
SKIN TYPE:
DRY
SENSITIVE 
NORMAL
MIX 
OILY 
WRINKLED 

*Дээрх чанарын шаардлага хангасан сертификатуудыг хүртсэн болно.

Минерал Хаус ХХК 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан гоо сайхны бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгч юм. Гоо сайхны бүтээгдэхүүндээ ашигладаг ус нь 870 метрийн
гүний цэвэр ионжсон эрдэст ус. Тус усны кальцийн хэмжээ сүүнд
агуулагддагаас 5 дахин их. Арьсны хорт бодисыг гадагшлуулж шим тэжээл
чийглэг байх чадварыг сайжруулснаар арьсыг эрүүлжүүлнэ. 

Instagram : @dr.deep_korea                         
Facebook : dr.deep
KOREA : www.minehouse.co.kr                 
USA : www.drdeepusa.com

EUROPE : www.drdeep-eu.com                   
CHINA : www.drdeep.cn
Sales Contact: drdeepkor@gmail.com

Mineralhouse Co., Ltd.  



*Дээрх чанарын шаардлага хангасан сертификатуудыг хүртсэн болно.

Ухаалаг цоожны давуу талууд: Нууцлал өндөртэй; техникийн доголдол үүссэн
үед түлхүүр/2/ ашиглах боломжтой; давхар түгжигдэх функц; гэрийн
автомат системтэй утасгүй сүлжээгээр холбогдоно; 40 хүртэлх хурууны хээг
санах ойтой; савхин материал оруулж өгсөн загвартай; нууц дугаарыг олон
удаа буруу оруулбал ажиллагаа нь зогсож чанга дуут дохио өгнө; дотор
талаас хаалганы бариулыг доош нь дараад шууд онгойх горимтой;
температур 65°C дээш гарсан тохиолдолд дохиолол дуугарч түгжих систем
автоматаар унтрана. 

HOMEPAGE: www.gateeye.com 
Contact: mscl3220@naver.com

Бүтээгдэхүүн: Хаалганы цоож, нэмэлт гогцоот цоож, хашаа хашлаганы дижитал цоож, шилэн
хаалганы дижитал цоож, хаалганы бусад эд анги.

MSCL Co.,Ltd.  

http://www.gateeye.com/
mailto:mscl3220@naver.com


*Дээрх чанарын шаардлага хангасан сертификатуудыг хүртсэн болно.

HOMEPAGE: www.woosincos.co.kr 
TEL: 82.32.675.2761 WOOSINCOSMETICS Co., Ltd.

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гоо сайхны бүтээгдэхүүн
Энэхүү компани нь 1983 онд үүсгэн байгуулагдаж өнөөг хүртэл бүтээгдэхүүний
технологи хөгжүүлэлтэд анхаарч ажилласаар ирсэн бөгөөд төрөлжсөн 108

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эрхтэй.

La Premier Toner

Lumiere Pearl Bright
Mask Pack

R&B hair
care/HIBYEHI OKORU 

MUTO

Бүх төрлийн (эмзэг) арьсанд тохирох хэт
хуурайшуулахгүйгээр гуужуулах, наалдахгүй
гелэн бүтэцтэй тоник

Онцлог: Нян бактериас хамгаалж арьсыг зохих PH
төвшинд байлгана. АНА нь чихрийн нишингээс
гаргаж авсан үхэжсэн арьсыг гуужуулагч. PHA нь
АНА төстэй арьсны гадарга дээрх үхэжсэн эд эсийг
гуужуулж нөхөн төлжилтийг дэмжих
антиоксидантаар баялаг орц

Хуурай, жигд бус, эмзэг арьсны шийдэл болдог
маск. Зөөлөн, нимгэн, чийгшлээ удаан
хадгалдаг (хэрэглэж дуусахад масканд 2гр
эссэнц үлдэнэ), аюулгүй материалаар (хулснаас
гаргаж авсан) хийгдсэн бүтээгдэхүүн юм. 

Ашиг тус: Чийгшүүлнэ, арьс чангална,
тайвшруулна, цайруулна, нөхөн төлжүүлнэ.   
Веган сертификаттай бүтээгдэхүүн 

Үс арчилгааны бүх төрлийн
бүтээгдэхүүн; үсний перм бүх төрлийн
бүтээгдэхүүн; үсний будаг, маникюр;
хенна спа эмчилгээний бүтээгдэхүүн;
үсний эссенц 

Онцлог: Энэхүү бүтээгдэхүүнүүд нь үсний
шинжлэх ухаан дээр суурилсан бөгөөд
чийгшүүлэх, тэжээл өгөх, гэмтлийн эсрэг
үйлчилгээтэй.  

Ампул, ампул серум (үр,
сарнай, труфль орцтой),
мист, серум, 

Ниацинамид, аденосины
орцтой бүтээгдэхүүнүүд нь
хөгшрөлтийн эсрэг өндөр үр
дүнтэй. Харшлын сорил
хийгдсэн веган бүтээгдэхүүн
тул эмзэг арьстай хүмүүс
хэрэглэх боломжтой.

http://www.woosincos.co.kr/


HOMEPAGE: https://cookfriends.co.kr/
 COOKFRIENDS Co.,Ltd.       

