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Welcome Address by the Ambassador of Italy to Thailand 

 
The constant quest for beauty is inherently part of the Italian lifestyle. 

 

Italy is therefore a leading market for cosmetics, fragrances, and personal care products. 

Consequently, Italian companies have a longstanding tradition in those very fields, 

blending tradition with innovation, through continuous and dedicated R&D, and 

contributing substantively to what is celebrated as the Italian style. 

 

Cosmoprof, the most important beauty trade show in the world, dedicated to all sectors 

of the beauty industry, started in Bologna, Italy, where it takes place every year. In 2022, 

Bangkok will host the first-ever edition of Cosmoprof CBE Asean. It is the perfect venue 

for some of the best companies that Italy has to offer in the field of cosmetics and in the 

beauty industry to display their products and services. 15 Italian companies will be 

participating along with the Italian Trade Agency. 

 

Italy is among the big players in the global arena of beauty industry. It is therefore with 

pride that I welcome all of the Italian companies participating in Cosmoprof here in 

Bangkok, while I encourage all those interested in the beauty industry to visit their stands 

at Cosmoprof. 

 

A competent and enthusiastic team from the Bangkok office of the Italian Trade Agency will assist you in facilitating contacts. 

 

I personally look forward to visiting all Italian companies at Cosmoprof CBE Asean, a fair that promises to be, from the very 

outset,  a major event at regional level. 

 

Welcome to Cosmoprof CBE Asean 2022. 

 

Lorenzo Galanti  

Ambassador of Italy to the Kingdom of Thailand 

 

ค ำกล่ำวแสดงกำรตอ้นรับจำกเอกอัครรำชทตูอติำลีประจ ำประเทศไทย 

การเสาะแสวงหาเพือ่ความงามถือเป็นส่วนหนึง่ในการด าเนนิชวีิตของชาวอิตาเลียน 

จึงไม่นา่ประหลาดใจทีอ่ติาลีเป็นหนึ่งในผูน้  าธุรกิจเครือ่งส าอาง, น า้หอม และผลติภณัฑ์ดูแลผวิพรรณ ซึ่งเป็นผลมาจากที ่ บริษัทสญัชาตอิิตาเลียนส่วนใหญ่มีการ

สบืทอดแนวทางของตนเองในดา้นนวตักรรมผ่านการคน้ควา้วจิยัอย่างตอ่เนือ่ง อนัน าไปสู่ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแบบอิตาเลียน 

คอสโมโปรฟ เป็นงานจดัแสดงสนิคา้ความงามทีส่  าคญัทีส่ดุของโลก ไดถู้กจดัขึน้เพือ่รองรบัทกุภาคสว่นของอตุสาหกรรมความงาม โดยเร่ิมตน้เป็นครัง้แรก ณ เมือง

โบโลญญา ประเทศอิตาลี จากนัน้ จงึมีการจดัขึน้เป็นประจ าทกุปี และส าหรบัปี 2022 นี ้นบัเป็นครัง้แรกทีง่าน คอสโมโปรฟ ซีบีอ ีอาเซียน จดัขึน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

เป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ะไดพ้บกบับริษทัผูผ้ลติเครือ่งส าอางและผลติภณัฑ์ดา้นความงามและบริการต่างๆ จากประเทศอติาลี ซึ่งครัง้นีมี้ 15 บริษัทจากประเทศอติาลีเขา้

ร่วม โดยไดร้บัความร่วมมือจากส านกังานพาณิชย์อิตาเลียน 

อิตาลเีป็นหนึง่ในประเทศส าคญัในอตุสาหกรรมความงามของโลก ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงรูส้กึเป็นเกียรติอย่างย่ิงทีจ่ะไดท้ าการตอ้นรบับริษัทอติาเลียนผูม้สี่วนร่วมจดั

งานคอสโมโปรฟทีก่รุงเทพฯ ครัง้นี ้ในขณะเดียวกนั ขา้พเจา้ก็ขอเชิญชวนท่านผูมี้ความสนใจในธุรกิจความงามใหม้าแวะชมพืน้ทีจ่ดัแสดงสนิคา้ของแตล่ะบริษัท  

ทีมงานอนัเต็มไปดว้ยความสามารถ และกระตือรือรน้ของส านกังานพาณิชย์อติาเลียนประจ าประเทศไทย จะคอยใหค้วามชว่ยเหลอื และค าแนะน าอนัเป็น

ประโยชนเ์กีย่วกบัการติดต่อ และท าสญัญาการคา้ตา่งๆ แก่ทกุทา่นในงานนี ้

ส าหรบัตวัขา้พเจา้เองก็เตรียมพรอ้มเช่นกนัทีจ่ะไดไ้ปแวะชมบริษัทอิตาเลียนทัง้หมดในงานคอสโมโปรฟ ซีบีอี อาเซียน อนัถือไดว้า่เป็นจดุเร่ิมตน้ของเทศกาลจดั

แสดงสนิคา้ครัง้ส าคญัในระดบัภูมิภาคของเรา 

ขอตอ้นรบัสู่ คอสโมโปรฟ ซีบีอี อาเซยีน 2022 

ฯพณฯ ลอเรนโซ กาลานติ  - เอกอคัรราชทตูอิตาลีประจ าราชอาณาจกัรไทย  
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Welcome Address by the Trade Commissioner 

of Italian Trade Agency Thailand 

Dear visitors, 

 

It is my pleasure to warmly welcome you and related parties on the occasion of the Cosmoprof 

CBE ASEAN 2022 event. It is the new B2B trade show in Thailand aiming at expanding the 

beauty business in the fast-growing market of Southeast Asia. 

 

The beauty sector in Italy is strongly focused on innovation and is very enthusiastic about 

new additions, especially in relation to changing needs and scientific discoveries that lead to 

new formulations. We have a strong knowledge base made up of businesses, trade 

associations, and research centers.  

 

At this edition of Cosmoprof in Bangkok, there are fifteen Italian companies exhibiting at the 

Italian pavilion, bringing with them their excellent expertise in the field and showcasing “Made 

in Italy” products. This catalog offers an overview of the companies that are participating at 

the Italian Pavilion as exhibitors. They consist of companies producing products such as 

skincare, body care, professional hair care, and perfume. Some are also renowned by their 

expertise in contract manufacturing service. 

 

I am certain that the Italian companies exhibiting in this event will be great representatives of 

beauty product experts, contributing to the development of the cosmetics industry. Therefore, 

I would like to invite you to visit our pavilion, to meet and exchange with our exhibitors in the 

hope to build a successful business collaboration. As the Italian Trade Commissioner in Bangkok, I, along with my staff, will be present at 

the Italian Pavilion to provide any additional assistance and facilitate business contacts between you and the Italian firms. 

 

I genuinely wish you a great experience at Cosmoprof CBE Asean 2022. 

 

Giuseppe Lamacchia 

Italian Trade Commissioner in Bangkok 

 

ค ำกล่ำวแสดงกำรตอ้นรับจำกข้ำหลวงพำณิชยแ์ห่งส ำนักงำนพำณชิยอ์ิตำเลียนประจ ำประเทศไทย 

เรียนทา่นผูมี้เกียรตทิกุทา่น ขา้พเจา้มีความยินดีทีไ่ดต้อ้นรบัทกุทา่นเขา้สู่การจดัแสดงงาน คอสโมโปรฟ ซีบอีี อาเซียน 2022 ครัง้นี ้ถือเป็นโอกาสใหม่ในการพบปะ

เจรจาของนกัธุรกิจในวงการเครือ่งส าอางและความงาม เพือ่ขยายธุรกิจในตลาดทีก่ าลงัเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ตลาดสนิคา้เพือ่ความงามในอติาลนีัน้ ใหค้วามส าคญัอย่างย่ิงในแง่ของนวตักรรม ขณะเดียวกนั เหลา่ผูป้ระกอบการทัง้หลายลว้นกระตือรือรน้อย่างมากในการ

ปรบัปรุงเปลีย่นแปลง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการคน้พบใหม่ๆในเชงิวิทยาศาสตร์ทีน่  าไปสู่สตูรผสมทีด่ีย่ิงขึน้ พืน้ฐานความรูอ้นั

แข็งแกร่ง และมัน่คงของเรา บงัเกดิขึน้จากความร่วมมือระหว่างเครือขา่ยธุรกิจ สมาพนัธก์ารคา้ และศูนย์วจิยัตา่งๆ 

ส าหรบัการจดังานแสดงสนิคา้คอสโมโปรฟในกรุงเทพฯ ครัง้นี ้บริษัทอติาเลียนทัง้ 15 บริษัท ไดม้สี่วนร่วมในการจดัแสดงผลงานต่างๆ ของพวกเขาในพืน้ทีข่องอติา

เลียน พาวิลเลียน สนิคา้ “ผลติในอติาลี” หรือ “Made in Italy” ทัง้หลายเหลา่นัน้ ลว้นเป็นตวัแทนทกัษะความช านาญอนัเป็นเลศิของพวกเขา ส าหรบัแคต็ตาลอ็ก

ซึ่งจดัท าขึน้นี ้ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลโดยสรุปของบรรดาบริษัทผูจ้ดัแสดงสนิคา้ในอติาเลียน พาวิลเลียน ไม่ว่าจะเป็นบริษทัผูผ้ลติผลติภณัฑ์ถนอมผวิ, ผลติภณัฑ์

ดูแลเรือนกาย, ผลิตภณัฑ์ดูแลเสน้ผมระดบัมืออาชพี และน า้หอม นอกจากนัน้ บางบริษัทยงัมีชือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัในการใหบ้ริการดา้นการผลิต 

