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Bàn chải đánh
răng điện Mi T300
Sonic Electric
Toothbrush

Thương hiệu: Xiaomi
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: Mi T300 Sonic Electric Toothbrush
Bảo hành: Chính hãng Xiaomi - 1 năm
Tính năng: Làm sạch răng hiệu quả, pin sử dụng liên tục trong 25
ngày, có khả năng ghi nhận thói quen người sử dụng. Mỗi vùng
chải 30s sau đó bàn chải tự rung báo chuyển vùng chải và tự động
kết thúc sau 2 phút
Link SP:https://mihouse.com.vn/products/ban-chai-danh-rang-dienmi-t300-sonic-electric-toothbrush

599,100

Máy rửa mặt sóng
âm Xiaomi

Thương hiệu: Xiaomi
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc: Nhiều màu, giao ngẫu nhiên
Kích thước/chủng loại:
Bảo hành: Chính hãng Xiaomi 6 tháng
Tính năng: Chia cấp độ làm sạch theo màu sắc: chính xác - thông
thường - sâu, massage và làm sạch sâu da mặt, vận hành êm ái
giúp chăm sóc da mặt hiệu quả
Link SP: https://mihouse.com.vn/products/may-rua-mat-song-amxiaomi

459,200

Cân sức khỏe và
đo tỷ lệ mỡ
Xiaomi

Thương hiệu: Xiaomi
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại:
Bảo hành: Chính hãng Xiaomi - 1 năm
Tính năng: Lưu trữ dữ liệu bằng app Xiaomia sport, Thiết kế siêu
mỏng, Màn hình Led ẩn, Lữu trữ dữ liệu 16 người, Kết nối được
với App, Đo chính xác tỷ lệ mỡ trong cơ thể
Link SP:https://mihouse.com.vn/products/can-suc-khoe-phan-tichtong-hop-the-chat-xiaomi

852,000

Máy xịt răng cầm
tay Xiaomi

Thương hiệu: Xiaomi
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: Soocas W3 Xiaomi
Tính năng: Làm sạch triệt để những mảng bám trong răng miệng
một cách tối ưu nhất Sau khi ăn vệ sinh răng
đánh bay các mảng bám trong kẻ răng , làm sạch triệt để các mắc
cài trên răng
dụng cụ nha khoa không dây dễ dàng mang theo
Bảo hành: Chính hãng Xiaomi - 12 tháng
Link SP:https://mihouse.com.vn/products/xiaomi-binh-xit-ve-sinhrang-mieng-soocas-w3

1,012,000

Máy massage cổ
Remax

Thương hiệu: Remax
Xuất xứ: Hong Kong
Màu sắc: Hồng/Xanh/Trắng
Kích thước/chủng loại:Máy mát xa cổ RL-PC03
Tính năng: Tích hợp 3 chế độ mát xa, nhỏ gọn điều khiển dễ dàng,
dung lương pin 1600mAh.
Bảo hành: Chính hãng Remax
Link SP: https://iremax.vn/may-mat-xa-co-rl-pc03

692,000

Máy đo huyết áp
tự động bắp tay
OMRON HEM7130

Thương hiệu: Omron
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: OMRON HEM-7130
Tính năng: Đo huyết áp, nhịp tim...
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Link SP :https://www.omronhealthcare-ap.com/vn/product/370hem-7130/1

1,140,000

STT
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phẩm
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Combo 4 chai
nước rửa tay bỏ túi
Dr Clean 100ml

Thương hiệu: Dr Clean
Xuất xứ: Việt Nam - CTCP FIT Consumer
Hương thơm: Lavender và trà xanh
Công dụng: Gel rửa tay không dùng nước Dr.Clean không chỉ làm
sạch nhanh chóng 99,9% vi khuẩn gây hại hàng ngày thông