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хоол хүнс үйлдвэрлэл
Энэхүү байгууллага нь 2016 онд байгуулагдсан бөгөөд 2020 онд үйлдвэрлэлээ

өргөжүүлэн шинэ хүнсний үйлдвэр байгуулжээ. 
Шөл хэрэглэх заавар: 600-800 мл ус буцалгаад мах болон соусыг хийж буцалгасны
дараа ногоо болон соусыг хийж амтлаад идэхэд бэлэн болно. Хадгалах горим: -18°C

 

Аранчиниг хэрэглэх заавар: Хайруулын тавганд 2 минут шарах, богино долгионы зууханд 1 минут
40 секунд халаах. Хадгалах горим: -18°C



HOMEPAGE : www.terrasun.co.kr         
E-MAIL : eb1017@hanmail.net    Terrasun Co.,Ltd.        

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гоо сайхны бүтээгдэхүүн, нүүр будалт, бие арчилгаа
2008 онд гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг төрөлжсөн Skin Soop компанийг
байгуулсан. 2010 онд Green Cosmetics борлуулалтын компанийг байгуулсан. Хятад,

Индонез гэх мэт Зүүн Өмнөд Ази руу экспортолдог. Хятад, Индонезид удаан хугацаанд
худалдаалагдаж байна. 2014 онд үйлдвэрлэл, борлуулалтын компанийг Terrasun ХХК-д
нэгтгэв. Noblesse, Sorbity, Alonie брэндийн 52 барааны эрхтэй, Хятад, Индонезид удаан

хугацаанд худалдаалагдаж байна. 2016 онд ISO9001, ISO14001 олон улсын
стандартуудыг нэвтрүүлсэн.

 
 Хөгшрөлтийн эсрэг

цайруулах үйлчилгээтэй
DD Cream
Эрчүүдийн арьс
арчилгааны бүтээгдэхүүн
Үрчлээний эсрэг/
цайруулах бүтээгдэхүүн
Нарнаас хамгаалах
бүтээгдэхүүн
Нүүр цэвэрлэгээний
бүтээгдэхүүн/шингэн
саван
Биеийн шингэн саван/тос
Эмэгтэйчүүдийн шингэн
саван
Маск



HOMEPAGE : www.2ucares.com
E-MAIL : 2ucares@naver.com
   

2U cares Co., Ltd.        

Үйл ажиллагааны чиглэл: хүүхдэд зориулсан хүнсний бүтээгдэхүүн
    Энэхүү компани нь хүүхэд өсгөх ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс хүүхдийн тэжээллэг, амар
хялбар савласан нухаш, цэвэр шүүсийг санал болгож байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь
байгальд ээлтэй, ариутгах аргаар үйлдвэрлэж битүүмжилсэн хүнсний бүтээгдэхүүн,

тус хоолонд хэрэглэдэг найрлагын өртөгтэй харьцуулахад хямд, калиум ихээр
агуулсан тул судсанд сайнаар нөлөөлдөг, орц найрлага дахь ислэг болон витамины
хэмжээ өндөр, ходоодны эрүүл мэндэд тустай пектин болон дархлааг сайжруулах
үйлчилгээтэй бетта каротин агуулдаг. Бөөрний дээд булчирхайн кортикал даавар

агуулагддаг тул өсөлтөд сайнаар нөлөөлнө. “Seoul Award 2020”- н шилдэг
бүтээгдэхүүнээр шалгарсан.

 
 
 

Mureok Mureok Kids Poridge                                                                                      

Жимс ногооны
 цэвэр шүүс

Хүүхдийн нухаш
 (амтат төмстэй, хулуутай,
 гадилтай, алимтай, 
манго жимстэй г.м )



HOMEPAGE : www.kyk.com
E-MAIL : kykok@kykok.com KYK Co., Ltd.        

Үйл ажиллагааны чиглэл: Ус цэвэршүүлэгч
төхөөрөмж

      KYK компани нь усны шинжлэх ухааныг 1980
оноос хойш судалж байна.Бүтээгдэхүүнүүдийн
хувьд усыг цэвэршүүлэх, халдваргүйжүүлэх,
хэрэглэсний дараа автоматаар өөрийгөө

цэвэрлэх, озон болон магнийн найрлагатай амт
сайтай ус ялгаруулдгаараа давуу талтай.
Түүнчлэн хүчил төрөгчтэй нүүрний мист,

шүршүүрийн толгой, ухаалаг зөөврийн гэх мэт
бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэдэг. Ус цэвэршүүлэгчийн
хувьд хэрэглэх нөхцөлөөсөө хамааран олон төрөл
байдаг байна (цоргоноос цэвэршүүлэх,баллонтой

усны, холигчондоо залгах г.м)   
 

*Дээрх чанарын шаардлага хангасан сертификатуудыг хүртсэн болно.

