
YJBN CO., LTD 
Үсний арчилгааны чиглэлээр мэргэшсэн бөгөөд
өндөр чанарын бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг компани
юм.

• Үсний салоны платформ HAIRBEST.COM 

• Үс, хуйхны арчилгаа (Үс арчилгаа, үс уналтын 
шампунь, үсний эссенз, тоник, вакс)

• Үсний сам

• Үсний бусад хэрэгслүүд (буржийлгагч, индүү, 
хатаагч)
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Anytape Co., Ltd

• Батга, шархны эдгэрэлтийг хурдасгаж, сорив
үлдэхээс сэргийлдэг. Шархны чийгийг
шингээдэг бөгөөд хүний арьсанд ямар нэгэн
сөрөг нөлөө учруулдаггүй лент, эрүүл мэндийн
наалт үйлдвэрлэдэг компани юм. Түүнчлэн аж
үйлдвэрт ашиглагдах байгальд ээлтэй наалддаг
тууз нь автомашин, барилгын материал зэрэг
салбарт ашиглагдах боломжтой.

http://www.anytape.kr/



ROC

ROC нь эрүүл амьдралыг эрхэмлэдэг хүмүүст зориулж 
“BAO” брендийн хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг санал 
болгож байна. 

BAO брендийн “MUSCLE” нэрийн БАНШНЫ ижил 
төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээс ялгаатай нь:

• Бүхий л түүхий эд нь амин дэм ихтэй, аюулгүй, 
солонгосоос гаралтай. 

• Илчлэг бага конжак, конжак будааны найрлагатай 
(Пүнтүүзний оронд конжак ашигладаг)

• Глютенгүй, эрүүл баншны гурил

• Илчлэг, өөх бага

Уургийн агууламжийг 

нэмэгдүүлж, өөх тосны 

чанарыг бууруулах үүднээс 

тахианы цээж махаар хийсэн. 

Тахианы цээж мах, конжак будаа, 

Турмерик нунтаг, гол нэрийн 

хүнсний ногоонуудыг агуулсан 

солонгос карритай будаа (амин 

дэмээр баялаг)

Уураг, кальци, фосфор, төмөр 

зэргээр баялаг поллок загасны 

мах ашигласан бөгөөд өөх тосны 

агууламж маш бага. Амин 

дэмийн нэгдлийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор ногоон сонгинын 

орцтой. 

Ямарваа нэгэн төрлийн махны 

орцгүй, цагаан цөцгийн шошоор 

хийгдсэн.  Жингээ барьж буй 

хүмүүст нэн хэрэгтэй бөгөөд 

нүүрс ус бага. 

Бусад бүтээгдэхүүнүүд:

• Веган каррины нунтаг

• Сайчам (органик будааны чипс)

• Веган жажанг нунтаг

• Хатаасан лийр

(Бүгд органик бөгөөд глютен агуулаагүй, цагаан хоолтон хүнд 

тохиромжтой)



“План Б” компани нь зогсоолын 
хяналт, хяналтын камерын чиглэлийн 
компани бөгөөд дараах бараа, 
үйлчилгээг үзүүлнэ:

• Зогсоолын хаалт

• Улсын дугаар уншигч

• Хүний оролцоогүй төлбөр хураагч
(картаар)

• Зогсоолын менежментийн сервер 

www.pplanb.co.kr

Хяналт
Зогсоолын хяналтын систем

Автобусны буудлын мэдээлэл



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

Арьсны төрөл:

• Хуурай

• Эмзэг

• Энгийн

• Тослог

• Үрчлээт

Олны хүсдэг хэрэгцээ:

✓ Нүүр будаг арилгах, 

цэвэрлэх

✓ Арьсыг тайвшруулж, 

чийгшүүлэх

✓ Хөгшрөлтийг эсрэг

✓ Хуйх цэвэршүүлэх

✓ Бие

✓ Маск

https://minehouse.co.kr/



ICK нь нүдний линз үйлдвэрлэдэг 
компани бөгөөд байгалийн, сувдан 
болон хээнцэр, хүүхэн харааны линз 
хэрэглэгчиддээ санал болгодог. 

Инновацлаг шийдэл

• ICK-ийн линз нь удаан хугацаанд 
хийсэн судалгаа хөгжүүлэлтийн 
үр дүнд удаан зүүсэн ч 
хуурайшиж, нүдэнд тавгүй 
мэдрэмж өгөх нь бусад линзтэй 
харьцуулахад маш бага. (“ICK-
Polymacon” материал)

Байгалийн линз – Аль ч улсын байгалийн цаг уураас 

үл хамааран зүүх боломжтой, нүдний хүүхэн харааг 

илүү өнгөлөг болгож, мөн хэлбэржүүлдэг. 

