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Tôi ở đây để giới thiệu tới bạn 
một bao cao su tốt nhất thế giới. 
Bạn có thể tìm thấy tôi 
ở các hiệu thuốc trên toàn quốc.
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DKT has been in Vietnam for nearly 25 years now. DKT Vietnam's products, 
such as OK condoms, New Choice birth control pills, are currently available 
in pharmacies across the country. 

Today we bring you a new experience in having OK SKYN in hands. OK SKYN 
gives you the best condom you can get in Vietnam. With OK SKYN, every 
day is fresh and new, full of new experiences.
We really value a partnership that we built in the past time and we look 
forward to a prosperous and healthy Vietnam. 

Thank you for choosing our brand.

Country Director
Michael Evans

Cho đến nay DKT đã có mặt ở Việt Nam 25 năm nay. Các sản phẩm của DKT 
Việt Nam, như bao cao su OK, thuốc tránh thai New Choice,

hiện đang có mặt ở các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Hôm nay chúng tôi đem lại cho bạn một trải nghiệm mới với sản phẩm OK 
SKYN trên tay. OK SKYN cung cấp cho bạn bao cao su tốt nhất bạn có thể 

có ở Việt Nam. Với OK SKYN, mỗi ngày đều tươi mới & đầy trải nghiệm mới.
Chúng tôi thực sự đánh giá cao mối quan hệ hợp tác mà chúng tôi

đã tạo dựng trong thời gian qua và chúng tôi mong muốn
một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng. 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn thương hiệu của chúng tôi.

Trưởng đại diện
Michael Evans

Letter from 
Country Director 
of DKT Việt Nam

Letter from 
Country Director 
of DKT Việt Nam

Thư từ 
Trưởng đại diện

DKT Việt Nam

Thư từ 
Trưởng đại diện

DKT Việt Nam



Cẩm nang bao cao su: 
bạn có biết có bao nhiêu 
loại bao cao su?

Bạn có bao giờ nghĩ tới
một chiếc bao cao su

mà không làm từ cao su?

BAO CAO SU LÀM TỪ CAO SU

Thường được nhiều người 
sử dụng nhất, có tác dụng 
ngăn ngừa việc mang thai 
và những bệnh lây nhiễm 
qua đường tình dục.

Làm từ chất liệu 
polyisoprene mới nhất trên 
thị trường. Nếu bạn hay đối 
tác dị ứng với cao su, hãy 
sử dụng loại bao này để 
thay thế.

BAO CAO SU 
KHÔNG LÀM TỪ CAO SU

8 lần
dai hơn

2 lần
mềm hơn

Không
dị ứng

Nhạy cảm
hơn

Mỏng
hơn

Không
mùi cao su
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Người dùng nói gì về 
Bao cao su được làm từ chất liệu polyisoprene 

OK SKYN
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VÌ SAO POLYISOPRENE 
LẠI TỐT ĐẾN VẬY?

Bảo vệ và làm người bệnh dễ chịu nhất
trong các ca mổ tinh vi nhất

97%
người dùng
nói rằng đây là
bao cao su

tốt nhất thế giới.

Polyisoprene là một chất liệu hóa học không phải làm 
từ cao su. Đây là chất liệu người ta thường dùng để 
làm ra các găng tay phẫu thuật cho bác sĩ, đảm bảo 
sự mềm mại và vô trùng tuyệt đối.



www.goldenchoice.com.vn Tận hưởng cảm xúc trọn vẹn.

CÙNG KHÁM PHÁ SỰ THẬT 
THÚ VỊ VỀ OK SKYN 

98%
bệnh viện trên Thế giới
sử dụng găng tay
với chất liệu này

N E W                PRODUCT

97%
NGƯỜI DÙNG

KHUYÊN
SỬ DỤNG
OK SKYN

THƯƠNG HIỆU
BAO CAO SU
ĐƯỢC YÊU THÍCH
TẠI ÚC



Mềm

Mượt Dai
khỏe

Không gây
kích ứng

OKSKYN
TÔI

Bao cao su là biện pháp tránh thai duy nhất 
ngăn ngừa các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục hoặc HIV.

Mở bao

LƯU Ý: MỖI BAO CAO SU CHỈ SỬ DỤNG
MỘT LẦN DUY NHẤT.

Trùm lên

Cuộn xuống

Cách sử dụng

đơn giảnOK  SKYN
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Mỗi năm có 
thêm 20 triệu ca 
nhiễm các bệnh 
lây truyền 
qua đường TD.

Luôn sử dụng 
bao cao su 
khi quan hệ 
để đảm bảo 
Bạn Luôn Tươi Mới.

BẢO VỆ
SỨC KHỎE

CỦA BẠN
DKT International là một trong những

tổ chức lớn trên thế giới cung cấp
các phương tiện tránh thai,

như bao cao su,
thuốc tránh thai…

Người tiêu dùng được khuyên sử dụng
các sản phẩm bảo vệ

sức khỏe sinh sản của DKT.

THỰC TẾ

HÀNH ĐỘNG
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MẸO SỬ DỤNG BAO CAO SU
Nếu sử dụng bao cao su đúng cách, hiệu quả tới 99%

0505

0101

0303

SẴN SÀNG
Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ.

NGUỒN GỐC
Đọc kỹ thông tin trên bao bì để đảm bảo hàng 
chính hãng và kiểm tra thời hạn sử dụng sản phẩm.

ĐẢM BẢO
Kiểm tra để chắc chắn bao không bị rách 
hoặc hỏng trước khi sử dụng.

0202

0404

BẢO QUẢN
Bảo quản bao ở nơi khô ráo, với nhiệt độ mát mẻ.

ĐÚNG CÁCH
Sử dụng đúng theo hướng dẫn sử dụng

để đạt được hiệu quả tốt nhất.