ขา้พเจา้มั่นใจวา่ บริษัทอิตาเลียนทีม่าร่วมกนัจดัแสดงสนิคา้ในงานนี ้ เป็นตวัแทนของผูเ้ชีย่วชาญดา้นผลติภณัฑ์ความงามทีน่  าไปสู่การพฒันาของอตุสาหกรรม

เครือ่งส าอาง ดงันัน้ ขา้พเจา้ขอเรียนเชิญทกุท่านใหแ้วะมายงัพาวลิเลียนของเราเพือ่พบปะ แลกเปลีย่นความรู ้และมมุมองต่างๆ กบัเหลา่ผูจ้ดัแสดงสนิคา้ และหวงั

ว่าจะไดร่้วมมือสรา้งความส าเร็จทางธุรกิจไปดว้ยกนัในภายภาคหนา้ ในฐานะขา้หลวงพาณิชย์อติาเลียนประจ ากรุงเทพมหานคร ขา้พเจา้พรอ้มเจา้หนา้ทีข่อง

หนว่ยงาน จะอยู่ทีง่านเพือ่คอยใหค้ าแนะน า และความชว่ยเหลอืเพิ่มเติมตา่งๆ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเชือ่มสมัพนัธ์ระหวา่งท่านกบับริษัททีม่าร่วมงาน  

ขา้พเจา้หวงัวา่ทา่นจะไดร้บัประสบการณ์ทีด่ีเยีย่มในงาน คอสโมโปรฟ ซีบีอี อาเซียน 2022 

จเูซปเป้ ลามคัเคีย  - ขา้หลวงพาณิชยอ์ิตาเลียนประจ ากรุงเทพมหานคร 
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L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane è l’organismo attraverso cui il 

Governo favorisce il consolidamento e lo 

sviluppo economico-commerciale delle 

nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, 

inoltre, quale soggetto incaricato di 

promuovere l'attrazione degli investimenti 

esteri in Italia. Con un'organizzazione 

dinamica, motivata e moderna e una diffusa 

rete di uffici all'estero, l’ICE svolge attività di 

informazione, assistenza, consulenza, 

promozione e formazione alle piccole e 

medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei 

più moderni strumenti di promozione e di 

comunicazione multicanale, agisce per 

affermare le eccellenze del Made in Italy nel 

mondo. 

 

 

ITA - Italian Trade Agency is the 

Governmental agency that supports the 

business development of our companies 

abroad and promotes the attraction of 

foreign investment in Italy. 

 

With a motivated and modern organization 

and a widespread network of overseas 

offices, ITA provides information, 

assistance, consulting, promotion, and 

training to Italian small and medium-sized 

businesses. Using the most modern multi-

channel promotion and communication 

tools, it acts to assert the excellence of Made 

in Italy in the world

 
 
ส านกังานพาณิชยอ์ิตาเลียนประจ าประเทศไทย เป็นหน่วยงานภาครฐั ซึ่งมีบทบาทต่อการพฒันาธุรกิจใหก้บัองคก์รบรษิทัต่างๆ ท่ีด าเนินกิจการอยู่ใน
ภาคพืน้ต่างประเทศ อีกทัง้ยงัช่วยสง่เสรมิ และสนบัสนนุการลงทนุจากต่างชาติในอติาลีดว้ยความทนัสมยั และพลงัขบัเคลื่อนของหน่วยงาน รวมถึงความ
กวา้งขวางของเครือข่ายส านกังานภาคพืน้ต่างประเทศ ITAจึงสามารถป้อนขอ้มลู มอบความช่วยเหลือ ใหค้ าแนะน า ส่งเสริม สนบัสนนุ และด าเนินการ
ฝึกอบรมแก่องคก์รธรุกิจทัง้ขนาดเล็ก และขนาดกลางดว้ยการใชเ้ครื่องมือทางการสื่อสารท่ีทนัสมยัผ่านช่องทางอนัหลากหลาย หน่วยงานจึงไดท้ าหนา้ท่ีใน
การแสดงความเป็นเลิศของสินคา้ “ผลิตในอิตาลี” สู่สายตาชาวโลกไดอ้ย่างครอบคลมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Italian Trade Agency                         @ITAtradeagency                                     

www.ice.it                                        ITA - Italian Trade Agency      @itatradeagency  

      



 

 

Cosmetica Italia – the personal care association is the organization that represents the Italian cosmetics industry 

operating in both manufacturing and distribution. Its nearly 640 members account for more than 95% of the turnover 

generated by the Italian cosmetics industry and are particularly focused on the “culture of wellness”. The turnover 

in 2021 exceeded 11.8 billion Euros, reaching 17 billion Euros with the entire chain. 

 

Since 1967 Cosmetica Italia has been partnering with Italian companies, spurring their growth and development 

by providing qualified assistance in the areas of technical information, regulatory, economics, promotions, and 

internationalization.  

 

The Italian cosmetics market is the third largest in Europe after Germany and France with a 2021 total consumption 

volume of over 10.6 billion Euros. The industry employs 36,000 people rising to 400,000 with the related industrial 

sectors.  

 

Concentrating on the development and growth of the wellness industry, the Association focuses on those aspects 

that are more closely related to the market, to promotions and to processes of internationalization. Cosmetica Italia 

combines its traditional institutional mission with initiatives in various areas, including activities related to trade fairs 

in Italy and around the world: Cosmoprof Worldwide Bologna and Cosmopack, Cosmoprof North America in Las 

Vegas, Cosmoprof Asia in Singapore, Cosmoprof India in Mumbai, and the newly launched Cosmoprof CBE 

ASEAN in Bangkok. 

 

คอสเมติกา อิตาเลีย-สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ และความงาม เป็นตวัแทนอตุสาหกรรมเครือ่งส าอางจากประเทศอิตาลี 

ซึ่งดแูลและจดัการทัง้ในดา้นการผลิต และจดัจ าหน่าย เกือบ 640 บริษัท มรีายไดม้ากกว่า 95% ท่ีเกิดจากอตุสาหกรรมเครื่องส าอางอิตาเลียน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง มุ่งเนน้ไปดา้น “วฒันธรรมของการดแูลสขุภาพองคร์วม”  รายไดส้ทุธิในปี 2021 สงูกว่า 11.8 พนัลา้นยโูร และตัง้เป้าหมายไวท่ี้ 17 พนัลา้นยโูรจาก

เครือธุรกิจทัง้หมด 

 
นบัตัง้แต่ปี 1967 คอสเมติกา อิตาเลยี รว่มเป็นพนัธมิตรธรุกิจกบับริษัทอิตาเลยีน ในการขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตและพฒันาธุรกิจ ดว้ยการสนบัสนนุดา้น

ขอ้มลูเชิงเทคนิค กฎหมาย เศรษฐกิจ การส่งเสริมการขาย และความเป็นสากล 

  
ตลาดเครื่องส าอางอิตาเลียน มีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสามของยโุรป รองจากเยอรมนี และฝรั่งเศส โดยมีปริมาณการบริโภคสินคา้สทุธิเป็นยอดสงูกว่า 10.6 
พนัลา้นยโูรในปี 2021 อตุสาหกรรมนีม้กีารว่าจา้งงานสงูถึง 36,000 คน และมากถงึ 400,000 คนในภาคส่วนอตุสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง  
 
เพื่อขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันา และเติบโตใหแ้ก่อตุสาหกรรมสินคา้กลุ่มผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภาพ และความงาม สมาคมเลง็เห็นความส าคญัของแงม่มุ
ประเด็นต่างๆ อนัเกี่ยวขอ้งกบัตลาดสินคา้ประเภทนีอ้ย่างใกลช้ิด รวมถึงการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกระบวนการเติบโตสู่ความเป็นสากล  
คอสเมติกา อิตาเลีย หลอมรวมพนัธกิจเขา้กบัโครงการรเิริ่มใหม่ๆ ในขอบข่ายสาขาต่างๆ รวมถงึกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานจดัแสดงสินคา้ ทัง้ในประเทศ

อิตาล ีและทั่วโลก อาทิ Cosmoprof Worldwide Bologna and Cosmopack, Cosmoprof North America ท่ีลาสเวกสั , Cosmoprof Asia ในสิงคโปร,์ 

Cosmoprof India ในเมืองมมุไบ และล่าสดุคือการจดังานแสดงสินคา้ Cosmoprof CBE ASEAN ในกรุงเทพมหานคร 

 

Cosmetica Italia – the personal care association 

Via Accademia, 33  

20131 Milano 

tel. +39.02.2817731 

cosmeticaitalia@cosmeticaitalia.it  

www.cosmeticaitalia.it 
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BRUNO ACAMPORA PROFUMI B.A.P.  
Stand: F14 
 
Address: Via G. Filangieri 72 80121 Napoli, Italy  
Tel: +39 081401701 
Fax: +39 081401701 
Email: mail@brunoacampora.com  
Website: www.brunoacampora.com  
Instagram: brunoacampora_profumi 
Facebook: BrunoAcamporaProfumi 
Contact: Rosanna Mauri, mail@brunoacampora.com  
Mobile: +39 3406018528 
Video promotion link: https://youtu.be/PhJaD7tRzdg  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
The basic essential oils of the Acampora fragrances come together in small batches of about 30 kilos each, for a 

constant maturing in the laboratory that lasts about five months. Once they reach maturity, the Acampora perfumes 

are bottled, one by one and by hand, in metallic glass bottles and closed with a cord and cork stoppers and sealed 

with sealing wax. The old method of production thus relives in the current one. 

 

Acampora Profumi, despite being a modern company projected to the market, safeguards and implements 

production systems in total craftsmanship and manual skill. The final essence is an extraordinary alchemy, 

emphasized and enhanced by each raw material contained. The discovery of the nuances, the notes, the chords, 

is done step by step as for every olfactory construction: head, heart, bottom. The place to immerse yourself in an 

experience of exploration and discovery, experiencing the olfactory journey of the founder of the Acampora 

laboratory. 

