
SÁNG CHẾ VỀ MỸ PHẨM



TÊN SÁNG CHẾ

Axit béo đa bất bão hòa và este điol là tác nhân trị chứng viêm 
nang bã, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng và phương pháp 
điều chế.

Băng mỹ phẩm đắp mũi.

Bao bì có hoạt tính diệt vi sinh vật để đóng gói mỹ phẩm và thực 
phẩm.

Các hạt composit chống nắng và mỹ phẩm chứa chúng.

Chất làm trắng da và phương pháp thẩm mỹ làm trắng da. 

Copolyme khối của polysiloxan trong các chế phẩm chăm sóc cá 
nhân và mỹ phẩm dùng khu trú.

Đồ chứa mỹ phẩm dạng thỏi và phương pháp sản xuất.

Hạt mịn hỗn hợp chắn ánh sáng tử ngoại, phương pháp điều chế 
và mỹ phẩm chứa hạt mịn hỗn hợp này.

Hệ phân phối dược phẩm và/hoặc mỹ phẩm dùng khu trú.

Hệ thống và phương pháp tiếp thị các mỹ phẩm. 

Hợp chất BIHENYL được thế với một góc thơm hoặc dị vòng 
thơm, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất chắn sáng bền màu dùng cho mỹ phẩm hoặc dược 
phẩm.

Hợp chất chắn sáng dùng cho mỹ phẩm.

Hợp chất hai vòng thơm được nối qua gốc heteroetynylen dược 
phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất hai vòng thơm, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất manoprotein, mỹ phẩm và chế phẩm chứa hợp chất 
này dùng để chăm sóc da.

Hợp phần kháng khuẩn, mỹ phẩm có chứa hợp phần đó và tác 
nhân ngăn tia cực tím.

Mỹ phẩm chống nắng dạng bột.

Mỹ phẩm chống nắng.

Mỹ phẩm chứa axit béo có độ pH thấp.

Mỹ phẩm chứa niaxinamit có các đặc tính cảm nhận của da 
được cải thiện.

Mỹ phẩm dạng bột rắn và phương pháp sản xuất mỹ phẩm này.

TÊN SÁNG CHẾ

Axit béo đa bất bão hòa và este điol là tác nhân trị chứng viêm 
nang bã, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng và phương pháp 
điều chế.

Băng mỹ phẩm đắp mũi.

Bao bì có hoạt tính diệt vi sinh vật để đóng gói mỹ phẩm và thực 
phẩm.

Các hạt composit chống nắng và mỹ phẩm chứa chúng.

Chất làm trắng da và phương pháp thẩm mỹ làm trắng da. 

Copolyme khối của polysiloxan trong các chế phẩm chăm sóc cá 
nhân và mỹ phẩm dùng khu trú.

Đồ chứa mỹ phẩm dạng thỏi và phương pháp sản xuất.

Hạt mịn hỗn hợp chắn ánh sáng tử ngoại, phương pháp điều chế 
và mỹ phẩm chứa hạt mịn hỗn hợp này.

Hệ phân phối dược phẩm và/hoặc mỹ phẩm dùng khu trú.

Hệ thống và phương pháp tiếp thị các mỹ phẩm. 

Hợp chất BIHENYL được thế với một góc thơm hoặc dị vòng 
thơm, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất chắn sáng bền màu dùng cho mỹ phẩm hoặc dược 
phẩm.

Hợp chất chắn sáng dùng cho mỹ phẩm.

Hợp chất hai vòng thơm được nối qua gốc heteroetynylen dược 
phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất hai vòng thơm, dược phẩm và mỹ phẩm chứa chúng.

Hợp chất manoprotein, mỹ phẩm và chế phẩm chứa hợp chất 
này dùng để chăm sóc da.

Hợp phần kháng khuẩn, mỹ phẩm có chứa hợp phần đó và tác 
nhân ngăn tia cực tím.

Mỹ phẩm chống nắng dạng bột.

Mỹ phẩm chống nắng.

Mỹ phẩm chứa axit béo có độ pH thấp.

Mỹ phẩm chứa niaxinamit có các đặc tính cảm nhận của da 
được cải thiện.

Mỹ phẩm dạng bột rắn và phương pháp sản xuất mỹ phẩm này.

TÊN SÁNG CHẾ

Mỹ phẩm dạng kem strearat của axit béo cao có độ pH thấp.
Mỹ phẩm dạng nhũ tương. 
Mỹ phẩm dầu trong nước và phương pháp sản xuất mỹ phẩm 
này. 
Mỹ phẩm để bảo vệ da chống lại ánh sáng tử ngoại và làm 
giảm nếp nhăn chứa phần chiết của hoa Magnolia sieboldii.
Mỹ phẩm dùng cho môi.
Mỹ phẩm dùng để tắm, gội chứa copolyme lưỡng tính và việc 
sử dụng copolyme này.
Mỹ phẩm hai thành phần để nhuộm hoặc làm mất màu tóc.
Mỹ phẩm hoặc chế phẩm dưỡng da và phương pháp bào 
chế.
Mỹ phẩm không phai màu.
Mỹ phẩm làm sáng da được cải tiến.
Mỹ phẩm làm trắng da chứa hợp chất của glucoza và sucroza 
thế axyl.
Mỹ phẩm làm trắng da chứa phần chiết của Magnolia 
sieboldii làm thành phần hoạt tính.
Mỹ phẩm nhũ tương nước trong dầu chứa các hạt compozit 
chống nắng.
Mỹ phẩm và phương pháp làm sáng da. 
Mỹ phẩm, chế phẩm bổ trợ sức khỏe chứa tế bào gốc và quy 
trình điều chế các chế phẩm này.
Nắp hộp mỹ phẩm và hộp mỹ phẩm có nắp này.
Phương pháp sử dụng mỹ phẩm để điều trị và ngăn ngừa các 
nếp nhăn trên da. 
Quy trình sản xuất lọ đựng các sản phẩm dạng lỏng, cụ thể 
là mỹ phẩm, dược phẩm và các sản phẩm y tế hoặc các sản 
phẩm tương tự, và hệ thống liên quan.
Sử dụng Oligosacarit làm tác nhân điều biến miễn dịch trong 
mỹ phẩm dùng cho da.
Thành phần mỹ phẩm dùng cho tóc.
Thành phần và phương pháp cải thiện đặc tính của các loại 
mỹ phẩm lâu phai.
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