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WHO
WE ARE

YOURS là Thương Hiệu gì?



We are YOURS
YOURS là trung tâm nghiên cứu và sản xuất MỸ
PHẨM SẠCH (ORGANIC, 100% THIÊN NHIÊN,
NON-GMO v.v…) có trụ sở chính đặt tại Thung

lũng Silicon, California - Hoa Kỳ, và trụ sở nước

ngoài tại Osaka - Nhật Bản. Chúng tôi nghiên cứu

phát minh công thức riêng, cũng như gia công mỹ

phẩm sạch MADE IN USA hoặc MADE IN

JAPAN cho đối tác cho nhu cầu kinh doanh mỹ

phẩm hoặc sử dụng số lượng sỉ. YOURS có thể

gia công mọi chủng loại sản phẩm, đáp ứng nhu

cầu đa dạng của đối tác.
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Cơ sở sản xuất của chúng tôi đã đăng kí sản xuất mỹ phẩm organic với Chính phủ bang của Hoa Kỳ, được cấp chứng nhận Cruelty-Free

của Hoa Kỳ (LEAPING BUNNY & PETA). Tất cả mỹ phẩm gia công cho quý khách đều thỏa tiêu chuẩn cGMP, các quy định của
FDA, và 100% Không test thí nghiệm động vật.



Các chủng loại sản phẩm nổi bật của

chúng tôi luôn được quý khách hàng đối

tác đánh giá cao như

1. Mỹ phẩm dưỡng da (kem dưỡng, serum, toner,

mặt nạ, sữa rửa mặt ...)

2. Chống nắng kiêm dưỡng

3. Son môi organic

4. Gel rửa tay sát khuẩn

5. Sữa tắm, Dầu gội

6. Xà bông rửa mặt, xà bông tắm sát khuẩn, xà

bông trị liệu aroma v.v...
W

e help
 to increase your brand

’s value!
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Kinh doanh Resort, 
Hotel, Airbnb

Spa trị liệu 
và chăm sóc da

Nails salon, 
Salon chăm sóc tóc

Makeup House, 
Wedding House

Siêu thị, Chuỗi cửa hàng, 
Cửa hàng bán lẻ 

Khách hàng của YOURS đa dạng, là các

đối tác đang kinh doanh Resort, Hotel, Spa,

Thẩm Mỹ Viện, Nail & Hair Salon,

Makeup House, Siêu thị, Cửa hàng bán

lẻ v.v... YOURS sẽ cùng bạn làm việc

khắng khít trên mỗi dự án, giúp nâng cao

giá trị business của bạn thông qua việc

cung ứng mỹ phẩm sạch chất lượng tốt với

mức giá ưu đãi nhất!



Xin kính chào quý anh chị đối tác.

YOURS là thương hiệu chuyên nghiên cứu và gia công mỹ phẩm sạch, trực thuộc tập đoàn Dr.C Lab. YOURS ra đời

tại thung lũng công nghệ Silicon Valley (vùng vịnh San Francisco Bay, California, Hoa Kỳ), và có trụ sở đặt tại Hoa

Kỳ và Nhật Bản. Là một nhà khoa học nghiên cứu và phát minh mỹ phẩm với gần hai mươi năm sống, học tập và làm

việc tại Nhật Bản, vùng metro New York và California, mong muốn được đem đến cho cộng đồng người Việt trên

khắp năm châu cơ hội được sử dụng mỹ phẩm sạch và làm đẹp khoa học, chúng tôi đã sáng lập nên YOURS với khát

khao: được kết nối cùng quý anh chị - những đối tác/cộng sự tương lai của YOURS - để cùng nhau lan tỏa thông điệp

dùng mỹ phẩm sạch và chất lượng đến với người tiêu dùng Việt. Chúng tôi sẽ lo công tác “hậu trường” (nghiên cứu

và sản xuất mỹ phẩm sạch chuẩn Quốc tế tại Mỹ/Nhật) để hỗ trợ anh chị phát triển thương hiệu riêng tại Việt Nam

với sản phẩm đạt chất lượng Quốc tế.

YOURS luôn tâm niệm: SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÝ ĐỐI TÁC CŨNG CHÍNH LÀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA

CHÚNG TÔI. Chúng tôi không ngừng cải tiến & tiếp thu khoa học công nghệ và khuynh hướng mới nhất tại Hoa Kỳ

và Nhật Bản, nhằm đem đến cho quý đối tác nguồn cung ứng mỹ phẩm sạch, hiệu quả, chất lượng và uy tín nhất!

