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Xin chào quý vị,

 Ngày nay, vấn đề môi trường, thực phẩm và lối sống ảnh hưởng rất nhiều 

đến sức khỏe bên trong và vẻ đẹp bên ngoài của con người. Đây là cơ hội nhưng 

cũng là thách thức cho những nhà sản xuất và phân phối dược, mỹ phẩm khi tiếp 

cận và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

 Công ty Cổ phần Dược phẩm Medzavy đầu tư xây dựng nhà máy tại Khu 

công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên) với dây chuyền công nghệ hiện đại khép kín đạt 

tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP) và chứng chỉ quản lý ISO. Medzavy tự tin 

đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm và trang 

thiết bị y tế với quy mô công cho khách hàng.

 Với đội ngũ nhân sự giàu năng lực và kinh nghiệm, Medzavy phấn đấu trở 

thành đối tác tin cậy của các nhà phân phối hàng đầu và tâm huyết mang đến 

cộng đồng những sản phẩm chất lượng với sứ mệnh “vì một cuộc sống tốt đẹp 

hơn với việc khỏe từ gốc, đẹp từ ngọn”.

 Chúng tôi cam kết đảm bảo sự chính xác trong khoa học, chuẩn mực trong 

đạo đức và tiên phong áp dụng các thành quả nghiên cứu khoa học đến mọi đối 

tượng sử dụng. Chúng tôi làm điều đó hôm nay để vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

Trân trọng,

Medzavy

THƯ NGỎ
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Công ty dược phẩm Việt Nam 
tiên phong áp dụng GMP trong 
sản xuất thực phẩm bảo vệ sức 
khoẻ và hướng đến tiêu chuẩn 
xuất khẩu Châu Âu
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Thành lập năm 2017, Medzavy tự hào là công ty dược 

phẩm Việt Nam tiên phong hướng đến tiêu chuẩn xuất 

khẩu Châu Âu. Đó là nhờ đội ngũ dược sỹ, nhà khoa học 

giàu kinh nghiệm, luôn tìm tòi, sáng tạo ra các sản phẩm 

chất lượng nhất, cùng tư vấn chuyên môn thông qua hợp 

tác chính thức với Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, Viện 

kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, nhà 

khoa học Trường Đại học Dược Hà Nội cùng các đối tác 

sản xuất uy tín như Brenntag, Connell Bros, Iwase Cosfa, 

Vinchems, IMCD, Suheung Việt Nam, AMSS...

Điều này được minh chứng qua khả năng nghiên cứu, tư 

vấn và bào chế các sản phẩm dược và mỹ phẩm hàng đầu 

hiện nay tại Việt Nam.

ĐỘI NGŨ
KINH NGHIỆM
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CÔNG NGHỆ
HIỆN ĐẠI
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Đóng góp không nhỏ vào thành công của 

Medzavy và các khách hàng là nhà máy với dây 

chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất tại khu công 

nghiệp công nghệ cao tại Hưng Yên.

Tất cả các máy móc, trang thiết bị nghiên cứu, 

sản xuất và kiểm tra chất lượng đều đạt các tiêu 

chuẩn Quốc tế. Hơn nữa, toàn bộ hệ thống này 

được giám sát và vận hành theo quy định, quy 

trình GMP và quản lý bằng phần mềm hiện đại 

một cách khoa học, hiệu quả bởi các chuyên gia 

hàng đầu trong lĩnh vực.
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QUY TRÌNH TỐI ƯU

Sản xuất thuốc và các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ không 

phải là một quá trình đơn giản, trước đó là nhiều bước 

phức tạp, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo độ an toàn và 

chất lượng của sản phẩm. Quy trình sản xuất còn phải đạt 

được sự chắc chắn thành công của sản phẩm về mặt 

thương mại hóa cho khách hàng. Ngoài ra, Medzavy còn 

có hệ thống phần mềm quản lý sản xuất thông minh, hỗ 

trợ sản xuất và điều hành hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí.

Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong 

nước và quốc tế, chúng tôi đã hoàn thiện quy trình làm việc 

tối ưu để vừa đảm bảo chất lượng, thành công, vừa tiết 

kiệm thời gian và chi phí cho các bên.
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Trao đổi thông tin

Ký hợp đồng nghiên 
cứu sản phẩm

Nghiên cứu sản phẩm

Hoàn thiện sản phẩm

Đăng ký công bố 
sản phẩm

Sản xuất thử nghiệm

Ký hợp đồng sản xuất
(sau khi được cấp phép sản xuất)    

Sản xuất

Giao hàng

1

2

3

4

56

7

8

9
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Không chỉ sản xuất ra sản phẩm, 
chúng tôi còn cập nhật xu 
hướng nguyên liệu sản phẩm 
mới, cung cấp đầy đủ thông tin 
cho hoạt động marketing và hỗ 
trợ thiết kế bao bì sáng tạo
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SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
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Với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu, cùng với sự hỗ trợ của 

quy trình quản lý và công nghệ sản xuất, Medzavy áp dụng các giải pháp kiểm 

soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu cho đến công đoạn sản xuất – bảo quản – 

vận chuyển – phân phối sản phẩm tới tay khách hàng.

Chúng tôi tự tin cung cấp các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng khắt khe 

trong nước và quốc tế:

● Thực phẩm chức năng: Đạt tiêu chuẩn GMP/GLP/GSP

● Mỹ phẩm: Đạt tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm của Bộ Y tế

● Trang thiết bị y tế: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485∶2016



THÀNH CÔNG
ĐIỂN HÌNH
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Nhờ có các sản phẩm đa 

dạng và bắt kịp nhu cầu 

của xã hội, Medzavy không 

chỉ đạt được những thành 

công lớn mà còn góp phần 

tạo ra một cộng đồng khỏe 

mạnh và tươi đẹp hơn.
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Với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực dược, chúng tôi đem lại 

dịch vụ sản xuất sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo đặt hàng của các 

đối tác từ ý tưởng nhỏ nhất. Dù là những yêu cầu cụ thể hay chỉ là một ý tưởng 

hay mới thắp lên, chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn, thử nghiệm từ công thức, nguyên 

liệu tới kế hoạch triển khai. Bằng cách đó, Medzavy đã đem lại thành công tới 

nhiều đối tác khác nhau, cả trong và ngoài nước.

Khi có bất cứ yêu cầu hay ý tưởng nào, quý vị đều có thể liên hệ với chúng tôi để 

có tư vấn chất lượng nhất.

THÀNH CÔNG
NHÂN RỘNG

Trao đổi với đối tác nước ngoài
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SẢN PHẨM ĐA DẠNG
VÀ CÒN NHIỀU HƠN THẾ
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1. Bổ gan, thải độc

2. Hỗ trợ chức năng sinh lý nữ

3. Hỗ trợ chức năng sinh lý nam

4. Khớp, vai gáy

5. Dạ dày

6. Tỉnh táo

7. An thần

+ Ý tưởng của khách hàng

1. Súc miệng

2. Vệ sinh phụ nữ

3. Dầu gội – xả

4. Kem trị mụn

5. Gel

6. Serum

+ Ý tưởng của khách hàng

1. Nước muối sinh lý

2. Gel bôi trơn

3. Rửa tay khô

4. Rửa tay ướt

5. Súc miệng, răng lợi

6. Xịt mũi

+ Ý tưởng của khách hàng

Thực phẩm
bảo vệ sức khoẻ Mỹ phẩm Trang thiết bị y tế
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HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU

Công đoạn pha chế Ép vỉ sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hệ thống xử lý nước tinh khiết
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Đánh giá bao bì sản phẩm

Đội ngũ R&D

Thí nghiệm sản phẩmKiểm tra & đóng gói sản phẩm
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Thành công có thể 
bắt đầu bằng 
chuyến ghé thăm 
ngay hôm nay!

THÔNG TIN CÔNG TY

Để thăm quan nhà máy hoặc thông tin hợp tác,

xin vui lòng liên hệ:

Mr. Đỗ Nguyên Khôi

Giám đốc Kinh doanh

Điện thoại: 0902 199 585

Email: dnkhoi@medzavy.com

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDZAVY

Đường E3, Khu E, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

info@medzavy.com

www.medzavy.com

022 1378 8720 | Hotline 0913 304 172
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