193,000

Combo 8 khẩu
trang bông kháng
khuẩn Hanvico

Thương hiệu: Hanvico
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Tím, hồng, xanh…(giao màu ngẫu nhiên)
– Thành phần: vải 100% cotton + bông Nano chống khuẩn.
– Kích thước: 14.5 x 26 (cm)
– Tích hợp 3 lớp chuyên dụng: vải cotton – bông kháng khuẩn –
vải dệt kim kháng khuẩn.
Lớp ngoài: vải cotton với nhiều màu sắc trang nhã, phù hợp với
mọi lứa tuổi
Khả năng chống khuẩn của bông nano bạc trong sản phẩm của
Hanvico đạt tiêu chuẩn quốc tế OEKO TEX (Đức), KOFITI (Nhật
Bản), AATCC, STR (Mỹ), STC (Anh), FITI (Hàn Quốc) và chứng
nhận kiểm nghiệm của Viện Nghiên Cứu Dệt May Việt Nam

186,000

Gối thảo mộc
chườm lưng bụng

Thương hiệu: 1Life
Màu sắc: xanh trơn
Kích thước/chủng loại:Gối thảo mộc hoa oải hương 1life
Tính năng: Giúp giảm đau vai gáy, cổ.Giảm đau lưng / hông
Hỗ trợ trong điều trị thoái hoá đốt sống, thoát vị đĩa đệm, Giúp thư
giãn, giảm lo âu, trầm cảm
Bảo hành: chính hãng 1life
Link SP:https://1life.vn/products/goi-thao-moc-chuom-lung-bung

706,000

Gối thảo mộc
chườm vai , cổ ,
gáy

Thương hiệu: 1Life
Màu sắc: xanh trơn
Kích thước/chủng loại:Gối thảo mộc hoa oải hương 1life
Tính năng: Giúp giảm đau vai gáy, cổ.Giảm đau lưng / hông
Hỗ trợ trong điều trị thoái hoá đốt sống, thoát vị đĩa đệm, Giúp thư
giãn, giảm lo âu, trầm cảm
Bảo hành: chính hãng 1life
Link SP: https://1life.vn/collections/goi-thao-moc/products/goithao-moc-chuom-co-vai-gay

706,000

Gối thảo mộc
chườm nóng lạnh

Thương hiệu: 1Life
Màu sắc: xanh trơn
Kích thước/chủng loại:Gối thảo mộc hoa oải hương 1life
Tính năng: Giúp giảm đau vai gáy, cổ.Giảm đau lưng / hông
Hỗ trợ trong điều trị thoái hoá đốt sống, thoát vị đĩa đệm, Giúp thư
giãn, giảm lo âu, trầm cảm
Bảo hành: Chính hãng 1life
Link SP: https://1life.vn/collections/goi-thao-moc/products/goithao-moc-herbal-pack

406,750

Gối thảo mộc
chườm mắt

Thương hiệu: 1Life
Màu sắc: xanh trơn
Kích thước/chủng loại:Gối thảo mộc hoa oải hương 1life
Tính năng: Giúp giảm mỏi mắt, thư giãn và sảng khoái sau ngày
dài làm việc
Giúp thư giãn, giảm lo âu, trầm cảm
Bảo hành: Chính hãng 1life
Link SP: https://1life.vn/collections/goi-thao-moc/products/tui-thaomoc-chuom-mat

269,000
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Tên sản
phẩm

Viên uống rau củ
DHC Perfect
Vegetable (30
ngày)

