2021 K-beauty B2B Online Program
No

Company Name

Website

Tel

Name of person in charge

Email

Short Introduction of main products

Ana Ürün Detayları

Ürün Grubu

Epilasyon Lazeri için 808nm Diod Lazer
Co2 Fraksiyonel Lazer
Cilt kaldırma ve sıkılaştırma için HIFU

cihaz
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DAEJU MEDITECH ENGINEERING

www.infilux.co.kr

+82-2-2208-0905

KIM LILY

infilux@daejumedi.co.kr

808nm Diode Laser for hair removal Laser
Co2 Fractional Laser
HIFU for skin lifting & tightening
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GKS Co., Ltd.

www.gks-jayoung.com

+82-42-482-8021
+82-10-5408-4880

Son Jayoung

son5155@daum.net

Mild and trouble-free six natural basic
cosmetics made by researching and developing
Korean wildflower Lychnis cognata as cosmetic
raw materials.

Kore kır çiçeği Lychnis cognata'yı kozmetik
hammaddeleri olarak araştırıp geliştirerek
yapılan hafif ve sorunsuz altı doğal temel
kozmetik.

kozmetik

ghkorea2019@nate.com

Low frequency stimulate muscle and skin that
makes muscles easy and skin elasticity better.
Mcrocurrent is just like galvanic beauty
massage. These two effects are combined in
this massager. As it works with a graphene
maskpack, it could be more effecitve skincare
that improves wrinkle, moisture, whitening.
With a maasger alone, you could massage your
other parts of body shoulder, neck, arm to
reliease your body. When this maasger meet
with cosmetic lotion, you could have a deep
moistursing and nutralizing your face and skin.

Düşük frekans, kasları ve cildi uyarır, bu da
kasları kolaylaştırır ve cilt elastikiyetini daha iyi
hale getirir. Mcrocurrent, tıpkı galvanik güzellik
masajı gibidir. Bu iki etki bu masaj aletinde
birleştirilmiştir. Grafen maske paketi ile çalıştığı
için kırışıklığı, nemi ve beyazlamayı iyileştiren
daha etkili bir cilt bakımı olabilir. Tek başına bir
maasger ile, vücudunuzu rahatlatmak için
vücudunuzun diğer bölgelerine omuz, boyun,
kol masajı yapabilirsiniz. Bu maasger kozmetik
losyonla buluştuğunda, yüzünüzü ve cildinizi
derinlemesine nemlendiren ve besleyen bir
cilde sahip olabilirsiniz.

masaj aleti

markchaah@gmail.com

SOQU which stands for Skin of Queen is the
Skin of Queen'in kısaltması olan SOQU,
brand created to provide Customers the noble Müşterilere asil güzelliği sunmak için yaratılmış
beauty. Natural cosmetic brand SOQU makes
bir markadır. Doğal kozmetik markası SOQU,
products with Gangwon-do's wild plant's
cildi nemlendirmek ve cilt sıkılığını artırmak için
extracts and deep seawater for skin
Gangwon-do'nun yabani bitki özleri ve derin
moisturizing and improvement of skin firmness.
deniz suyu ile ürünler yapar.
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Gruenheim Korea Inc.

G1 BIO Co., Ltd.

BeauMed Co., Ltd.

Underconstuction

www.g1bio.co.kr
www.soqu.co.kr

beaumed.co.kr

82-2-6953-6817

+82-10-2831-2983

+82-70-4117-278

Managing Director

Mr. SUNGWON(Mark) CHA

Yoo Chan Jung

asia@beaumed.co.kr

BeauMed is a korean company specialized in
providing various products & devices, ranges
BeauMed, estetik, güzellik, ilaç, tıp ve
from aesthetics, beauty, pharmaceuticals,
kozmetiğe kadar çeşitli ürün ve cihazlar sağlama
medical, to cosmetics.
konusunda uzmanlaşmış bir Kore şirketidir.
Beaumed Product Lists : HA Filler, Lifting
Beaumed Ürün Listeleri : HA Dolgu, Kaldırma
Thread, PDRN Solution, Skin Booster, Lipolysis, İpliği, PDRN Solüsyon, Cilt Güçlendirici, Lipoliz,
Food supplements and etc..
Gıda takviyeleri vb.