Сувдан линз – Алтлаг ба мөнгөлөг элсэн өнгө 

болон бусад өвөрмөц линзүүд

Хээнцэр (fancy) линз – Аймшгийн баяр зэрэг онцгой арга 

хэмжээнүүдэд зүүх тохиромжтой, гоо зүйн өндөр мэдрэмж 

шингэсэн линзүүд

Хүүхэн харааны линз – Хүүхэн харааны

өнгөний бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан

гоёлын линзүүд

Чийг хадгалалтын туршилт

“ICK-Polymacon”-ийг бусад энгийн 

линзтэй 8 цагийн турш туршилт 

хийхэд чийгээ 95%-иас дээш хэмжээнд 

хадгалсан байдаг. 

ICK (icklens.com)

http://icklens.com/home/


Шингэн хүлээн авагч

• Хүлээн авагч нь конденсатор ба өргөтгөгч хавхлагын голд нь
суурилсан байдаг бөгөөд конденсаторт шингэрүүлсэн, өндөр хэм
болон даралт бүхий хөргөлтийн шингэнийг хадгалдаг сав юм. Бүхий
л төрлийн хөргөгч, хөлдөөгч ба агааржуулагчид суурилагдддаг.

• Хүлээн авагчийн хөргөлтийн савны багтаамж нь эзлэхүүний 75%
болон түүнээс бага түвшинд цэнэглэгдсэн байх ёстой.

• Кёонг-ан Термотек нь 1000 ℓ хүртэлх багтаамжтай хэвтээ, босоо
хүлээн авагчийг үйлдвэрлэдэг.

Сорох аккумлятор

Шингэн тусгаарлагч нь компрессор ба ууршуулагчийн хооронд байралдаг. Шингэнийг

шахахаас сэргийлэхийн тулд зөвхөн хийг компрессор руу дамжуулдаг.

Тогтмол хурдтайгаар фреон, хөргөлтийн тосыг компрессор руу сорогдож ордог.

Шингэн тусгаарлагчийг ууршуулагчийн хүчин чадлын 25-30%-иас илүү байх

хэмжээнд сонгодог.

Шингэн тусгаарлагч нь босоо чиглэлээр, компрессорт ойр байралдаг.

Хөргөгч, агааржуулагч

үйлдвэрлэлийн салбарт

мэргэшсэн компанийн хувьд

“Кёонг-ан Термотек” нь өөгүй

төгс бүтээгдэхүүнээр цаг

алдалгүй хангадаг.

Бүрхүүл ба хоолойн усан хөргөлттэй дулаан солилцогч

• Усны тусламжтайгаар дулааныг хөргөгчтэй солилцож, хөргөгчний 

хэвийн үйл ажиллагааг дээд зэргээр хангадаг. 

• Усаар хөргөөх систем нь энгийн агаарын хөргөлтөөс хэд дахин 

илүү.

• Ашиглаж буй усны чанараас хамаарч гадны биет дулааны хоолой 

дотор орж болох ба энэ нь хөргөлтийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж 

болзошгүй. Иймд тогтмол хугацаанд шаардлагатай үйлчилгээг 

хийлгэж байх ёстой.   

경안써머텍
(kyungan.kr)

http://kyungan.kr/


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

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.

Муреок муреок 

хүүхдийн нухаш

(Чихэртэй хулуу, 

амтат төмс)

Муреок муреок 

хүүхдийн нухаш

(Чежүгийн лууван, 

эрдэнэшиш)

Мач Лак Эй Би 

Си Жүүс

https://2ucares.com/

http://www.2ucares.com/
mailto:2ucares@naver.com


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/



• 1998 оноос хойш үйл ажиллагаа явуулж буй, электрон хэрэгсэл, 
нарийвчилсан эд ангийн чийгний хамгаалалттай савлагааны, 
цахилгаанждаггүй, мөөгөнцөр үүсгэдэггүй зэрэг олон төрлийн 
сав баглаа боодол, уут үйлдвэрлэдэг компани юм. 

Чийгний хамгаалалттай 

тугалган уут
Чийгийн хамгаалалттай 

металлжуулсан уут

Нейлон, PET уут

(исэлдэлт, зэврэл)
Статик хамгаалалттай 

уут

Бактер, мөөгөнцрийн эсрэг уут

Био задрах уут

LLDPE 

(Сунах, урагдах, цоорох, дулаанаа 

алдахаас сэргийлэх уут. Физик, 

химийн шинж чанарыг 

үйлчлүүлэгчдэд тохируулж болдог)

Зориулалт:

• Хагас дамжуулагчийн сав баглаа боодол

• Хатуу диск сав, баглаа боодол

• Электрон хэрэгслийн сав, баглаа боодол

• Лабораторийн дээж, хоол хүнс сав, баглаа 

боодол

나노팩코리아 (npkkr.com)

http://www.npkkr.com/index.php

