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Tìm kiếm sản phẩm bạn muốn...

Trang chủ (/)  Giới thiệu

Giới thiệu
Bắt nhịp với xu thế loại bỏ hàng giả trên thị trường, website Hebemart.vn (https://hebemart.vn) (tiền thân là
thương hiệu Emme.vn) được hình thành là trang web mang sứ mệnh phân phối các sản phẩm làm đẹp, thực
phẩm chức năng, mỹ phẩm, vitamin, mẹ & bé.. xuất xứ quốc tế uy tín đến tay người tiêu dùng Việt Nam.

Với quan điểm “Khỏe Đẹp Vượt Thời Gian", Hebemart luôn đặt sức khỏe của Khách hàng lên trên hết, mang
đến những sản phẩm chính hãng, có giá trị nhất. Nói không với hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng,
lấy niềm tin của Khách hàng làm động lực để phát triển

1. Sứ mệnh của Hebemart.vn
Hebemart.vn (Healthy & Beauty - Mart) sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để trở thành địa chỉ đáng tin cậy,
một địa chỉ mà khách hàng Việt Nam nghĩ tới đầu tiên khi đang quan tâm và có nhu cầu về các sản phẩm
làm đẹp, thực phẩm chức năng xuất xứ quốc tế .

2. Mục tiêu hướng tới của Hebemart.vn
Mang đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng có giá trị nhất đến từ những thương hiệu nổi
tiếng trong nước và ngoài nước.

Là trang web giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận được những sản phẩm thuộc các nhãn hàng đến tại các
nước trên thế giới, vượt qua khoảng cách địa lý, bỏ qua những khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa, quy
đổi ngoại tệ để có trong tay những mặt hàng chất lượng, uy tín.

Phát triển lớn mạnh, luôn cập nhật các sản phẩm được nhiều tiêu dùng quan tâm trong phân khúc làm đẹp,
thực phẩm chức năng cho mọi lứa tuổi.

Trở thành đơn vị chia sẻ và cung cấp các thông tin, tư vấn hỗ trợ kênh chăm sóc sức khỏe & làm đẹp chất
lượng, chính xác.

Đó là tầm nhìn & sứ mệnh trong 5 năm tới của chúng tôi. Những sự ủng hộ ban đầu của Quý khách hàng là
nguồn động lực vô cùng lớn dành cho Hebemart.vn

3. Triết lý kinh doanh
Kể từ khi hình thành, chúng tôi luôn trung thành với triết lý:

Cung cấp sản phẩm chất lượng: Nói không với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đi kèm với đó
là dịch vụ giao hàng toàn quốc nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất.
Khách hàng là số 1: Luôn luôn lắng nghe và đồng hành với ý kiến, phản hồi, nhu cầu của Quý khách
hàng.
Tư vấn & hỗ trợ tận tâm: Hoạt động liên tục 24/7, chúng tôi đón nhận & giải đáp những thắc mắc, nhu
cầu qua đầu số hotline 081.370.6154 hoặc messenger qua fanpage Facebook
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(https://www.facebook.com/hebemartvnofficial/) của chúng tôi.

4. Các sản phẩm được phân phối tại Hebemart.vn
Mỹ phẩm: Các sản phẩm chăm sóc da mặt, mắt, tóc, môi, trang điểm,…
Thực phẩm chức năng : Các vitamin, khoáng chất, thực phẩm bổ sung,..
Sản phẩm mẹ và bé: vitamin, đồ dùng cho bé, đồ dùng cho mẹ, sữa bột,...

Hebemart cam kết đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất
với mức chi phí hợp lý và cạnh tranh, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng

5. Thông tin liên hệ
Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cổng thông tin dưới đây:

Website: https://hebemart.vn
Hotline: 081.370.6154
Facebook: https://www.facebook.com/hebemartvnofficial/
Địa chỉ: ngõ 2 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
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DANH MỤC SẢN PHẨM

(https://hebemart.vn/collections/san-pham-khuyen-mai)

 Sản phẩm khuyến mãi (/collections/san-pham-khuyen-mai)

 Thực phẩm chức năng (/collections/thuc-pham-chuc-nang)

 Chăm sóc da (/collections/cham-soc-da-mat)

 Chăm sóc cơ thể (/collections/cham-soc-co-the)

 Trang điểm (/collections/trang-diem)
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BÀI VIẾT MỚI NHẤT

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

 Mẹ & Bé (/collections/me-va-be)

 Chăm sóc tóc (/collections/cham-soc-toc)

 Sữa bột (/collections/sua-bot)
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Hebemart Thông Báo
Thay Đổi Thương Hiệu …
25/04/2022

[Review] Top 10 viên
uống DHA cho bà bầu t…
19/04/2022

Review Top 10+ thuốc
giải độc gan tốt nhất hi
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uong-vitamin-
tong-hop-dhc)

(/blogs/tin-

Cách uống mầm đậu
nành Healthy Care đún…
12/03/2022

Hướng dẫn cách uống
vitamin tổng hợp DHC…
11/02/2022

Emme.vn thông báo lịch
nghỉ Tết nguyên đán…
28/01/2022

��

(/products/vitamin-
tong-hop-cho-
be-wellbaby-
multi-vitamin-
liquid-150ml-
anh)

Siro vitamin tổng hợp cho
bé Wellbaby Multi-vitami…
 (2 đánh giá)
320,000₫ 396,000₫