Sữa rửa mặt
khoáng chất DHC
Mineral Face
Wash

Bộ sản phẩm Tự
Tin Đón Ánh Mặt
Trời DHC

Son Dưỡng DHC
Lip Cream

Giấy thấm dầu
DHC Oil Blotting
Paper 100pc

Ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm
Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước:
Tính năng: Viên uống rau củ của DHC là loại thực phẩm chức
năng bảo vệ sức khỏe có chứa thành phần cô đặc từ 32 loại rau củ
chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp bạn bổ sung chất dinh
dưỡng chỉ trong 1 lần uống. Viên uống bổ sung thêm lợi khuẩn
lactic, men và vitamin E, tất cả sẽ đem lại cho bạn một làn da khỏe
mạnh. Chỉ với 4 viên uống mỗi ngày là bạn có thể cung cấp đầy đủ
và hiệu quả lượng dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt là đối
với người thiếu hoặc lười ăn rau.
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam
Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước:
Tính năng: Sữa rửa mặt khoáng chất DHC Mineral Face Wash làm
sạch tới tận cùng lỗ chân lông bằng sức mạnh của than tre và bùn
biển tự nhiên vùng Okinawa. Bùn biển có kích cỡ cực nhỏ chứa
khoáng chất tự nhiên mang trong mình các ion âm mạnh mẽ.
Chúng đi sâu vào trong từng lỗ chân lông, kết hợp cùng than tre
cuốn trôi mọi bụi bẩn và bã nhờn dư thừa. Tác động kép của bùn
biển và than tre trong sữa rửa mặt khoáng chất DHC sẽ giúp bạn
có làn da trắng sáng và lỗ chân lông sẽ không còn hiện rõ trên bề
mặt da
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam
Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Bộ sản phẩm bao gồm:
1. Kem chống nắng DHC Baby & Mama Sunguard.
2. Viên uống sáng da Adlay Extract 20 ngày.
3. Son dưỡng chống nắng UV Moisture Lip Cream.
Tính năng: Chăm sóc và bảo vệ da từ bên ngoài với kem chống
nắng và son dưỡng chống nắng DHC kết hợp cùng viên uống sáng
da Adlay Extract 20 ngày
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam

Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước: 1.5g
Tính năng: Son DHC dưỡng môi có thành phần tự nhiên, không
chì, không hương liệu, không phẩm màu, không paraben. Với
nhiều công dụng vượt trội, son dưỡng DHC Lip Cream luôn nằm
trong TOP SON DƯỠNG BÁN CHẠY NHẤT tại Nhật Bản.
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam
https://dhcvietnam.com.vn/products/son-duong-lip-cream-1-5g
Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước: 100 tờ
Tính năng: Giấy thấm dầu DHC Oil Blotting Paper có nguyên liệu
là sợi gai dầu 100% từ cây gai dầu có công dụng thấm hút dầu
thừa trên da một cách nhanh gọn. Hơn thế nữa, giấy thấm dầu
DHC lại vô cùng thân thiện với làn da của bạn dù là làn da nhạy
cảm nhất.
Xem thêm Top 03 giấy thấm dầu cao cấp giá dưới 100.000 VNĐ
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam

Điểm đổi
quà

250,000

525,500

924,500

249,050

144,550

STT
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Tên sản
phẩm

Viên uống DHC
Vitamin tổng hợp
(30 ngày)

Ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm
Thương hiệu: DHC
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước: loại 30 ngày
Tính năng: Viên uống DHC Vitamin tổng hợp là thực phẩm chức
năng giúp bổ sung 12 dưỡng chất thiết yếu mỗi ngày với hàm
lượng phù hợp giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, giảm nguy
cơ mắc bệnh vặt cũng như các loại bệnh như tim mạch, xương
khớp, tiêu hóa,... và hỗ trợ cho làm đẹp.

Điểm đổi
quà

183,500

Đối tượng áp dụng: Người có nhu cầu bổ sung vitamin, người mệt
mỏi, người có chế độ ăn uống không cân bằng.
Bảo hành: Theo quy định DHC Viet Nam
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Máy đo huyết áp
cổ tay Omron
HEM 6161

Thương hiệu: Omron
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: OMRON HEM-6161
Tính năng: Đo huyết áp, nhịp tim...
Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Link SP :https://www.omronhealthcare-ap.com/vn/product/370hem-7130/1

798,000

Máy lọc không khí
có bắt muối Sharp
FP-FM40E-B

Thương hiệu: Sharp
Xuất xứ: Thái Lan
Màu sắc: Đen
Kích thước/chủng loại:Máy lọc không khí có bắt muỗi Sharp FPFM40E-B
Tính năng: Thiết kế bên ngoài tinh tế,nổi bật. Công nghệ Inverter
giảm thiểu điện năng, Hỗ trợ bắt muỗi đảm bảo an toàn cho gia
đình, nhanh chóng lọc sạch không khí một cách hiệu quả.
Bảo hành: 12 tháng
Link SP: https://mediamart.vn/may-loc-khong-khi/sharp/loc-khiket-hop-bat-muoi-sharp-fpfm40eb.htm