 
น ำ้มนัหอมระเหย ของน ำ้หอมอำคมัโพรำนัน้ไดร้บักำรผลิตเพยีง 30 กิโลกรมัต่อหน่วยกำรผลิตก่อนน ำไปพกัเก็บไวภ้ำยในหอ้งแล็บเป็นเวลำประมำณ 5 เดือน

เพื่อใหไ้ดห้วัน ำ้หอมท่ีดีพรอ้มน ำไปใช ้ บรรจลุงขวดแกว้เนือ้เมทลัลิคทีละขวดดว้ยมอื และปิดปำกขวดโดยจกุไมค้อรก์รดัเชือกเกลียวรองรบังำนผนึกไขแวก็ซ ์

ทัง้หมดนีเ้ป็นกรรมวิธีตำมธรรมเนียมดัง้เดิม ซึ่งถกูรือ้ฟ้ืนมำใชใ้หม่อีกครัง้ในปัจจบุนั 

 

ถึงแม ้อาคัมโพรา โพรฟูมี จะเป็นบรษิัทยคุใหม่ท่ีมอบควำมทนัสมยัสู่ตลำด กระนัน้ มำตรฐำนคุม้ครองคณุภำพ และระบบทำงกำรผลิตซึ่งน ำมำใชก้็ยงัคง

อำศยัทกัษะงำนฝีมือแบบดัง้เดิมทัง้สิน้ เอสเซนส ์ หรือหวัน ำ้หอมส ำเรจ็แต่ละกลิ่น ไดร้บักำรผสมดว้ยควำมเชี่ยวชำญเป็นพเิศษ อีกทัง้ยงัไดร้บักำรยกระดบั 

และทวีคณุภำพดว้ยกำรใชว้ตัถดิุบแต่ละชนิด ซึ่งผ่ำนกำรคดัสรรอย่ำงพิถีพถินั กำรคน้พบล ำดบัควำมแตกต่ำงทำงโทนกลิ่น หวัน ำ้หอม หวัน ำ้หอมปรุงสตูร 

ลว้นผ่ำนกระบวนกำรสรำ้งสรรคต์ำมล ำดบัขัน้ตอนส ำหรบัทกุโครงสรำ้งกลิ่นใหค้รบครนัดว้ยกลิ่นแรก กลิ่นกลำง และกลิน่ฐำน เพื่อใหค้ณุไดด่ื้มด ่ำกบั

ประสบกำรณก์ำรเรียนรู ้และเปิดโลกสู่กำรคน้พบ กำรเดินทำงในธรุกิจน ำ้หอมของผูก้่อตัง้ อำคมัโพรำ แลบบอรำโทรี ่
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ERNESI 1978 
Stand: F19 

 
Address: San Benedetto del Tronto 
63039 - Italy 
Tel: +1 248 979 5952 
Email: miro@ernesi.com   
Website: www.ernesi.com  
Instagram: @ernesi.italia @ernesi.usa 
Facebook: ernesi1978 
Contact: Miro Marcelli, miro@ernesi.com  
Mobile: +1 248 979 5952 
Video promotion link: http://www.ernesi.com/virtual-tour/  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
ERNESI was established in 1978 in Italy by Ernesto Cappelli and Silvana Virgili as a pioneer of a skin and hair 

care laboratory, built with top notch equipment provided by the highly respected Carlo Erba Pharmaceuticals. From 

the beginning, ERNESI has separated itself from the competition by offering products made of the highest quality 

standards and performance, while focusing on the potency of natural ingredients, with benefits to the overall self-

care. The business model prides itself on visiting selected pharmacies in Central Italy where Silvana and her team 

of talented professional estheticians organize regular demonstrations [“la giornata del viso”] applying ERNESI 

products to Clients of the pharmacy. 

 

เอรเ์นซี ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1978 ในอิตำลีโดยเออรเ์นสโต กำปเปลล ิและซิลวำนำ เวียรจิ์ลิ เพื่อเป็นบริษัทผูบ้กุเบิกดำ้นหอ้งทดลองสตูรผลิตภณัฑด์แูลผิว และ

เสน้ผม โดยอำศยัเครื่องมือ ดว้ยอปุกรณช์ัน้หน่ึงซึ่งไดร้บัจำก คำรโล แอรบ์ำ ฟำรม์ำซูติคลัส ์บริษัทเภสชัภณัฑช์ัน้น ำ อนัไดร้บักำรยกย่อง และควำมเชื่อถือ

อย่ำงสงูจำกแรกเริ่ม เอรเ์นซี ไดส้รำ้งควำมแตกต่ำงเพื่อแยกตวัจำกคู่แขง่ทัง้หลำยดว้ยกำรน ำเสนอแต่เพียงผลิตภณัฑท่ี์มีมำตรฐำนคณุภำพและ

ประสิทธิภำพสงูสดุ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรใชส้่วนผสมธรรมชำติ ส ำหรบัน ำมำใชเ้ป็นวตัถดิุบตัง้ตน้ในกำรสกดั นอกจำกนัน้ รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ ยงัสรำ้ง

คณุค่ำแห่งควำมภำคภมูิใหแ้ก่องคก์รดว้ยกำรแวะไปเยี่ยมชมดงูำนของเหล่ำบริษัทเวชภณัฑ ์และเภสชัภณัฑใ์นอิตำลีตอนกลำง เพื่อเก็บเกี่ยวขอ้มลูต่ำงๆ ซึ่ง

ซิลวำนำกบัทีมผูเ้ชี่ยวชำญสนุทรียศำสตรค์วำมงำมมืออำชพีของเธอนัน้จะน ำมำใชอ้อกแบบวิธีกำรสำธิต แสดงกำรใชผ้ลิตภณัฑต่์ำงๆ ของ เอรเ์นซี ใหแ้ก่

ลกูคำ้เภสชัภณัฑข์องตนอยู่ตลอดเวลำ 
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FEMINAE COSMETICS  
Stand: F18 & F20 
 
Address: Via Emilia Romagna, 22  
41012 Carpi Modena - Italy 
Tel: +39 0 5969 9970 
Email: info@feminae.it   
Website: www.feminae.it 
Instagram: feminae_cosmetics 
Facebook: FeminaeThai 
Contact: Enrico Nadalini, commerciale@feminae.it    
Mobile: +39 34 0564 4503 
Video promotion link: https://vimeo.com/735385061/45992bdb02  
 

Importer / Distributor in Thailand: 6-Infinity (Thailand) Co., Ltd. ( ผู้น ำเข้ำ / ผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย ) 
 
Address: 10/95, 6th Floor, The Trendy Building Sukhumvit 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Tel: +66 (0) 2 646 2555 Ext.1012   Fax: +66 (0) 2 168 7744 
E-Mail: Mail@6-Infinity.com  
 
 
Feminae is a functional cosmetic brand with surprising textures, created to stimulate and encourage constant and 

regular application, which will prove to be the real reason for their actions. To meet the needs of all skin types, 

Feminae Laboratories research meticulously selects ingredients based on their purity, quality, and composition. At 

the heart of the development of a new cosmetic we place scientific innovation and physical perceptions, constantly 

searching for the perfect balance. Only when our work guarantees excellent results and a rewarding sensory 

experience do we know we have created the perfect formula. 

Feminae is our brand, but also our identity, because it means “of the Women” and calling our line with the most 
beautiful noun in the world is our mission. Feminae cosmetics have been created for every woman’s beauty. We 
do not make promises, but we offer you a pact between women, which is worth all our passion on the one hand, 
and 10 minutes of your time on the other. 

 
เฟมิแน เป็นเครื่องส ำอำงท่ีสรำ้งสรรคข์ึน้เพื่อใหใ้ชใ้นชีวิตประจ ำวนั เนือ้ผลิตภณัฑน์ุ่มละมนุและเห็นผลลพัธท่ี์พิสจูนไ์ดเ้มื่อใชอ้ย่ำงต่อเน่ือง เพื่อตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของทกุสภำพผิว แผนกหอ้งทดลองคน้ควำ้ เฟมิแน แลบบอรำโทรี ่ ไดด้  ำเนินงำนวิจยัส่วนผสมทัง้หลำยท่ีคดัเลือกมำอย่ำงละเอียดถี่ถว้น โดย
พิจำรณำจำกควำมบริสทุธ์ิในเนือ้แท ้ คณุภำพ และสดัส่วนองคป์ระกอบเชิงโครงสรำ้งเคมี หวัใจในกำรพฒันำสตูรผลิตภณัฑเ์ครื่องส ำอำงรุน่ใหม่ในแต่ละ
ครัง้ เรำใหค้วำมส ำคญักบันวตักรรมของกำรพฒันำทำงวิทยำศำสตร ์ พรอ้มกบักำรรบัรูท้ำงกำยภำพดว้ยควำมสมดลุ เพื่อใหไ้ดค้วำมลงตวัระหว่ำง
ประสิทธิภำพกบัควำมรูส้กึ และเมื่อใดก็ตำมท่ีผลงำนของเรำมอบผลลพัธอ์นัเป็นเลิศผ่ำนประสบกำรณข์องกำรใช้ นั่นถึงจะเป็นเครื่องยืนยนัว่ำเรำได้
สรำ้งสรรคส์ตูรผลิตภณัฑท่ี์สมบรูณแ์บบ 
  

เฟมแิน หำไดเ้ป็นเพียงแค่ชื่อแบรนด ์ หำกยงัเป็นอตัลกัษณบ์่งบอกถึงตวัตนของเรำดว้ยควำมหมำยอนัแปลวำ่ “ของผูห้ญิง” และควำมตอ้งกำรสรำ้งสรรค์