kozmetik

estetik, dolgu
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Myhomeshopping

www.my25.kr

82-2-3142-0303

Hosu Lee

myhomeshopping@hotmail.com

There are 4 kinds of skin1004 cosmetics.
1. Centella Line for mild skincare, replacing the
irritating components.
2. HYALU-CICA Line is for calming of the skin to
swiftly relieve dryness of the skin.
3.The Tone Brightening Line reduces irritation
and cares for cleaner, and brightens the skin
through patented MadeWhite's effects.
4.ZOMBIE LINE eliminate black & whiteheads
deep inside pores, and forms firm and elastic
skin.
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PAMS B&B

www.pamseshop.com

82-32-217-2050

Sangmi Park

pamsdibi@naver.com

PAMS IBC Terra vita

PAMS IBC Terra vita

kozmetik, peeling

sales@woosincos.co.kr

r&b hair care is hair and scalp care based on
natural ingredients of phytoncide, and consists
of hair salon experts and households.
Skin care line consists of a weakly acidic toner,
moisture, and brightening mask pack, whitning,
recover, moisture cream.
Bodyline consists of a body lotion, dead skin
cells, and body wash that are effective in
moisturizing and managing sebum, including a
slightly acidic cleanser, various vegetable oils,
and shea butter to help relieve acne-prone skin.

"r&b saç bakımı, fitocidin doğal bileşenlerine
dayalı saç ve saç derisi bakımıdır ve kuaför
uzmanları ve ev halkından oluşur.
Cilt bakım serisi, zayıf asidik toner, nem ve
aydınlatıcı maske paketi, beyazlatma,
toparlama, nemlendirici kremden oluşur.
Bodyline, hafif asidik bir temizleyici, çeşitli
bitkisel yağlar ve akneye meyilli cildi
rahatlatmaya yardımcı olan karite yağı da dahil
olmak üzere, sebumu nemlendirmede ve
yönetmede etkili bir vücut losyonu, ölü cilt
hücreleri ve vücut yıkamadan oluşur."

saç, cilt bakımı

8

woosin cosmetics co.,ltd.

www. Woosincos.co.kr
andbeauty co.kr

82-32-672-1031

Veronica Park

"4 çeşit skin1004 kozmetik var.
1. Hafif cilt bakımı için tahriş edici bileşenlerin
yerini alan Centella Line.
2. HYALU-CICA Serisi, cildin kuruluğunu hızla
gidermek için cildi sakinleştirmek içindir.
3. Ton Parlatıcı Çizgi tahrişi azaltır ve daha temiz
olmasını sağlar ve patentli MadeWhite'ın
etkileriyle cildi aydınlatır.
4.ZOMBIE LINE, gözeneklerin derinliklerindeki
siyah ve beyaz noktaları ortadan kaldırır ve sıkı
ve elastik bir cilt oluşturur."

kozmetik

3D mask sheet based on food ingredients 3D
sheets (natural pulp) made to fit the essence of
the face and the rich essence provide the best
nutrition

"Gıda bileşenlerine dayalı 3D maske yaprağı
Yüzün özüne uyacak şekilde yapılmış 3D
tabakalar (doğal hamur) ve zengin öz en iyi
beslenmeyi sağlar
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Modongee Cosmetics

http://mdgcosmetics.com/en/foodaholic/#

+82-70-4407-7289

Kyutae Kim

ktkim@mdgcosmetics.com
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Dr.Skin

drskinmall.net

+82 55 388 6624

Jay D

drskin@drskin55.com

Skin care products(Serum & Mask) for acne and Akne ve parlaklık için cilt bakım ürünleri (Serum
brightening
ve Maske)

rebecoco@naver.com

Golden Drip Shampoo
All-in-one shampoo with hair treatment
and essence.
It is made of natural dew extraction
medical herbs to keep the active
ingredients and maximize absorption.
it is popular to those suffering from hairloss, hair damage and dandruff.