4,950,200

Thương hiệu: Hitachi
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu sắc: Trắng
Chủng loại: Hitachi EP-PZ30J 240 (WH)
Tính năng:
- Diện tích lọc: 22/25 m²
- Cảm biến mùi, Inverter
- Làm sạch không khí, khử phấn hoa, khử mùi
- Bộ lọc HEPA
Hẹn giờ tắt 2 tiếng
Chứng nhận Allergy UK
Bảo hành: 12 tháng
Link SP: https://www.nguyenkim.com/may-loc-khong-khi-hitachiep-pz30j-240-wh.html

4,950,200

Máy lọc không khí
Hitachi EP-PZ30J
240 (WH)

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ
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Samsung Galaxy
Watch Active

Thương hiệu: Sam Sung
Xuất xứ:Hàn Quốc
Màu sắc: Đen/Bạc
Kích thước/chủng loại: Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy
Watch Active R500
Tính năng: Theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim, theo dõi sức khỏe.
Hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, zalo, facebook, viber...Điều
khiển chơi nhạc, rung thông báo, thay mặt đồng hồ.
Bảo hành:Chính hãng 12 tháng.
Link SP: https://www.thegioididong.com/dong-ho-thongminh/samsung-galaxy-watch-active-r500

4,452,000

STT
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Tên sản
phẩm

Ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Điểm đổi
quà

Thương hiệu:Fitbit
Xuất xứ: Mỹ
Màu sắc: Đen
Kích thước/chủng loại:Fitbit Versa 2
Tính năng: Trợ lý ảo Amazon Alexa, Hiển thị thông báo từ điện
thoại: zalo, viber, facebook,…Theo dõi giấc ngủ, Hỗ trợ thể thao,
hướng dẫn tập luyện.
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Link SP:https://techwear.vn/dong-ho-thong-minh-fitbit-versa-2

4,800,500

Thương hiệu: Apple
Xuất xứ: Mỹ
Màu sắc: Đen/Trắng/Vàng Hồng
Kích thước/chủng loại:Apple Watch S5 40mm viền nhôm dây cao
su
Tính năng: - Theo dõi sức khỏe: Đo nhịp tim, tính lượng calories
tiêu thụ, đếm bước chân, tính quãng đường chạy.
- Hiển thị thông báo cuộc gọi đến, nội dung tin nhắn,
viber, zalo,...
- Phát hiện té ngã , gọi điện thoại trên đồng hồ
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Link SP:https://www.thegioididong.com/dong-ho-thongminh/apple-watch-s5-40mm-vien-nhom-day-cao-su

9,996,500

Samsung Galaxy
Fit E (SM - R375)

Thương hiệu: Samsung
Xuất xứ: Viêt Nam
Màu sắc: Đen/Trắng/Vàng Hồng
Công nghệ màn hình PMOLED
Tính năng: - Theo dõi giấc ngủ, Đo nhịp tim, Đếm số bước chân,
Chế độ luyện tập.
- Hiển thị thông báo cuộc gọi đến, nội dung tin nhắn,
viber, zalo,...
- Báo thức, Rung thông báo, Thay mặt đồng hồ
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Link SP:https://hoanghamobile.com/samsung-galaxy-fit-e-sm-r375chinh-hang-p15215.html

861,000

Robot hút bụi, lau
nhà Xiaomi
VIOMI VRVCLM21

Thương hiệu: Xiaomi
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc: Xám
Kích thước/chủng loại: Xiaomi VIOMI V-RVCLM21
Bảo hành: Chính hãng Xiaomi 12 tháng
Tính năng: hút bụi lau nhà tự động, tự sạc, chế độ quản lý từ xa,
chỉ định khu vực quét dọn, khả năng vượt qua vật cản 2cm, vệ
sinh thảm lau và màng lọc dễ dàng
Link SP:https://mihouse.com.vn/products/robot-hut-bui-lau-nhathong-minh-viomi-xiaomi