ผลงำนอนัน ำมำซึ่งควำมงดงำมอยำ่งท่ีสดุในโลกนัน้ก็คือภำรกิจของเรำ ผลิตภณัฑเ์ครื่องส ำอำง เฟมแิน ถกูสรำ้งสรรคข์ึน้เพื่อมอบควำมงำมใหแ้ก่ผูห้ญิงทกุ

คน น่ีไม่ใช่ค ำสญัญำแต่เป็นภำรกิจระหว่ำงเรำกบัผูห้ญิงทกุคน ผ่ำนควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทสู่ควำมเป็นเลิศของทกุผลิตภณัฑ ์
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GIANMARIA AMATORI  

Stand: G25 

                                                                      
Address: 15 Strada Artejanala 
39033 Corvara in Badia, Bolzano - Italy 
Tel: +39 4 7183 0240  
Email: info@gianmariaamatori.com   
Website: www.gianmariaamatori.com  
Instagram: olympiacreme 
Facebook: olympiacreme 
Contact: Maria Silvia Amatori, mariasilvia@gianmariaamatori.com  
Mobile: +39 34 8373 9334  
Video promotion link: https://bit.ly/gianmariaamatori-cosmoprof2022  
 

Importer / Distributor in Thailand: 6-Infinity (Thailand) Co., Ltd. ( ผู้น ำเข้ำ / ผู้จัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย ) 
 
Address: 10/95, 6th Floor, The Trendy Building Sukhumvit 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
Tel: +66 (0) 2 646 2555 Ext.1012   Fax: +66 (0) 2 168 7744 
E-Mail: Mail@6-Infinity.com  
 
 
The essence of new cosmetology in the heart of the Dolomites 

Our laboratory was started in 1990 in Corvara - Badia Valley - where after his studies in liberal arts and science 

Gian Maria Amatori moved in order to dedicate himself to his family-run pharmacy and innovative cosmetic 

research. His investigation began in the vineyards of Tuscany and Bordeaux and has always been based on the 

combination of scientific findings with innovative natural substances. Badia Valley proved to be the ideal 

environment for this, with its uncontaminated mountains and woods, offering elements which are precious and 

fundamental in order to create unique products with exclusive regenerative qualities. 

 

เนือ้แทแ้ห่งเครื่องส ำอำงวิทยำ อนัเป็นศำสตรค์วำมงำมแขนงใหม่ใน โดโลไมท ์ 

หอ้งทดลองคน้ควำ้ของเรำนัน้ เริ่มตน้ขึน้เมื่อปี 1990 ท่ีคอรว์ำรำ ซึ่งอยูใ่นหบุเขำบำเดียของอิตำลี หลงัจำก จาน มาเรีย อามาโตรี ส ำเรจ็กำรศึกษำหลกัสตูร

วิทยำศำสตร ์ และศิลปะศำสตร ์ เขำไดน้ ำองคค์วำมรูท้ัง้หลำยมำทุ่มเทใหก้บักำรสำนต่อธุรกิจเภสชักรรมของครอบครวั ควบคู่ไปกบักำรท ำงำนวิจยั

เครื่องส ำอำงระดบันวตักรรม กำรส ำรวจคน้ควำ้อย่ำงแทจ้ริงของเขำเริ่มตน้ขึน้ในไรอ่งุ่นผลิตไวนแ์หล่งต่ำงๆ จำกทสัคำนีจนถึงบอรโ์ดซ ์ เพื่อน ำผลกำรคน้พบ

ในเชิงวิทยำศำสตรท์ัง้หลำยนัน้มำหลอมรวมเขำ้กบับรรดำสำรสกดัธรรมชำติระดบันวตักรรม และเขำก็ไดต้ระหนกัว่ำบำเดียวลัเลย ์ หรือหบุเขำบำเดียแห่งนี ้

มีสภำพแวดลอ้มอนัเอือ้อ ำนวยต่อวิถกีำรท ำงำนลกัษณะนีอ้ย่ำงที่สดุดว้ยภมูิทศันซ์ึ่งปรำศจำกมลภำวะปนเป้ือนภำยในก ำแพงขนุเขำกบัพงไพรรำยลอ้ม ท่ีน่ี

อดุมไปดว้ยควำมหลำกหลำยของธำตธุรรมชำติอนัทรงคณุค่ำ และมีควำมส ำคญัยิ่งต่อกำรน ำมำใชพ้ฒันำ สรำ้งสรรคผ์ลิตภณัฑเ์อกลกัษณ ์ ซึ่งเต็มเป่ียมไป

ดว้ยคณุสมบติัทำงกำรฟ้ืนบ ำรุงควำมงำมอย่ำงโดดเด่น 
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HAIR COMPANY PROFESSIONAL 

Stand: F15 
                                                                     
Address: Via Siracusa 8 
21050 Cairate, Varese - Italy 
Tel: +39 36 0106 2279 
Email: info@myhaircompany.it  
Website: www.haircompanyprofessional.it  
Instagram: haircompanyprofessional 
Facebook: myhaircompany 
Contact: Daniela Moroni, daniela.moroni@beautynova.com  
Mobile: +39 36 0106 2279 
Video promotion link: https://bit.ly/haircompanyprofessional-cosmoprof2022   
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
HAIR COMPANY PROFESSIONAL is the best partner for the hairstylist. We always guarantee innovative 

products, international training, modern technologies, a successful image and all the exclusive benefits of a 

PROFESSIONAL and INTERNATIONAL COMMUNITY. HAIR COMPANY PROFESSIONAL PRODUCTS are the 

result of the continuous research of the brand’s laboratories. Designed for the most demanding professional world, 

they can boast a quality that has been recognized and appreciated for decades all over the world. All our products 

are MADE IN ITALY. 

 

แฮร ์ คอมพานี โปรเฟชชั่นนอล คือเพื่อนแทส้ ำหรบัแฮรส์ไตลิสต ์ ควรคู่กบับรรดำช่ำงผมชัน้น ำ เรำรบัประกนัคณุภำพของบรรดำผลิตภณัฑน์วตักรรม, 

กระบวนกำรฝึกอบรมสำกล, วิทยำกำรล ำ้สมยั, ภำพลกัษณท์ำงควำมส ำเรจ็ และทกุผลประโยชน ์ ซึ่งจะมอบใหแ้ก่แวดวงมืออำชีพระดบัสำกล ผลิตภณัฑ์

ต่ำงๆ ของ แฮร ์ คอมพำนี โปรเฟชชั่นนอล เป็นผลก ำเนิดจำกงำนวิจยัต่อเน่ืองของแผนกหอ้งทดลองคน้ควำ้ประจ ำแบรนด ์ และไดร้บักำรออกแบบขึน้เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรท ำงำนของบรรดำมืออำชพีไดอ้ย่ำงครบครนัท่ีสดุ แต่ละผลิตภณัฑ ์และทกุผลิตภณัฑ ์ต่ำงเต็มเป่ียมไปดว้ยคณุภำพอนัเป็นท่ี

รูจ้กั จดจ ำ และไดร้บัควำมนิยมชมชอบไปทั่วโลกมำนำนนบัหลำยทศวรรษ ผลิตภณัฑท์ัง้หมดของเรำลว้น “ผลิตในอิตำลี” 
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ICC  
Stand: G27 
 
Address: Via Ludwig Van Beethoven 20 
26817 San Martino in Strada, Lodi - Italy 
Tel: +39 3 7177 9400 
Email: info@icc-italy.com  
Website: www.icc-italy.com  
Contact: Bellavita Fabio, f.bellavita@icc-italy.com  
Mobile: +39 335 370 140 
Video promotion link: www.icc-italy.com (on the homepage) 
 
Partner in Thailand: (OEM) Searching for partner / client in Thailand  
พนัธมิตรธุรกิจในประเทศไทย: ก ำลังมองหำบริษัทคู่ค้ำ / ลูกค้ำสั่งผลิต (OEM) ในประเทศไทย 
 
 
ICC stands out in the International market as a contract manufacturer that formulates and produces entirely in Italy, 

starting from raw materials up to the finished product. Our portfolio includes nail polish, gel polish, nail care, 

makeup, skincare and haircare. ICC is a young and dynamic company with Passion, Creativity, Technology in its 

DNA. Our mission is to formulate and manufacture the best quality products with a low environmental impact, 

dedicated to the 4Rs: Reduce, Reuse, Recycle & Recover. Our company is in constant evolution and is always 

looking for new solutions that can satisfy the market's needs with innovative and high performing "beauty clean 

products". ICC collections are born in Italy and export the Italian style all over the world! 

