Ưu điểm gel rửa tay



Gel rửa tay hương dâu ngọt ngào 
(12207)

Hương dâu thích hợp cho phái đẹp yêu thích 

sự ngọt ngào, nữ tính. Hương dâu tròn đầy 

và đem đến nhiều xúc cảm.

Hương táo xanh thanh mát, dịu nhẹ, gợi cảm 

giác tươi mới và thư giãn, phù hợp với mọi 

giới tính và lứa tuổi.

Gel rửa tay khô hương táo xanh 
(12206)



Gel rửa tay khô

hương lavender nồng nàn
(5768)

Là mùi hương ấn tượng

thường được sử dụng nhất

trong sản xuất nước hoa,

hương Lavender mang nét

bình dị của thảo mộc và

cũng rất nồng nàn, gợi cảm.G
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Gel rửa tay khô

hương cam ngọt tươi mát 
(5955)

Hương cam đem lại sự

thư giãn, sảng khoái và cảm

giác ngọt ngào dịu nhẹ. Nét

tinh tế tươi mát của hương

cam vừa đủ để đôi bàn tay

thêm thơm tho mềm mịn.

Gel rửa tay khô

hương hoa lily dịu dàng 
(10486)

Hương hoa lily mang nét

sang trọng, quyến rũ, phù

hợp cho người yêu phong

cách trưởng thành, nữ

tính.
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Thank you 
for watching!