DR. CATHERINE (CHAU HUYNH)
Tiến Sĩ Mỹ Phẩm tại Nhật Bản & Hoa Kỳ - Thay mặt Trung tâm Nghiên cứu Dr.C Lab

Sau khi hoàn thành học vị Tiến Sĩ Khoa Học tại Viện Công Nghệ Kyoto Nhật Bản, Dr. Chau Huynh nhận được lời mời làm công tác nghiên cứu phát

minh mỹ phẩm mới cho nhiều tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu tại Nhật, các sản phẩm do cô nghiên cứu đã được phổ biến tại thị trường nội địa Nhật dưới

tên nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Không chỉ dừng lại ở phạm vi châu Á, cô còn nhận được những lời mời cộng tác từ các tập đoàn mỹ phẩm

lớn tại Hoa Kỳ. Sau một thời gian làm nghiên cứu tại vùng metro New York – chiếc nôi của ngành công nghệ làm đẹp thế giới, cô tiếp tục công việc

phát minh mỹ phẩm của mình tại California, một trong top 10 tiểu bang được đánh giá xanh-sạch và eco-friendly nhất tại Hoa Kỳ - nơi cô có nhiều

điều kiện hơn để cùng YOURS cống hiến cho sự phát triển của dòng mỹ phẩm sạch, Natural & Organic.
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CHÚNG TÔI TỰ HÀO LÀ MỘT TRONG NHỮNG TẬP ĐOÀN MỸ PHẨM VINH DỰ ĐÓN NHẬN

NHIỀU CHỨNG NHẬN DANH DỰ VỀ MỸ PHẨM ORGANIC TẠI HOA KỲ

We are 

YOURS



WHAT
WE DO

Dịch vụ YOURS cung ứng

0
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EASY 

PLAN 
(TIỆN LỢI)

-Số lượng min: 100

-Loại sản phẩm: tự do

-Chức năng: tự do

-Thành phần chủ đạo: tự do

-Texture: có giới hạn

-Màu sắc: tự do

-Mùi hương: tự do

-Chai lọ: chọn từ list

-Nhãn: chọn từ list

-Bao bì: chọn từ list

-Kí hiệu NSX: có

FULL 

PLAN
(NÂNG CAO)

-Số lượng min: 1000

-Loại sản phẩm: tự do

-Chức năng: tự do

-Thành phần chủ đạo: tự do

-Texture: tự do

-Màu sắc: tự do

-Mùi hương: tự do

-Chai lọ: tự do

-Nhãn: tự do

-Bao bì: tự do

-Kí hiệu NSX: không

2 loại hình gia công linh động: EASY PLAN (dịch vụ Tiện Lợi)

& FULL PLAN (dịch vụ Nâng Cao), phù hợp với mọi mô hình

business từ nhỏ đến lớn!

YOURS™ GIA CÔNG MỸ PHẨM 
G

IA
 C

Ô
N

G
 M

Ỹ
 P

H
Ẩ

M
 



01. KHÁCH GỬI PHIẾU GIA CÔNG

03. KHÁCH ĐẶT NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC

04. R&D CỦA YOURS TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN

05. YOURS NGHIÊN CỨU CÔNG THỨC & GỬI SAMPLES

15. KHÁCH NHẬN HÀNG & HOÀN TẤT THANH TOÁN

14. YOURS SHIP HÀNG

09. KHÁCH CHÍNH THỨC ĐẶT GIA CÔNG

07. QÚA TRÌNH CHỐT BAO BÌ SẢN PHẨM

06. QUÁ TRÌNH CHỐT CÔNG THỨC

13. TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC XUẤT HÀNG

12. YOURS TIẾN HÀNH TEST SẢN PHẨM

11. YOURS TIẾN HÀNH GIA CÔNG

10. KHÁCH GỬI THIẾT KẾ NHÃN02. YOURS TƯ VẤN VỀ DỊCH VỤ

QUY TRÌNH GIA CÔNG
08. YOURS BÁO CHI PHÍ GIA CÔNG
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Cùng YOURS 

Tiết kiệm đầu tư & Phát triển SPA của bạn!
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Khi dùng mỹ phẩm chăm sóc da cho khách tại Spa

Thay vì nhập mỹ phẩm sẵn có trên thị trường về dùng cho khách tại

spa, YOURS cung cấp cho bạn chỉ ruột sản phẩm, cũng với giá sỉ, giúp

bạn tiết kiệm chi phí đáng kể phải chi cho bao bì & chai lọ.