 

ไอซีซ ี เป็นบรษิัทอนัโดดเด่นท่ำมกลำงตลำดสำกลในฐำนะผูร้บัจำ้งผลิตตำมสญัญำ แต่ละขัน้ตอนนบัจำกกำรออกแบบสตูร สรรหำ และพฒันำวตัถดิุบ ไป

จนถึงกระบวนกำรผลิตเป็นสินคำ้ส ำเรจ็ ทัง้หมดลว้นด ำเนินกำรผลิตในอิตำลีเท่ำนัน้ ผลงำนอนัสรำ้งชื่อ และเป็นท่ีไวว้ำงใจของลกูคำ้ผูร้ว่มท ำสญัญำกบัเรำ

นัน้ ประกอบไปดว้ยสแีต่งเล็บ, เจลเคลือบเงำเล็บ เมคอพั ผลิตภณัฑถ์นอมผิว และผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผม ไอซีซ ีเป็นบริษัทของคนรุน่ใหม่ ซึ่งเต็มไปดว้ยพลงั

ขบัเคลื่อนจำกควำมรกั ควำมปรำรถนำแรงกลำ้ และกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคร์ว่มกบัวิทยำกำรล ำ้สมยัที่อยูใ่นดีเอ็นขององคก์ร ภำรกิจของเรำนัน้ก็คือกำร

ออกแบบสตูรผสม และด ำเนินกระบวนกำรผลิตสินคำ้คณุภำพดีท่ีสดุ โดยส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสดุตำมนโยบำย 4Rs อนัไดแ้ก่ Reduce (ลด) 

Reuse (น ำกลบัมำใชป้ระโยชนไ์ดใ้หม่) Recycle (น ำกลบัมำยอ้นผลิตไดใ้หม่) และ Recover (ฟ้ืนฟูได)้ บรษิัทของเรำมพีฒันำกำรวิวฒันอ์ย่ำงต่อเน่ือง 

ขณะเดียวกนั ก็มองหำลู่ทำงใหมใ่นกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร สรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ตลำดอยู่ตลอดเวลำผ่ำน “ผลิตภณัฑค์วำมงำมสตูรสะอำด”  

ระดบันวตักรรมอนัทรงประสิทธิภำพระดบัสงู ผลิตภณัฑค์อลเลคชนัต่ำงๆ ของ ไอซีซ ีถือก ำเนิดขึน้ในอิตำลีเพื่อน ำเสนอแบบฉบบัควำมเป็นอิตำเลียนใหเ้ป็น

ท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก 
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ITALCOSMETICI  
Stand: F22 
                                                                                                                  
Address: Via Vigano' de Vizzi 62 
20092 Cinisello Balsamo Milano - Italy 
Tel: +39 02 6601 0400 
Email: a.argnani@italcosmetici.com  
Website: www.italcosmetici.com 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/italcosmetici  
Contact: Brunnella Sanchez, b.sanchez@italcosmetici.com  
Mobile: +39 36 6874 9693 
Video promotion link: https://bit.ly/italcosmetici-cosmoprof2022  

 

Partner in Thailand: (OEM) Searching for partner / client in Thailand  
พนัธมิตรธุรกิจในประเทศไทย: ก ำลังมองหำบริษัทคู่ค้ำ / ลูกค้ำสั่งผลิต (OEM) ในประเทศไทย 
 
 

ITALCOSMETICI is an Italian MAKE-UP CONTRACT MANUFACTURER with more than 40 years of experience 

and collaborations with some of the most important brands in the cosmetic industry. We manufacture high-

performance make-up products with rigorous standards of quality, safety and respect for the environment, providing 

to our customers tailor made services. 

From bulk production, to filling and assembly, everything is directly managed in our facilities, which allow us to 

have the TOTAL CONTROL OF THE PRODUCT LIFE CYCLE and guarantee HIGH QUALITY STANDARD.  

All our productions are certificated with ISO 22716 and ISO 9001 and can also be certified HALAL by WHA.  We 

are always proposing formulas in line with current market trends where the product is increasingly high-performing 

and characterized by tested active ingredients. 

 
อิตาลคอสเมตชิี เป็นบริษัทสญัชำติอิตำเลียน ซึ่งด ำเนินธุรกิจรบัผลิตตำมสญัญำวำ่จำ้งดว้ยประสบกำรณย์ำวนำนมำกว่ำ 40 ปี และโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็น
ท่ีรูจ้กัจำกกำรรว่มงำนกบัหลำยแบรนดอ์นัโด่งดงัอย่ำงท่ีสดุในแวดวงอตุสำหกรรมควำมงำม เรำด ำเนินกระบวนกำรผลิตสินคำ้เมคอพัอนัทรงประสิทธิภำพ
ระดบัสงูโดยอิงมำตรฐำนคณุภำพอย่ำงเครง่ครดั อีกทัง้ยงัค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของผูใ้ช ้ และใสใ่จต่อสภำพแวดลอ้ม นอกเหนือจำกบริกำรอนัตอบสนอง
ต่อควำมตอ้งกำรเฉพำะตวัของลกูคำ้แต่ละรำย 

จำกขัน้ตอนขึน้สตูรไปจนถึงกระบวนกำรผลิตในปริมำณตำมสั่ง มำสูข่ัน้ตอนกำรบรรจ ุและจดัลงหีบห่อ ทกุรำยละเอียดตลอดทัง้กระบวนกำรลว้นถกูจดักำร

ขึน้ภำยในโรงงำนอนัเต็มไปดว้ยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครนัของเรำโดยตรง ซึ่งเอือ้ใหเ้รำสำมำรถควบคมุวงจรชีวิตผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่ำงเพียบพรอ้ม

สมบรูณ ์อีกทัง้ยงัรบัประกนัไดถ้งึมำตรฐำนคณุภำพระดบัสงู 

กระบวนกำรผลิตทัง้หมดของเรำไดร้บักำรยืนยนัมำตรฐำน ISO 22716 และ ISO 9001 รวมถึง HALAL by WHA เรำน ำเสนอแต่สตูรผลิตภณัฑอ์นัสอดคลอ้ง

กบักระแสควำมนิยมทำงกำรตลำดปัจจบุนั อีกทัง้ยงัทวีประสิทธิภำพใหส้งูขึน้อยำ่งต่อเน่ืองนอกเหนือจำกจะมีแบบฉบบัอยำ่งโดดเด่น เฉพำะตวัจำกกำรใช้

แต่เพยีงส่วนผสมปฏิบติักำรท่ีผ่ำนกำรทดสอบ และพิสจูนป์ระสิทธิภำพแลว้เท่ำนัน้ 
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KAARAL  
Stand: F21                                                      

 
Address:  Zona Industriale - C.da Piana Sant'Angelo  
66050 San Salvo (CH) - Italy 
Tel: +39 08 7334 3127 
Fax: +39 08 7354 8151 
Email: info@kaaral.com  
Website: www.kaaral.com 
Instagram: kaaral 
Facebook: kaaral 
Contact: Romolo Ferrara, romolo@kaaral.com   
Mobile: +39 34 6371 9016 
Video promotion link: https://youtu.be/l2Ax_7gZtaU  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
Kaaral is a family-owned Italian company, producing and distributing haircare products to thousands of 

professional salons worldwide. For more than 40-years, Kaaral has built an important network with distributors from 

all over the world. Kaaral’s production facilities are located in Italy. The company has been awarded the 100% 

Made in Italy certification. Kaaral is also certified according to: Quality UNI EN ISO 9001:2008, Environment UNI 

EN ISO 14001:2004, GMP (Good Manufacturing Practices) UNI EN ISO 22716:2007, and Security OHSAS 

18001:2007. Research and development are Kaaral’s strengths. Each product formula is studied and developed 

by a team of specialists in the company’s Lab. That’s why Kaaral products embody a perfect balance between 

scientific research, innovation and market trends. Kaaral’s environmental commitment is a key aspect in the 

production chain, from renewable energy to packaging materials.  

Kaaral also provides Private Label services to a discerning clientele.   

 

คาราล เป็นบริษัทสญัชำติอิตำเลียน ซึ่งด ำเนินธุรกิจภำยในครอบครวัเพื่อท ำกำรผลิต และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผมใหแ้ก่ซำลอนระดบัมืออำชีพนบั

พนัๆ แห่งทั่วโลก เป็นเวลำกว่ำ 40 ปีท่ี คำรำล ไดส้รำ้งเครือข่ำยตวัแทนจดัจ ำหน่ำยชัน้น ำจำกทั่วทกุมมุโลก โดยมีศนูยก์ลำงกำรผลิตอยูใ่นอิตำลีเพื่อใหไ้ด้

เกียรติบตัรรบัรองคณุภำพสินคำ้ “100%ผลิตในอิตำล”ี นอกเหนือจำกมำตรฐำนยืนยนัระดบั Quality UNI EN ISO 9001:2008, Environment UNI EN ISO 

14001:2004, GMP (Good Manufacturing Practices) UNI EN ISO 22716:2007 และ Security OHSAS 18001:2007 งำนวิจยัและพฒันำ ถือเป็นจดุแข็ง

ของ คำรำล แต่ละสตูรผลิตภณัฑ ์ลว้นผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ วิจยัก่อนด ำเนินกำรสรำ้งสรรคข์ึน้โดยทีมนกัวิทยำศำสตรป์ระจ ำแผนกหอ้งทดลองคน้ควำ้ของ

บริษัท อนัเป็นสำเหตซุึ่งท ำใหผ้ลิตภณัฑท์ัง้หลำยของ คำรำล เป็นตวัแทนบทบรรจบอนัลงตวัระหว่ำงงำนวิจยัวิทยำศำสตร,์ นวตักรรม และกระแสควำมนิยม

ทำงกำรตลำด ภำรกิจเพื่อส่ิงแวดลอ้มของ คำรำล กเ็ป็นอีกแง่มมุส ำคญัในห่วงโซ่กำรผลิต นบัตัง้แต่ขัน้ตอนของกำรใชพ้ลงังำนหมนุเวยีนไปจนถึงกำร

คดัเลือกวสัดผุลิตบรรจภุณัฑ ์

นอกจำกนัน้ คำรำล ยงัมอบบริกำรรบัผลิตสินคำ้ตรำหำ้งตำมสญัญำว่ำจำ้งของลกูคำ้แบรนดต่์ำงๆ ดว้ยเช่นกนั 
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KLERAL SYSTEM 
Stand: G26 
 
Address: Via Lurisia 6 
10024 Moncalieri, Torino - Italy 
Tel: +39 011 647 9020 
Fax: +39 011 642 193 
Email: sales@kleral.com  
Website: www.kleral.com  
Instagram: kleralitaly_official 
Facebook: kleralitaly 
Contact: Luigi Marianella, Mobile: +39 33 5197 7674 
Mariateresa Borrello, Mobile: +39 32 9471 0478 
Video promotion link: https://www.youtube.com/watch?v=mDwHvCnpXVU  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 

Founded in Turin in 1968 by the Marianella family, Kléral System is today a leading manufacturer of professional 

hair care & beauty products. Thanks to creativity, passion and advanced technologies, Kleral is currently exporting 

to over 80 countries across five continents and can offer comprehensive and customized service to develop and 

supply innovative & original private labels “Made in Italy”. 50 Years of experience combined with an R&D 

department and Marketing & Sales are able to provide customers a wide range of hair care and beauty products. 