(/products/vien-
nhai-kem-
vitamin-c-cho-

Viên nhai bổ sung kẽm
vitamin C cho bé Healthy…
 (3 đánh giá)
245,000₫ 350,000₫

(/products/sua-
aptamil-
profutura-uc-
so-1-900g)

Sữa Aptamil Profutura Úc
số 1 hộp 900g (cho bé 0 …
 (0 đánh giá)
865,000₫ 1,100,000₫

(/products/the-
collagen-
shiseido-nhat-
dang-nuoc)

Nước uống The Collagen
Shiseido Nhật dạng nướ…
 (5 đánh giá)
535,000₫ 650,000₫

(/products/tinh-
chat-hau-
oyster-plus-
goodhealth-
60-vien-cua-
new-zealand)

Tinh chất hà
Goodhealth

giá)
430,000₫ 

(/products/tinh-
chat-thao-
duoc-kich-

Tinh chất th
thích mọc tó

175,000₫ 

��



(tel:0813706154)

https://hebemart.vn/collections/me-va-be
https://hebemart.vn/collections/cham-soc-toc
https://hebemart.vn/collections/sua-bot
https://hebemart.vn/blogs/tin-khuyen-mai/thong-bao-thay-doi-thuong-hieu-domain-website
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/vien-uong-dha-cho-ba-bau-tot-nhat
https://hebemart.vn/blogs/kinh-nghiem-mua-sam/thuoc-giai-doc-gan-tot-nhat
https://hebemart.vn/blogs/tin-khuyen-mai/thong-bao-thay-doi-thuong-hieu-domain-website
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/vien-uong-dha-cho-ba-bau-tot-nhat
https://hebemart.vn/blogs/kinh-nghiem-mua-sam/thuoc-giai-doc-gan-tot-nhat
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/cach-uong-mam-dau-nanh-healthy-care
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/cach-uong-vitamin-tong-hop-dhc
https://hebemart.vn/blogs/tin-khuyen-mai/emmevn-thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/cach-uong-mam-dau-nanh-healthy-care
https://hebemart.vn/blogs/goc-suc-khoe/cach-uong-vitamin-tong-hop-dhc
https://hebemart.vn/blogs/tin-khuyen-mai/emmevn-thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022
https://hebemart.vn/products/vitamin-tong-hop-cho-be-wellbaby-multi-vitamin-liquid-150ml-anh
https://hebemart.vn/products/vitamin-tong-hop-cho-be-wellbaby-multi-vitamin-liquid-150ml-anh
https://hebemart.vn/products/vien-nhai-kem-vitamin-c-cho-be-healthy-care-kids-zinc-vitamin-c
https://hebemart.vn/products/vien-nhai-kem-vitamin-c-cho-be-healthy-care-kids-zinc-vitamin-c
https://hebemart.vn/products/sua-aptamil-profutura-uc-so-1-900g
https://hebemart.vn/products/sua-aptamil-profutura-uc-so-1-900g
https://hebemart.vn/products/the-collagen-shiseido-nhat-dang-nuoc
https://hebemart.vn/products/the-collagen-shiseido-nhat-dang-nuoc
https://hebemart.vn/products/tinh-chat-hau-oyster-plus-goodhealth-60-vien-cua-new-zealand
https://hebemart.vn/products/tinh-chat-hau-oyster-plus-goodhealth-60-vien-cua-new-zealand
https://hebemart.vn/products/tinh-chat-thao-duoc-kich-thich-moc-toc-sato-arovics-30ml-nhat-ban
https://hebemart.vn/products/tinh-chat-thao-duoc-kich-thich-moc-toc-sato-arovics-30ml-nhat-ban
tel:0813706154


 Nhận Tin Khuyến Mãi Từ Hebemart!

CAM KẾT CHÍNH HÃNG
Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, kém chất lượng

FREESHIP TOÀN QUỐC
Freeship cho đơn hàng trên 699K, < 699K phí ship 30K

TƯ VẤN TẬN TÌNH
Hỗ trợ tư vấn, phản hồi, mua hàng 24/7

MUA SẮM TIỆN LỢI
Mua sắm online dễ dàng, nhanh chóng

Nhập địa chỉ email của bạn... ĐĂNG KÝ

 (/)

 phố Yên Phúc, p. Phúc La, q. Hà Đông, Hà Nội

 0813706154 (tel:0813706154)

 cskh@hebemart.vn (mailto:cskh@hebemart.vn)

 ()  (https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?

ID=f6be74e4-723b-42de-94f2-d4efd31fd97a&refurl=https://hebemart.vn/pages/gioi-thieu)


 (https://www.facebook.com/hebemartvnofficial/) 


 (https://twitter.com/hebemart) 



(https://www.instagram.com/emmevn/) 


 (https://www.youtube.com/channel/UCVi-ki_u20aZUQjnE0UxvKw)

CHÚNG TÔI LÀ AI? 

DANH MỤC SẢN PHẨM 
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Viên uống collagen DHC
Nhật Bản bổ sung…
 (4 đánh giá)

₫

(/products/vien-
uong-trang-
da-ivory-caps-
glutathione-
1500mg-my)

Viên uống hỗ trợ trắng da,
giảm nám Ivory Caps…

 (1 đánh giá)
675,000₫ 750,000₫

thich-moc-
toc-sato-
arovics-30ml-
nhat-ban)

( d k
Kẹo dẻo bổ 
tổng hợp và
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