Khi bán lẻ mỹ phẩm cho khách

Ứng với các ruột sản phẩm nêu trên, chúng tôi có sản phẩm với bao bì

hoàn chỉnh đang bán tại thị trường Mỹ & Nhật để bạn bán lẻ cho

khách hàng đến spa. Ưu điểm: Chúng tôi cung ứng với số lượng nhỏ từ

8-12 sản phẩm + Tất cả mỹ phẩm là Organic, và được chứng nhận là

mỹ phẩm nhân đạo Cruelty-Free tại Hoa Kỳ.

Bạn muốn có brand mỹ phẩm được bán DUY NHẤT TẠI spa của

mình?

Dù mỹ phẩm đó là Organic, Natural hay mỹ phẩm thông thường,

chúng tôi đều có thể gia công. Tất cả mỹ phẩm do YOURS gia công

đều là Cruelty-Free!
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We are 

YOURS
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YOURS - Label Design

Phía khách hàng có thể tự thiết kế nhãn và

bao bì đối với các sản phẩm nhờ YOURS

gia công. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có

thiết kế nhãn và bao bì chuyên nghiệp hơn,

chúng tôi có các chuyên gia thiết kế tại Mỹ

hỗ trợ bạn khâu này. Bạn chỉ cần truyền

đạt ý tưởng. Liên hệ để biết thêm chi tiết.

YOURS - Free Marketing

YOURS hỗ trợ quảng bá FREE cho các business nhỏ thông qua tất cả các

kênh của chúng tôi (website, social media, workshop, hội chợ, brochure,

Opt-in, SEO, Search Ads...), mở rộng cơ hội tiếp xúc sản phẩm của bạn đến

người tiêu dùng.

Đối tượng được quảng cáo là các đối tác có sử dụng một trong các dịch vụ 

sau của YOURS

-Nhập sỉ mỹ phẩm hoàn chỉnh.

-Gia công mỹ phẩm theo EASY PLAN hoặc FULL PLAN.C
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WHY
CHOOSE US

Vì sao chọn YOURS?



TỰ HÀO SUPPORT CHO CÁC BUSINESS NHỎ

Nơi duy nhất Gia Công Mỹ Phẩm Made-in-USA 

số lượng nhỏ 24 đơn vị ~

YOURS tập họp các nhà khoa học giàu kinh

nghiệm trực tiếp làm công việc nghiên cứu phát

minh mỹ phẩm mới cho các tập đoàn mỹ phẩm

tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chúng tôi tự tin có thể

đáp ứng mọi yêu cầu về sản phẩm mà bạn đang

tìm kiếm cho business của mình.

Lý do quý khách hàng và đối tác luôn tin tưởng 

chọn lựa YOURS cùng đồng hành, vì: 

We are YOURS - Chúng Tôi Là Của Bạn!

We are 

YOURS
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1. SỐ LƯỢNG NHỎ

Số lượng đặt hàng linh hoạt, từ 100 pcs đến vài nghìn hoặc vài chục nghìn pcs / đợt đặt hàng.

Thích hợp cho mọi mô hình business từ lớn, trung đến nhỏ

Tất cả sản phẩm của YOURS cung ứng cho bạn đều thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Sử dụng nguồn nguyên liệu tại Hoa Kỳ và

Nhật Bản, nghiên cứu và sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cGMP của ngành mỹ phẩm Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sản phẩm của bạn sẽ là MADE

IN USA hoặc MADE IN JAPAN.

YOURS giúp bạn nghiên cứu và sản xuất mọi dòng sản phẩm từ cao cấp đến phổ thông, từ Mỹ phẩm Organic, Mỹ phẩm Natural, đến

Mỹ phẩm đại trà. Chúng tôi cung ứng mọi chủng loại mỹ phẩm, từ Dưỡng Da, Makeup, đến Tắm gội, Dưỡng Thể, Chăm sóc tóc, Nước

hoa, v.v... Bất cứ chủng loại sản phẩm nào bạn cần, đừng ngần ngại thảo luận cùng chúng tôi.