Last but not least, all Kléral System products are entirely manufactured in Italy and certified by UNI EN ISO 9001-

2015. The company boasts over 600 formulas for products that are checked step by step and tested. Kléral System 

is sensitive to the environment and seriously committed to developing and delivering innovative new lines of organic 

products, free of dangerous ingredients. 

 

เคลราล ซิสเต็ม ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1968 ในเมืองตรูินโดยครอบครวัมำเรยีเนลลำ และปัจจบุนั ถือเป็นบริษัทชัน้น ำทำงกำรผลิตสนิคำ้ควำมงำม และผลิตภณัฑ์

ดแูลเสน้ผมระดบัมืออำชีพ สืบเน่ืองจำกไหวพริบในกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค,์ ควำมรกัอนัทุ่มเท และวิทยำกำรชัน้สงู ส่งผลให ้ ณ วนันี ้ Kléral สำมำรถ

ส่งออกสินคำ้ของตนไปสู่ตลำดกว่ำ 80 ประเทศทั่ว 5 ภำคพืน้ทวีป อกีทัง้ยงัมอบบริกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรเฉพำะรำยของลกูคำ้แบรนดต่์ำงๆ อนัมีต่อ

กำรพฒันำ และด ำเนินกระบวนกำรผลิตสตูรนวตักรรมเฉพำะส ำหรบัแบรนดซ์ึ่งตระหนกัถึงคณุค่ำของกำรมขีอ้ควำมว่ำ “Made in Italy” อยู่บนฉลำกสินคำ้

ของตน 50 ปีแห่งประสบกำรณอ์นัหลอมรวมไวด้ว้ยกำรท ำงำนของแผนกวิจยั และพฒันำสตูรผลิตภณัฑ,์ แผนกกำรตลำด และฝ่ำยขำย ไดเ้อือ้อ ำนวยใหเ้รำ

สำมำรถมอบสินคำ้อนัหลำกหลำยแก่บรรดำลกูคำ้ ไม่วำ่จะเป็นกลุ่มผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผม และกลุ่มผลิตภณัฑค์วำมงำม ผลิตภณัฑท์ัง้หมดของ เคลรำล ซิส

เต็ม ด ำเนินกำรผลิตขึน้ในอิตำลีเท่ำนัน้ และยงัไดร้บัมำตรฐำนคณุภำพ UNI EN ISO 9001-2015 บริษัทของเรำยงัโดดเด่นเป็นหน่ึงดว้ยกรรมสิทธ์ิสตูรผสม

กว่ำ 600 สตูรส ำหรบัผลิตภณัฑค์ณุภำพเหนือชัน้อันสำมำรถด ำเนินกำรตรวจสอบ และทดสอบประสิทธิภำพไดใ้นทกุขัน้ตอน เคลรำล ซิสเต็ม ใสใ่จเป็นอย่ำง

ยิ่งในประเด็นของส่ิงแวดลอ้มโลก ดงัจะเห็นไดจ้ำกมำตรกำรเครง่ครดัท่ีใชใ้นกำรพฒันำ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑร์ะดบันวตักรรมโดยอำศยัผลผลิตจำก

ระบบเกษตรอินทรีย ์ซึง่ปรำศจำกส่วนผสมก่อใหเ้กิดอนัตรำย 
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LAB37  
Stand: F16 

 

Address: Via del lavoro 37, Loc.Cappellazzo 
12062 Cherasco (CN) - Italy 
Tel: +39 1 7249 5277 
Fax: +39 1 7249 9566 
Email: info@lab37group.com  
Website: www.lab37group.com/en , https://www.bbcos.it/en/  
Instagram: bbcos_international 
Facebook: bbcosinternational 
Contact: Alejandro Hidalgo, alejandrohidalgo@lab37group.com  
Mobile: +39 33 3779 2748 
Video promotion link: https://www.youtube.com/watch?v=sKOnp8Ycf_4    
 

Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 

 

LAB37, the most advanced research for healthy and fashionable hair starts from here. Our team of experts takes 

care of analyzing & developing professional and non-professional products for hair care and well-being to create 

exclusive lines. 

BBCOS is the brand for trendy hair stylists, a full range of professional products for salons that longs for excellence. 

Born from over twenty-year experience in the field of haircare, contains the most in-depth knowledge and skills in 

trichology. Quality products of the highest level & creativity to put forward innovations and propose cutting-edge 

solutions. https://www.bbcos.it/en/  Italicare is a line of hair care products for the retail market. Produced in Italy 

for your hair care routine. https://www.italicarebeauty.com/en/  Pro.co a line focused on hair stylists and hair. A 

selection of ideal proposals to take care of every need of their customers. OEM Contract Manufacturing available. 

LAB37 certified ISO9001 & ISO22716 

 

แล็บเธอตีเ้ซเวน คือท่ีสดุของจดุเริม่ตน้งำนวิจยัชัน้น ำในดำ้นกำรดแูลสขุภำพเสน้ผมและแฟชั่น ทีมผูเ้ชี่ยวชำญของเรำใหก้ำรดแูลดำ้นงำนวิเครำะหค์วบคู่

ไปกบักำรพฒันำสินคำ้เพื่อสขุภำพ และควำมงำมของเสน้ผม ทัง้ผลิตภณัฑส์ ำหรบัมืออำชีพ และผลิตภณัฑส์ ำหรบัใชใ้นชวีิตประจ ำวนัของผูบ้ริโภคทั่วไป 

รวมถึงกำรพฒันำสรำ้งสรรคก์ลุ่มผลิตภณัฑแ์บรนดเ์ฉพำะของบริษัท 

บีบีคอส คือแบรนดส์ินคำ้ยอดนิยมในหมู่ช่ำงผม และแฮรส์ไตลิสตช์ัน้น ำ ประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑร์ะดบัมืออำชีพครบวงจรส ำหรบัซำลอนทัง้หลำยท่ี

ปรำรถนำควำมเป็นเลิศในทกุแง่มมุ โดยถือก ำเนิดขึน้จำกประสบกำรณย์ำวนำนกว่ำยี่สิบปีในกำรดแูลเสน้ผม ควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจอย่ำงลกึซึง้ และทกัษะ

ชัน้สงูเกี่ยวกบัเสน้ผม และหนงัศีรษะ ดว้ยเหตนีุ ้ ผลิตภณัฑค์ณุภำพระดบัสงูของเรำจึงเป็นตวัแทนไหวพริบในกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคผ์ลกัดนันวตักรรม

รุดหนำ้เพื่อมอบควำมล ำ้สมยัอย่ำงแทจ้ริง https://www.bbcos.it/en/ อิตาลิแคร ์ เป็นกลุ่มผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผมส ำหรบัตลำดคำ้ปลีก ไดร้บักำรผลิตขึน้ใน

อิตำลีส ำหรบัออกแบบกิจวตัรกำรดแูลเสน้ผมประจ ำวนัตำมควำมตอ้งกำรส่วนบคุคล https://www.italicarebeauty.com/en/ โปรด็อทโค คือกลุ่ม

ผลิตภณัฑส์ ำหรบัช่ำงผม และแฮรส์ไตลิสต ์ ประกอบไปดว้ยตวัเลือกอนัหลำกหลำยท่ีรองรบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ อีกทัง้ยงัมีบริกำรรบัผลิตสินคำ้ตำม

สญัญำว่ำจำ้ง LAB37 ไดร้บัมำตรฐำนยืนยนัคณุภำพ ISO9001 & ISO22716  
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LISAP LABORATORI COSMETICI  
Stand: G24 

 
Address: Via Monte Lungo 59 
20027 Rescaldina (MI) - Italy 
Tel: +39 0331 937211 
Fax: +39 0331 937211 
Email: sales@lisapasia.com     
Website: www.lisapitalia.com 
Instagram: lisap.official  lisap_asia_pacific 
Facebook: Lisap Asia Pacific 
Contact: Michele Martin, michele.martin@lisapitalia.com 
Mobile: +39 334 8067942 
Video promotion link: https://www.youtube.com/watch?v=O-JjPpFfe6A  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
An Italian company with a history of 70 years in manufacturing professional hair care products.  Lisap has always 

been a reliable partner for Hairstylists, offering high quality products and innovative formulations. With 5 color lines, 

1 aerosol line and 2 liquid filling lines, Lisap is proud to be one of the few Italian production companies to be present 

in 4 continents. The distribution in Italy is managed by a network of 80 agents that guarantee a capillary distribution 

in professional salons on the whole national territory, while the distribution abroad is guaranteed through a network 

of 5 commercial branches, 4 country managers and distributors that are handling the development of the brand in 

the reference market. Lisap is able to stand out in the beauty industry, thanks to high quality products, high 

professionalism in terms of services and a consolidated experience in education through its partners, trainers and 

mentors. 