"Altın Damla Şampuan
Saç bakımı ve özü içeren hepsi bir arada
şampuan.
Aktif bileşenleri korumak ve emilimi en
üst düzeye çıkarmak için doğal çiy
ekstraksiyonu tıbbi bitkilerden yapılmıştır.
saç dökülmesi, saç hasarı ve kepekten
muzdarip olanlar için popülerdir. "

saç bakımı

DEARBOO SKIN BALANCING CENTELLA CICA
LINE contais Centella Asiatica(CICA) and tea
tree extract to calms skin, controls excess oil,
minimizes skin irritation caused by extrnal
environment and maintain protection layer on
skin. Added with mild AHA, BHA and PHA to
gently dissolve dead skin cells and impurities,
leaving the skin healthy-looking and vital

DEARBOO SKIN BLANCING CENTELLA CICA LINE
içeriğinde Centella Asiatica(CICA) ve çay ağacı
özü bulunur, cildi sakinleştirir, fazla yağı kontrol
eder, dış ortamdan kaynaklanan cilt tahrişini en
aza indirir ve ciltte koruma tabakasını korur.
Hafif AHA, BHA ve PHA ile ölü cilt hücrelerini ve
kirleri nazikçe çözerek cildin sağlıklı ve canlı
görünmesini sağlar.

cilt bakımı

Korea Food and Drug Administration's Wrinkle Kore Gıda ve İlaç İdaresinin Kırışıklık Fonksiyonu
Function Certification Neck Wrinkle
Sertifikasyonu Boyun Kırışıklığını İyileştirme
Improvement Mask
Maskesi

cilt bakımı

gbtg@btcosmetic.com

BeauuGreen CICA WELL Cream [50ml]
Non-sticky, Highly Nutritious Cream
A highly nutritious cream that forms a nutrient
film by gently adhering to the skin with a soft
cream resembling soft Greek yogurt without
stickiness and maintaining nutrition.
A care cream for the whole family regardless
of age or gender
Gender-neutral! Family care cream for all
ages, mom, grandma, grandpa, and even our
children.

BeauuGreen CICA KUYU Kremi [50ml]
Yapışkan olmayan, Yüksek Besleyici Krem
Yapışkanlık olmadan yumuşak Yunan
yoğurduna benzeyen yumuşak bir kremle cilde
nazikçe yapışarak besleyici bir film oluşturan ve
besleyici bir krem oluşturan son derece
besleyici bir krem.
Yaş veya cinsiyetten bağımsız olarak tüm aile
için bakım kremi
Cinsiyetsiz! Her yaştan anneye, anneanneye,
dedeye hatta çocuklarımıza aile bakım kremi.

cilt bakımı

Amazon ABD ve Japonya'da 1 numaralı satıcı.
Cildi doğrudan besleyen basit tabaka tipi bir
esans maskesidir. Bu yüz maskesini yalnızca bir
kez kullanırsanız farkı hemen hissedebilirsiniz ve
içinde yüzünüze yapışan yüksek kaliteli bir
maske yaprağı bulunur. Bu kolajen yüz maskesi
cildinizi nemli, taze ve parlak tutar. Ayrıca
cildinizin pürüzsüz ve pürüzsüz kalmasına
yardımcı olur. Cildinizi besler ve parlatır. Serin
hissetmenizi sağlar ve yorgun cildinizin
elastikiyetini korur.

kolajen yüz maskesi
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REBECOCO Co., Ltd

www.rebecoco.com

82-2-6926-6331

Lee, Sangho
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From B LAB Co., Ltd.

www.dearboo.com

+82 31 826 0900

Donghyun SEO

dearboo.overseas@gmail.com
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TRADEWAVE CO.,LTD

www.myformula.co.kr

070-4062-5719

JEON JIMAN

jjbrain@naver.com
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Beauty Cosmetic Co., Ltd.

www.btcosmetic.com

82-70-4896-4539

Clayton Jung

yüz maskesi

serum maske, akne giderici

15

Dermal Korea Co., Ltd.

www.dermalkorea.com

82-31-704-8222

Choi Seungoh

mrcltd@naver.com

No.1 seller in Amazon USA and Japan. It is a
simple sheet type essence mask that nourishes
the skin directly. You can feel the difference
right away if you use this face mask only once,
and it includes a high-quality mask sheet that
sticks to your face. This collagen facial mask
keeps your skin moist, fresh and bright. Also, it
helps keep your skin smooth and smooth. It
nourishes and brightens your skin. It makes you
feel cool and keeps your tired skin elastic.
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J&G COSMETICS CO., LTD.