4. TÍNH NĂNG PHONG PH

Bất cứ công dụng sản phẩm nào bạn mong muốn (Trắng da, Trị mụn, Chống lão hóa, Hồi phục da, Trị gầu v.v...), YOURS đều có thể sản

xuất riêng cho bạn các loại mỹ phẩm tương ứng với độ an toàn và hiệu quả cao, theo đúng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được công nhận

tại Hoa Kỳ hoặc Nhật Bản.

Bạn muốn texture kem đặc, kem loãng, kem đục, kem trong? Bạn muốn lựa chọn màu sắc cho ruột sản phẩm? Bạn muốn chọn riêng một

mùi hương đặc biệt nào đó? v.v... YOURS sẽ thiết kế công thức đặc biệt đáp ứng tất cả các nhu cầu đó, chỉ cho riêng bạn!

2. CHẤT LƯỢNG VÀNG

1. SỐ LƯỢNG NHỎ

3. CHỦNG LOẠI ĐA DẠNG

4. TÍNH NĂNG PHONG PHÚ

5. PHÁT MINH RIÊNG THEO Ý BẠN

TỰ HÀO SUPPORT CHO CÁC BUSINESS NHỎ



6. TIẾT KIỆM CHI PHÍ

YOURS giúp bạn tiết kiệm chi phí bằng cách cung cấp bao bì chai lọ linh hoạt. Thay vì đặt 100 lọ mặt nạ (mỗi lọ 50g) cho Spa của bạn sử

dụng dần, chúng tôi có thể cung cấp 1 lọ to 5000g nếu bạn có nhu cầu tiết kiệm chi phí chai lọ.

7. THỜI GIAN NGẮN

Chúng tôi hiểu thời gian quan trọng như thế nào với các dự án của bạn, và cả với chúng tôi! Tại YOURS, những nhà khoa học của chúng

tôi sẵn sàng trao đổi trực tiếp với khách hàng khi cần thiết, rút ngắn mọi công đoạn trung gian mất thời gian để sản phẩm của bạn

được hoàn tất nhanh nhất và thỏa mãn nhu cầu nhất.

8. SUPPORT TRỌN GÓI

Nếu bạn đã có sẵn ý tưởng và thiết kế? Chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển tải trọn vẹn ý tưởng & thiết kế đó thành sản phẩm. Nếu bạn cần

chúng tôi từ A đến Z? YOURS sẽ giúp bạn trọn gói từ nghiên cứu, sản xuất, thiết kế chai lọ, đến đóng gói thành phẩm... Bạn chỉ cần chia

sẻ với chúng tôi điều bạn MUỐN CÓ

9. KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI

YOURS xem trọng tinh thần INNOVATIVE (Liên tục cập nhật, Không ngừng đổi mới). Với đội ngũ các nhà khoa học mỹ phẩm làm việc

trực tiếp tại Hoa Kỳ & Nhật Bản, chúng tôi cập nhật liên tục các công nghệ và khuynh hướng mới nhất của ngành công nghiệp làm đẹp ở 2

cường quốc bậc nhất thế giới, giúp bạn đem đến cho khách hàng của mình những sản phẩm chất lượng nhất và tân tiến nhất!

6. TIẾT KIỆM CHI PHÍ

7. THỜI GIAN NGẮN

8. SUPPORT TRỌN GÓI

9. KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI
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yours @ drc-lab.com



DR.C LAB 

GLOBAL GROUP

GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN DR.C LAB 

Với TÂM NIỆM muốn đem lại một cuộc sống

tương lai tốt đẹp hơn, chúng tôi nghiên cứu,

phát minh, và xây dựng nên một chuỗi các sản

phẩm và dịch vụ cao cấp chất lượng đến từ

Hoa Kỳ và Nhật Bản, bao gồm các dòng mỹ

phẩm Organic & Natural lành tính, cùng các

dịch vụ hỗ trợ chuyên về Y Tế - Sức Khỏe,

Giáo Dục, và các dịch vụ Kết Nối Cộng Đồng,

nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người Việt

khắp năm châu nói riêng, và của mọi người

dân trên toàn thế giới.

DR.C LAB   For People To Live A Better Life !
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www.drc-lab.com

Add: 1769 Hillsdale Ave, #24885, San Jose, CA 95154, U.S

Tel:  (+1) 408-508-4671 ／ Email:  info@drc-lab.com

FaceBook:  Dr.C Lab - The Organic, Natural & Vegan Cosmetics