 

บริษัทสญัชำติอิตำเลียน ซึ่งมปีระวติัยำวนำนถึง 70 ปีในกำรผลิตสินคำ้เพื่อกำรดแูลเสน้ผมระดบัมืออำชีพ ลิแซ็ป ครองต ำแหน่งมิตรแทท่ี้บรรดำช่ำงผม และ

แฮรส์ไตลิสตม์ืออำชีพทัง้หลำยไวว้ำงใจ ผลิตภณัฑค์ณุภำพสงูอนัถือก ำเนิดจำกสตูรผสมนวตักรรมอนัประกอบไปดว้ย 5 กลุ่มสินคำ้เพื่อกำรท ำส ี 1 กลุ่ม

สินคำ้สตูรสเปรย ์กบั 2 กลุ่มสนิคำ้สตูรเหลวพรอ้มบรรจุ น ำมำซึ่งควำมภำคภมูิใจใหแ้ก่ ลิแซ็ป ในฐำนะบรษิัทผูผ้ลิตสญัชำติอิตำเลียนไม่กี่รำยท่ีไดร้บัควำม

นิยมในตลำดโลกถึง 4 ภำคพืน้ทวีป กำรวำงจ ำหน่ำยในอิตำลีด ำเนินขึน้โดยเครือขำ่ยตวัแทนจดัจ ำหน่ำยถึง 80 แห่ง ซึง่เรียกไดว้่ำเป็นกำรรบัประกนัควำม

มั่นใจดำ้นกำรกระจำยสินคำ้สู่ซำลอนมืออำชีพทั่วประเทศ ส่วนกำรวำงจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ก็ไดร้บักำรรบัประกนัโดยเครือข่ำยของ 5 สำขำพำณิชย ์ 4 

ผูจ้ดักำรประจ ำประเทศ และกลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำย ท่ีรว่มกนัดแูล และพฒันำแบรนดภ์ำยในตลำดส ำคญัของโลก ท่ีลิแซ็ปสำมำรถยืนหน่ึงท่ำมกลำงกลุ่ม

อตุสำหกรรมและธรุกิจควำมงำมไดน้ัน้ ก็เป็นเพรำะบรรดำผลิตภณัฑค์ณุภำพระดบัสงู ควำมเป็นมืออำชพีระดบัสงูในแงข่องงำนบริกำร และกำรมอบ

ประสบกำรณเ์หนือชัน้ดำ้นกำรเผยแพรค่วำมรูผ้่ำนพนัธมิตรธรุกิจ ฝ่ำยฝึกอบรม และเหล่ำท่ีปรกึษำผูท้รงคณุวฒิุขององคก์ร 
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PLANBIO COSMETICS  
Stand: F13 

 
Address: Via Abate Giacinto Gimma, 330 
70123 Bari - Italy 
Tel: +39 33 1205 3841 
Email: planbiocosmetics@gmail.com  
Website: www.uvia.it  
Instagram: @uvia.it 
Facebook: @uvia.it 
Contact: Michele Bottalico, michele@uvia.it  
Mobile: +39 33 1205 3841 
Video promotion link: https://bit.ly/uvia-cosmoprof2022   
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
Planbio Cosmetics is an Italian innovative Start-up, made up of pharmacists, cosmetologists and university 

professors. We have created and tested a cosmetic extract of pomace, which immediately showed an amazing 

beneficial activity on the skin. On this basis we thought of a brand, UVIA from the Italian name of the grape, which 

could contain our philosophy, our passion, our products. The idea behind the project, which then obtained funding 

from the European Community, was to create a line of innovative and high-performance natural cosmetics deriving 

from the circular economy. UVIA products are 100% MADE IN ITALY and the result of careful research, which 

respects fundamental values such as respect of people and of nature and we welcome all those who want to 

embrace our philosophy. Our team is a mix of youth and experience and it is thanks to this melting pot that we can 

look to the future with solid basis. 

 

แพลนไบโอ คอสเมติกส ์ เป็นบรษิัทสญัชำติอิตำเลียนระดบันวตักรรม ใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรเริม่ตน้ธุรกิจควำมงำม ดว้ยทีมงำนอนัประกอบขึน้จำกกลุ่ม

เภสชักร นกัวิทยำศำสตรเ์ครื่องส ำอำง ตลอดจนศำสตรำจำรยป์ระจ ำมหำวิทยำลยัชัน้น ำหลำยแห่ง จำกเกณฑท์ดสอบสรรพคณุเชิงเครื่องส ำอำงของสำร

สกดัจำกกำกผลไม ้เพื่อระบปุระสิทธิผลต่อสภำพผิวไดอ้ย่ำงน่ำพงึพอใจในทนัที ไดน้ ำเรำไปสู่กำรสรำ้งแบรนด ์อูเวีย ขึน้จำกกำรใชค้ ำเรยีกองุ่นในภำษำอิตำ

เลียนมำตัง้ชื่อเพื่อส่ือถึงจดุเริ่มตน้ ปรชัญำ ควำมทุ่มเท และผลิตภณัฑต่์ำงๆ ของเรำ โดยอำศยักำรจดัหำเงินทนุจำกประชำคมยโุรป กลุ่มผลิตภณัฑ์

เครื่องส ำอำงสตูรธรรมชำติระดบันวตักรรมอนัทรงประสิทธิภำพเหนือชัน้ตำมแนวคิด และแนวทำงแบบฉบบัของเรำ จึงไดถ้ือก ำเนิดขึน้ดว้ยกำรขบัเคลื่อน

จำกระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน ผลิตภณัฑต่์ำงๆของอเูวียไดร้บักำรผลิตขึน้ในอิตำลี100% และเป็นผลจำกควำมพิถพีิถนั ละเอียดถี่ถว้นในงำนวิจยัอนัให้

ควำมส ำคญัต่อค่ำนิยมพืน้ฐำนต่ำงๆ อำทิเช่น ยกย่องควำมส ำคญัของมวลมนษุยก์บัธรรมชำติ นอกจำกนัน้ เรำมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะใหก้ำรตอ้นรบั

แก่ทกุบคุคลซึ่งตอ้งกำรน ำปรชัญำของเรำไปเป็นจดุเริ่มตน้ธุรกิจ ทีมของเรำมีทัง้คนหนุ่มสำว และกลุ่มคนผูค้ร  ่ำหวอดในวงกำร เต็มเป่ียมไปดว้ย

ประสบกำรณ ์ดว้ยเบำ้หลอมเช่นนี ้เรำจึงสำมำรถรุดหนำ้สู่อนำคตบนหนทำงแห่งควำมมั่นคง 
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SARA  
Stand: G28 
 
Address: Via Lacava 1, 85100 Potenza - Italy 
Tel: +39 083 5176 6964 
Email: info@saracosmetici.eu  
Website: www.saracosmetici.eu  
Instagram: @saracosmetici 
Facebook: Sara Cosmetici 
Contact: Salvatore Capalbi, capalbi@saracosmetici.eu  
Mobile: +39 38 0369 7743 
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
SARA Srl is a dynamic company always in search of new formulations and studies. The company manufactures 

cosmetics based on donkey milk and organic extra virgin olive oil. The cosmetics are enriched with herbs from 

natural collection and essential oils, inspired by values that care for human health, animal welfare, integrity, and 

environmental protection. The formulations keep the hydrolipidic balance of the skin unaltered and moisturize it, 

making it soft and radiant. The quality of the products is guaranteed by careful studies and by the proper use of 

active ingredients with the most modern and advanced technologies. The cosmetics are produced in full 

compliance with the usages, ethical, and religious values of the countries where they are marketed. Sara Cosmetici 

stays close to the needs of its consumers by continuously improving its products every day based on customers’ 

needs. Current active cosmetic lines are the donkey milk line and the olive oil line. 

 

ซารา เป็นบริษัทท่ีกำ้วไปขำ้งหนำ้อย่ำงไมห่ยดุยัง้ พรอ้มขำนรบัโจทยท์ำ้ทำยใหม่ๆ ดว้ยไหวพริบในกำรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรค ์และควำมกลำ้ท่ีจะแตกต่ำง อีก

ทัง้ยงัเสำะหำควำมรูใ้หม่ๆ  ควบคู่ไปกบัสตูรผสมใหม่อยู่ตลอดเวลำ บริษัทด ำเนินกำรผลิตเครื่องส ำอำงหลำกสตูรโดยอำศยัน ำ้นมลำ กบัน ำ้มนัมะกอก

บริสทุธ์ิคัน้สด อนัเป็นผลิตผลจำกกระบวนกำรเกษตรระบบอินทรีย ์ ดว้ยแรงบนัดำลใจจำกค่ำนิยมอนัมีต่อสขุภำพของมวลมนษุยชำติ สวสัดิภำพสตัว ์บรูณ

ภำพ และกำรปกป้อง อนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม สตูรผสมต่ำงๆ ยงัโดดเด่นดว้ยคณุสมบติัในกำรรกัษำสมดลุระหว่ำงสดัส่วนของกรดไขมนัเคลือบผิว และน ำ้หล่อ

เลีย้งผิว เพื่อใหส้ภำพผิวนวลนุ่ม ชุ่มชื่น เต็มไปดว้ยประกำยเปล่งปลั่ง มีน ำ้มีนวลอยูต่ลอดเวลำ ในขณะเดียวกนั ประสิทธิภำพของผลิตภณัฑเ์หล่ำนัน้ ยงัมอบ

ควำมเชื่อมั่นดว้ยกำรรบัประกนัจำกกรณีศึกษำซึ่งด ำเนินขึน้อย่ำงพิถีพถินั รว่มกบักำรเลือกใชส้่วนผสมปฏิบติักำรอนัเหมำะสม นอกเหนือจำกวิทยำกำรชัน้

น ำ และทนัสมยัอย่ำงท่ีสดุ เครื่องส ำอำงทัง้หลำยของ ซำรำ คอสเมติชี ไดร้บักำรผลิตขึน้โดยค ำนึงถึงค่ำนิยมดำ้นกิจวตัรกำรใช ้จริยธรรม และศำสนำท่ีนบัถือ

ในประเทศท่ีท ำกำรตลำดและวำงจ ำหน่ำย อีกทัง้ยงัหำหนทำงสรำ้งควำมพึงพอใจสงูสดุ ตรงต่อควำมตอ้งกำรทกุแง่มมุของผูบ้ริโภคดว้ยกำรปรบัปรุง และ

พฒันำผลิตภณัฑอ์ย่ำงต่อเน่ืองในทกุๆ วนัโดยอำศยัผลงำนกำรวิจยัเกี่ยวกบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ กลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องส ำอำงหลกัในปัจจบุนั ประกอบ

ไปดว้ยกลุ่มผลิตภณัฑส์ตูรน ำ้นมลำ และสตูรน ำ้มนัมะกอก 
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SMA  
Stand: G23 

 
Address: Via Bianche 3 
36010 Carrè, Vicenza - Italy 
Tel: +39 04451740014 
Fax: +39 04451740012 
Email: sma.srl1967@gmail.com  
Website: www.myorganics.com 
Instagram: myorganics_official 
Facebook: myorganicsofficial 
Contact: Alessandro Lievore, sma.srl1967@gmail.com  
Mobile: +39 3493458232 
Video promotion link: https://bit.ly/myorganics-cosmoprof2022  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
MY.ORGANICS was born in 2012, from the ten-year experience of its founders in hair care and the desire to 

combine ethics with the highest quality standards. 