Fitbit Versa 2

Apple watch series
4 GPS 40mm
Aluminum Case
with Sport Band

Điện thoại
Samsung Galaxy
S10+ 128G

Iphone 11 64G

Thương hiệu: Sam Sung
Xuất xứ: Hàn Quốc
Màu sắc:Đen
Kích thước/chủng loại: Điện thoại Samsung Galaxy S10+ 128G
Tính năng: Cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình S10+, camera
đa nhiệm chụp ảnh đẹp trong mọi hoàn cảnh, sạc không dây cho
các thiết bị khác
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Link SP:
https://fptshop.com.vn/dien-thoai/samsung-galaxy-s10-plus-8128gb
Thương hiệu: Apple
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trăng/đen/đỏ - giao màu theo yêu cầu KH
Kích thước/chủng loại: Iphone 11 loại 64G
Tính năng: Iphone 11 với hệ thống camera kép mới nhất, hỗ trợ
quay video, chụp ảnh xóa phông, mở khóa bằng nhận diện khuôn
mặt nhanh hơn bao giờ hết
Bảo hành: Chính hãng FPT
Link SP:
https://fptshop.com.vn/dien-thoai/iphone-11-64gb

9,240,000

18,670,200

21,610,200

STT
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Tên sản
phẩm

Ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Điểm đổi
quà

Tai nghe airpods
pro

Thương hiệu: Apple
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: Tai nghe Airpods pro
Tính năng: Tai nghe airpods pro với khả năng chống ồn chủ động
giúp bạn nghe nhạc cũng như đàm thoại với bạn bè suốt cả ngày,
phiên bản mới nhất của Apple Airpods hỗ trợ tốt nhât cho mọi nhu
cầu đàm thoại và nghe nhạc của bạn
Bảo hành: Chính hãng FPT
Link SP:
https://fptshop.com.vn/phu-kien/apple-tai-nghe-airpods-pro

7,080,500

Tai nghe Apple
AirPods 2 (Sạc
không dây)

Thương hiệu: Apple
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng
Kích thước/chủng loại: Tai nghe Airpods 2
Tính năng: Cài đặt thông minh chỉ với 1 lần chạm đơn giản. Mỗi
tai nghe đều có một microphone giúp bạn đàm thoại hoặc ra lệnh
cho Siri bằng giọng nói, không cần phải chạm vào tai nghe
Chip Apple H1 hoàn toàn mới, đem lại kết nối tốt hơn, cải thiện
âm thanh và quản lý tuổi thọ pin tốt hơn nữa
Chỉ cần sạc 15 phút là có thể sử dụng nghe liên tục trong 3 giờ
Bảo hành: Chính hãng FPT
Link SP:
https://fptshop.com.vn/phu-kien/apple-tai-nghe-airpods-2-hop-sackhong-day-mrxj2vna

4,852,000

Tai nghe Apple
AirPods 2 (Sạc
thường)

Thương hiệu: Apple
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng/Đen
Kích thước/chủng loại: Tai nghe Airpods pro
Tính năng: Tai nghe airpods pro với khả năng chống ồn chủ động
giúp bạn nghe nhạc cũng như đàm thoại với bạn bè suốt cả ngày,
phiên bản mới nhất của Apple Airpods hỗ trợ tốt nhât cho mọi nhu
cầu đàm thoại và nghe nhạc của bạn
Bảo hành: Chính hãng FPT
Link SP:
https://fptshop.com.vn/phu-kien/apple-tai-nghe-airpods-2-hop-sacday-mv7n2vna

4,052,000

Loa Bose
SoundLink Color
Bluetooth II

Thương hiệu: Bose
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng/Đen
Kích thước/chủng loại: Loa Bose SoundLink Color Bluetooth II
Tính năng: THIẾT KẾ GỌN NHẸ, ÂM TRẦM MẠNH MẼ,HỆ
THỐNG THU ÂM GIỌNG NÓI SIÊU VIỆT,KẾT NỐI WI-FI®
VÀ BLUETOOTH®,
Bảo hành: Chính hãng của Bose
Link SP:
https:https://www.bose.vn/vi_vn/products/speakers/smart_home/b
ose-home-speaker300.html#v=bose_home_speaker_300_black_eu