Ус цэвэршүүлэгч
төхөөрөмж

LUMINIS бүтэн биеийн
зөөлрүүлэгч арома тос
Hydrogen нүүрний мист
Ухаалаг зөөврийн усны
сав
Hydrogen шүршүүрийн
толгой
Нарнаас хамгаалах тос
Нүүрний тос
Нүүр цэвэрлэгч

Higen 1+, Higen 2+, Higen 3+,
Higen 4+

Higen



HOMEPAGE : www.en.luminis.co.kr
E-MAIL : info@luminis.co.kr
Whatsapp I +82 10 2768 2184 EVA Co., Ltd.        

Үйл ажиллагааны чиглэл: гоо сайхны бүтээгдэхүүн
Eva нь байгалийн гаралтай гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдгээрээ БНСУ-д
танигдсан ба БНХАУ, Кувейт, Пакистан, Турк, Сингапур, Тайланд, Вьетнам зэрэг

улсууд руу экспортолдог. Түүнчлэн 150 сүлжээ дэлгүүр, йога-н төв, фитнес
төвүүдээр борлуулдаг байна.

Luminis нь ашигтай бактерийн оролцоотойгоор Microbiome технологиор
дамжуулан хортой бактерийн үйл ажиллагааг дарангуйлах чадвартай.Тус

бүтээгдэхүүнүүд нь цэвэр байгалийн орц найрлагатай гэдгээрээ давуу талтай.
 
 

LUMINIS цагаан шавартай
цэвэрлэгч хөөс
 LUMINIS бүтэн биеийн
зөөлрүүлэгч арома тос
Биеийн тос
3 үйлдлийг нэг доор
шийдсэн серум
H2O ампултай чийгшүүлэх
маск
Нарнаас хамгаалах тос
Нүүрний тос
Нүүр цэвэрлэгч

http://www.en.luminis.co.kr/
mailto:info@luminis.co.kr


HOMEPAGE : www.dailycha-e.com
E-MAIL : hello@dailycha-e.com
Instagram: dailycha@_e Daily Cha-E Corp.       

Үйл ажиллагааны чиглэл: Фильтр буюу шүүлтүүртэй шүршүүрийн толгой
Daily Cha-E-ийн өвөрмөц шүршүүрийн толгой нь Солонгосын ундны усны
зохицуулалтын хатуу хуулиар баталгаажсан бөгөөд 2 шатлалтай

шүүлтүүрийн системээр цэвэр, аюулгүй ус үйлдвэрлэдэг. Орц найрлагадаа
витамин С болон гиалориуны хүчилтэй. Шүүлтүүрний хувьд 7 төрлийн
анхилуун үнэрийн сонголттой: лаванда цэцгийн, хар интоорын,англи
лийр,улаан бэрсүүт жүрж,бөөрөлзгөнөтэй гэх мэт. Тус бүтээгдэхүүн нь
байгальд ээлтэй материалаар хийгдсэн гэдгээрэ давуу талтай. Түүнчлэн
шүршүүрэнд залгаж хийх, солиход маш хялбар, 30 аас дээш хувиаар усны

алдагдлыг бууруудах чадвартай.

Шүршүүрний толгой: 7 төрлийн анхилам үнэртэй Шүршүүрний шүүлтүүр

http://www.dailycha-e.com/
mailto:hello@dailycha-e.com


Cure Life Co.,Ltd.

Үйл ажиллагааны чиглэл: Гэр
ахуй

2012 онд гэр ахуйн бараа болох
Супер шүүр 3-Жалби-г

үйлдвэрлэсэн. 2019 онд БНСУ-ын
Вадиз хөрөнгө оруулалт босгох
вебсайтад танилцуулагдаж
байсан бөгөөд тэргүүлэгч

бүтээгдэхүүн юм. 
 
 

Бүтээгдэхүүний онцлог: шал, угаалгын өрөө, гал тогооны хэсэг, цонх, үс, гэрийн тэжээвэр амьтны үс
зэргийг цэвэрлэх боломжтой. Бүх гадаргуу дээрх тоос, тоосонцор болон усыг үр дүнтэй цэвэрлэнэ.
Хэрэглэх арга: 4 төрлийн ир нь шаланд хүрэлцэх үед өндөр төвшний долгионы цахилгаан үүсч
тоосонцрыг маш сайн цэвэрлэдэг бөгөөд устай нөхцөлд ч мөн адил маш сайн цэвэрлэнэ. Ирнүүдийн
хооронд хуримтлагдсан тоосыг усаар цэвэрлэхэд л хангалттай. Цэвэрлэгээ хийхэд гарны хүч шаардахгүй
маш хөнгөн бөгөөд эвтэйхэн бүтээгдэхүүн юм. Уян хатан материалтай бөгөөд урт нь 950 мм. 

Цахилгаан долгионтой ир нь агаарт дэгдсэн тоос тоосонцрыг ч өөртөө татна
Хаашаа ч авч явах боломжтой авсаархан хэмжээтэй. 
Резинэн материалтай учир хугарч эвдрэхгүй.