An exclusive range of skin, scalp and hair care products, made with balanced formulas based on the best plant 

extracts. A simple way to take care of yourself through small daily gestures. 

  

MY.ORGANICS has always been committed to using natural and certified ingredients from organic and biodynamic 

agriculture. The brand carefully chooses the raw materials, studies their botanical properties and selects the best 

formulations to create unique and innovative products. MY.ORGANICS supports a sustainable production chain, 

from farmer to consumer, to packaging, to take care of the body without neglecting the planet and enhancing the 

power of 100% made in Italy ingredients. 

 
มาย ออรแ์กนิกส ์ถือก ำเนิดขึน้ในปี 2012 จำกกำรสั่งสมประสบกำรณใ์นแวดวงผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผมอนัยำวนำนถึงสิบปีของกลุ่มผูก้่อตัง้ ซึง่ต่ำงปรำรถนำ
ท่ีจะหลอมรวมจรรยำบรรณธุรกิจเขำ้กบัมำตรฐำนคณุภำพสงูสดุ คอลเลคชั่นผลิตภณัฑข์องแบรนดป์ระกอบไปดว้ยผลิตภณัฑด์แูลเสน้ผม หนงัศีรษะ และ
ผิวพรรณ แต่ละสตูรไดร้บักำรผลิตขึน้โดยอำศยัพฤกษำสกดัคณุภำพท่ีดีท่ีสดุในปริมำณสดัส่วนอนัลงตวัอย่ำงท่ีสดุเพื่อมอบกิจวตัรอนัเรยีบง่ำยในกำรดแูล
สขุภำพควำมงำมดว้ยตวัเองผ่ำนผลิตภณัฑป์ระจ ำวนัไม่กี่ขัน้ตอน 
 
มำย ออรแ์กนิกส ์ มุ่งมั่นมำโดยตลอดท่ีจะใชส้่วนผสมธรรมชำติ อนัไดร้บักำรยืนยนัคณุภำพมำตรฐำนเกษตรอินทรีย ์ และระบบเกษตรพลวตัร แบรนด์
ด ำเนินกำรคดัเลือกวตัถดิุบทัง้หลำยอยำ่งระมดัระวงั, พิถพีิถนัในกำรศึกษำ และวเิครำะหค์ณุสมบติัรุกขชำติของพฤกษำสกดัแต่ละชนิด ตลอดจนเลือกสรร
เฉพำะสตูรผสมซึ่งดีท่ีสดุส ำหรบัน ำมำใชส้รรคส์รำ้งผลิตภณัฑน์วตักรรมอนัทรงเอกลกัษณ์ นอกจำกนัน้ มำย ออรแ์กนิกส ์ยงัสง่เสริม และสนบัสนนุต่อห่วงโซ่
กำรผลิตเพื่อควำมยั่งยืนจำกชำวไรสู่่ผูบ้ริโภค ไปจนถึงบรรจภุณัฑ ์มอบควำมมั่นใจในกำรดแูลสขุภำพควำมงำมโดยไม่ลืม หรอืละเลยในกำรปกป้อง อนรุกัษ์
สิ่งแวดลอ้มโลก รวมถึงยงัมุ่งมั่นทวีประสิทธิภำพใหแ้ก่บรรดำส่วนผสมผลิตในอิตำลี 100% อย่ำงไม่หยดุยัง้ 
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WITT ITALIA  
Stand: F17 
 
Address: Via Torino 34 
10046 Poirino, Torino - Italy 
Tel: +39 011 9458 611 
Fax: +39 011 9458 603 
Email: info@witt.it  
Website: www.erboristeriamagentina.it  
Instagram: erboristeriamagentina 
Facebook: erboristeriamagentina 
Contact: Sergio Rolando, s.rolando@witt.it , Mobile: +39 338 580 5505 
Mara Garra, m.garra@witt.it , Mobile: +39 333 567 4488 
Video promotion link: https://bit.ly/wittitalia-cosmoprof2022  
 
Importer / Distributor in Thailand: Searching for Importer / Distributor in Thailand  

ผูน้ ำเขำ้ / ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศไทย: ก ำลังมองหำตัวแทนน ำเข้ำ / ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
 
 
“Make the nature our own point of reference” 

 

With this inspiration, WITT ITALIA was born in 1970. A company that already in those years already had a clear 

vision: to create natural products for personal care in total respect and harmony with nature. 

Its Brand ERBORISTERIA MAGENTINA is a leading brand in the Italian market of natural cosmetics. 

All ERBORISTERIA MAGENTINA products contain only highly concentrated herbal and natural active ingredients 

and are 100% made in Italy using selected and certified raw materials and strictly controlled manufacturing 

techniques. 

Our products are designed by combining the knowledge of the herbal tradition and the most innovative scientific 

research. We explore new ways that connect the natural sciences with the bioenergetic disciplines, using a truly 

holistic approach that spans every field of biosciences: aromatherapy, phytotherapy, chromotherapy, crystal 

therapy, Bach flowers, radionics, ayurveda, Chinese medicine. 

 
“ธรรมชำติคือแรงบนัดำลใจ” 
ดว้ยแรงบนัดำลใจนีเ้อง ในปีค.ศ. 1970 วิตต ์อิตาเลีย ท่ีมวีิสยัทศันข์องตนอย่ำงชดัเจน นั่นก็คือ: เพื่อสรรคส์รำ้งผลิตภณัฑส์ตูรท่ีมีควำมสมดลุกลมกลืนเป็น
หน่ึงเดียวกบัธรรมชำติ 
เอรบ์อริสเตเรีย มาเจนตินา เป็นแบรนดท่ี์ประสบควำมส ำเรจ็ในฐำนะผูน้ ำทำงกำรตลำดเครื่องส ำอำงสตูรธรรมชำติของอิตำลี ผลิตภณัฑท์ัง้หมดของ เอร์
บอริสเตเรยี มำเจนตินำ ไดร้บักำรผสมสตูรขึน้ดว้ยบรรดำสว่นผสมปฏิบติักำรจำกธรรมชำติ และสำรสกดัสมนุไพรในปรมิำณเขม้ขน้ระดบัสงู อีกทัง้ยงั
ด ำเนินกำร ผลิตในอติำล ี 100% ดว้ยกำรเลือกใชเ้ฉพำะวตัถดิุบซึ่งมใีบรบัรอง ยืนยนัมำตรฐำนคณุภำพ เช่นเดียวกบัเทคนิคต่ำงๆ ทำงกำรผลิตภำยใตก้ำร
ควบคมุมำตรฐำนคณุภำพอย่ำงเครง่ครดั 
ผลิตภณัฑท์ัง้หลำยของเรำ ถกูออกแบบขึน้ดว้ยกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมรู ้ ควำมเขำ้ใจในศำสตรส์มนุไพรตำมต ำรบัดัง้เดิมกบังำนวิจยัวิทยำศำสตร ์ ซึ่งมี
ควำมเป็นนวตักรรมอย่ำงท่ีสดุ เรำด ำเนินกำรศึกษำ และคน้หำหนทำงใหม่ๆ ในกำรเชื่อมต่อวิทยำศำสตรธ์รรมชำติเขำ้กบัศำสตรช์ีวพลงังำนแขนงต่ำงๆ  
ดว้ยกำรใชแ้นวคิดองคร์วมขนำนแทเ้พื่อใหค้รอบคลมุทกุสำขำแยกย่อยในกระบวนกำรชีววิทยำศำสตร ์ ไม่วำ่จะเป็นสคุนธบ ำบดั หรือศำสตรแ์ห่งกำรบ ำบดั
ดว้ยกลิ่น พฤกษำบ ำบดั หรือศำสตรแ์ห่งกำรบ ำบดัดว้ยพฤกษำสกดั รงคบ ำบดั หรือศำสตรก์ำรบ ำบดัดว้ยส ีคริสตลับ ำบดั พฤกษศำสตรบ์ ำบดัต ำรบับำค กำร
วินิจฉัยโรคดว้ยกำรตรวจจบักระแสสั่นสะเทือนในรำ่งกำย อำยรุเวท และต ำรบัแพทยจ์ีนแผนโบรำณ 
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COSMOPROF CBE ASEAN 2022 – Italian Pavilion 

FLOOR PLAN 
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WITT ITALIA  
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HAIR COMPANY 
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ROME HEADQUARTERS                                                        BANGKOK OFFICE 
Via Listz, 21 - 00144 Roma                                                      14th Floor, Bubhajit building 
Tel. +39 06 59921                                                                   20 North Sathorn Rd,                                                         www.ice.it                        
Email: urp@ice.it               Silom, Bangrak, Bangkok 

      Thailand 10500 
      Tel. +66 26338491 
      Email: bangkok@ice.it                                          