3,850,500

Loa Bose
SoundLink Micro
Bluetooth

Thương hiệu: Bose
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng/Đen
Kích thước/chủng loại: Loa Bose SoundLink Color Bluetooth II
Tính năng: THIẾT KẾ GỌN NHẸ, ÂM TRẦM MẠNH MẼ,HỆ
THỐNG THU ÂM GIỌNG NÓI SIÊU VIỆT,KẾT NỐI WI-FI®
VÀ BLUETOOTH®,
Bảo hành: Chính hãng của Bose
Link
SP:https://www.bose.vn/vi_vn/products/speakers/portable_speaker
s/soundlink-micro.html#v=soundlink_micro_black

2,900,500
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Tên sản
phẩm

Loa Sony SRSXB12

Tai nghe Sony
WH- CH 510

Ảnh sản phẩm

Chi tiết sản phẩm
Thương hiệu: Sony
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng/Đen
Kích thước/chủng loại: Loa Sony SRS - XB 12
Tính năng: EXTRA BASS™ cho âm thanh mạnh mẽ và sâu
lắng,Thiết kế nhỏ gọn, di động,Chống nước và chống bụi3 (chuẩn
IP67), Thời gian sử dụng pin lên đến 16 giờ2
Bảo hành: Chính hãng của Bose
Link Sản phẩm : https://www.sony.com.vn/electronics/loa-khongday/srs-xb12#product_details_default

Thương hiệu: Sony
Xuất xứ: Nhập khẩu chính hãng
Màu sắc: Trắng/Đen
Kích thước/chủng loại: Loa Sony WH - CH 510
Tính năng: Công nghệ không dây Bluetooth® giúp bạn di chuyển
không giới hạn, Thời gian sử dụng pin đến 35 giờ cho bạn sử dụng
suốt cả ngày cùng khả năng sạc nhanh,Thiết kế gọn nhẹ với vành
tai kiểu gập cho phép di chuyển dễ dàng
Link SP:https://www.sony.com.vn/electronics/tai-nghe-choang-dautai-nghe/wh-ch510#product_details_default

Điểm đổi
quà

1,285,500

1,219,000

PD 18W MIPOW
POWER CUBE X
10000MAH
VERSION 2

Thương hiệu: Mipow
Xuất xứ: Trung Quốc
Màu sắc : Red, Black, White, Green, Blue, Orange
Kích thước/chủng loại: PD 18W MIPOW POWER CUBE X
10000MAH VERSION 2
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Tính năng: Công suất sạc không dây (Wireless Charger): 10W,
Thời gian sạc: 5 – 6 giờ, Nhiệt độ: 0 – 45*C,Thiết bị sử dụng:
iPhone, iPad và Smartphones, Tablets & USB Devices, Tín hiệu: 4
đèn led sáng
Link SP:https://www.mainguyen.vn/pin-du-phong-khong-day-pd18w-mipow-power-cube-x-10000mah-version-2.html

1,475,500

Sạc dự phòng sạc
nhanh 10000mAh
WK WP-147

Thương hiệu: WK
Xuất xứ : WK
Màu sắc : Đen, Xanh
Kích thước/chủng loại: Sạc dự phòng sạc nhanh 10000mAh WK
WP-147
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Tính năng: Thiết kế đơn giản – sang trọng, Hỗ trợ sạc nhanh
chuẩn PD 18W,Dung lượng 10000mAh. Với cổng ra Type C hiện
đại, tương thích với nhiều thiết bị mới ra trên thị trường. Cổng
Type C hỗ trợ sạc nhanh chuẩn PD 18W giúp bạn tiết kiệm thời
gian sạc pin.
Link SP:https://iremax.vn/sac-du-phong-sac-nhanh-pd-18w10000mah-wk-wp-147

420,000

Sạc dự phòng
không dây
10000mAh RPP105

Thương hiệu: Remax
Xuất xứ : Remax
Màu sắc : Đen, Xanh
Kích thước/chủng loại: Sạc dự phòng sạc nhanh 10000mAh WK
WP-147
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Tính năng: Pin sạc dự phòng không dây 10000mAh Remax RPP105 hỗ trợ người dùng sạc nhanh không dây và sạc nhanh có dây
trong thời gian ngắn, đảm bảo an toàn
Link SP:https://remaxvietnam.vn/phu-kien-dien-thoai/pin-sac-duphong-khong-day-10000mah-remax-rpp-105.html#thongsokythuat

555,000
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SẢN PHẨM TIÊU DÙNG
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Thương hiệu: Remax
Xuất xứ : Remax
Màu sắc Ghi/ Đỏ/ Vàng
Kích thước/chủng loại: Ô dù mở gấp ngược thông minh Remax
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Tính năng: Thiết kế đơn giản – sang trọng, với Polieste và nhựa
dẻo, tay cầm từ nhựa ABS, cán ô làm từ hợp kim nhôm allumium,
trọng lượng 710g.
Link SP : https://remaxvietnam.vn/o-du/o-du-gap-mo-nguoc-thongminh-remax-rt-u1.html#thongsokythuat

272,500

Bộ đồ ăn trẻ em 5
món Remax

Thương hiệu: Remax
Xuất xứ : Remax
Màu sắc :Nâu
Kích thước/chủng loại:Bộ cốc đựng nước cho bé RT-WH01
Tính năng: Chất liệu an toàn cho sức khỏe thân thiện với môi
trường, Tích hợp các sản phẩm tiện lợi, Dễ dàng vệ sinh
Link SP : https://iremax.vn/bo-coc-dung-nuoc-cho-be-rt-wh01

195,000

Gậy Selfie có chân
trụ Bluetooth
Remax RL-EP03

Thương hiệu: Remax
Xuất xứ : Remax
Màu sắc : Đen, hồng
Tính năng: Gậy tự sướng Bluetooth Remax RL-EP03 với thiết kế
gọn nhẹ, bền bỏ tích hợp chân Tripod giúp bạn dễ dàng chụp ảnh
selfie, chụp ảnh nhóm mà không cần sự trợ giúp của người lạ
https://remaxvietnam.vn/gay-selfie-tu-suong/gay-tu-suongbluetooth-remax-rl-ep03.html

465,000

Cáp dữ liệu 3
trong 1 Bọc Vải
Remax RC-094th

Thương hiệu: Remax
Xuất xứ : Remax
Màu sắc : Đen/trắng/xanh giao màu ngẫu nhiên
Tính năng: Cáp dữ liệu RC-094th với thiết kế 3 đầu sạc lightning,
micro USB và type C giúp bạn có thể sạc nhanh được 3 thiết bị
cùng một lúc với nguồn ra ổn định lên đến 2.4A
https://iremax.vn/cap-du-lieu-3-trong-1-kerolla-rc-094th

258,000

Áo mưa đôi siêu
nhẹ cao cấp Sơn
Thủy

Thương hiệu: Sơn Thủy
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Tím, hồng, xanh…(giao màu ngẫu nhiên)
Kích thước/chủng loại: Áo mưa đôi K8
Tính năng: Bền, nhẹ, mau khô, có vạch phản quang sau lưng đảm
bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm
Bảo hành: Khi có lỗi của NSX, UrBox tiếp nhận và xử lý trực tiếp
Link SP: https://aomuasonthuy.com/san-pham/sieu-nhe-k8-2-mu

262,500

Áo mưa đơn siêu
nhẹ cao cấp Sơn
Thủy

Thương hiệu: Sơn Thủy
Xuất xứ: Việt Nam
Màu sắc: Tím, hồng, xanh…(giao màu ngẫu nhiên)
Kích thước/chủng loại: Áo mưa đơn K8
Tính năng: Bền, nhẹ, mau khô, có vạch phản quang sau lưng đảm
bảo an toàn khi di chuyển vào ban đêm
Bảo hành: Khi có lỗi của NSX, UrBox tiếp nhận và xử lý trực tiếp
Link SP: https://aomuasonthuy.com/san-pham/sieu-nhe-k8-1-mu

235,500

Dù gấp thông
minh Remax