www.gsley.co.kr

82 10 5310 1296

JOHN KIM

slonykim@gmail.com

GSLEY bubble bomb pack
GOLD SNAIL DEEP SLEEPING PACK

"GSLEY balon bomba paketi
GOLD SNAIL DERİN UYKU PAKETİ"

köpük bombası
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O AND YOUNG International Co.,Ltd

oandyoung.com

82-2-517-0312

SeungHyeon Jo

simon@oandyoung.co.kr

ACME Beta-Glucan Cleansing Balm - 150ml
huge volume, make up remover, cleansing
strongly without stimulation

ACME Beta-Glucan Cleansing Balm - 150ml
büyük hacimli, makyaj çıkarıcı, stimülasyon
olmadan güçlü temizlik

cilt bakım makyaj
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RAPHAS CO., LTD

www.raphas.com

070-4483-9709

JANG JAEYOUNG

jyjang@raphas.com
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Reziena.inc

www.reziena.com

+82262075598

Eunjoo Chang

ejchang96@reziena.com

TROUBLE CURE: 'Hyaluronic acid' and other SORUN TEDAVİSİ: 'Hyaluronik asit' ve diğer ana
main components melt when it contact with
bileşenler su ile temas ettiğinde erir. Bu
water. Therefore, as Microneedle is mixed with nedenle Microneedle cilt nemi ile karıştırıldığı
skin moisure, it completely melts and absorbed için iki saat içerisinde tamamen erir ve emilir.
within two hours. Clinical trial results show
Klinik deney sonuçları, 8 günlük kullanımdan
64.4% improvement in trouble after 8 days of
sonra sorunda %64,4 iyileşme ve 8 günlük
use, and show 59.77% reduction in sebum after kullanımdan sonra sebumda %59,77 azalma
8 days of use.
olduğunu göstermektedir.
Young &be Pro. Rejuvenating Solution

Genç ve Profesyonel. Gençleştirici Çözüm

cilt bakımı

cilt bakımı
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Mineralhouse Co.,Ltd

www.drdeep.co.kr

+82-31 731-0103

Soo Jung KIM

drdeepkor@gmail.com

Natural Derma Cosmetic with Hyper Mineral
and nutritional herb extract.
It deeply moisturizes the skin and is healthy to
improve the skin's trouble.
Can used from newborn baby to senior.
-Registered EU CPNP (Cosmetic Product
Notification Portal).
-Korea "Seoul National University"
Atopy(Eczema) clinical test completed.
-Registered FDA U.S.A.
-German Derma Test “Excellent”
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The SJ Medi Cosmetic

http://gratiasoo.com/

82-31-996-4731

Shin Kyung-Ha (Manager)

tsj4731@naver.com

Spicule-in, Re-all Cica Cream, UV Mild Sun
Cream
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KOREA B&C CO., LTD

SKINMISO CO., LTD.
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URG INC
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Joylife co., ltd

www.koreabnc.org

www.skinmiso.com

www.shangpree.com

+82 1661-5663

82-2-6423-7752

Jake JEON

Younkwang Jung

young@skinmiso.com

"*Kristal teknolojisi, aktif bileşenleri cildin
*Crystalsome technology delivers active
derinliklerine iletir.
ingredients into deep inside of skin.
*Resmi bir test raporu, gözeneklerin hacimlerini
*An official test report proves to decrease
%42.7'ye kadar azalttığını kanıtlamıştır.
volumes of pores upto 42.7%.
*9 bitki özleri cilt bakımını canlandırmaya
*9 plant extracts help to vitalize the skin care.
yardımcı olur."

cilt bakımı

Vivian Choi

cloudjw@shangpree.com

82-70-4400-4571

Sorbonne Tilloev

peacekoki@jlife1.com

Alex Yang/ Codi Ursu

cilt bakımı, güneş kremi

cilt bakımı

+82-70-8671-6887

+821023109251/
+821099985643

Spicule-in, Re-all Cica Krem, UV Hafif Güneş
Kremi

kbncbeauty@hanmail.net

http://jnn2.co.kr/

http://www.miracell.co.kr/en/

cilt bakımı

DIBLANC Sweetheart Tintstick
"DIBLANC Sweetheart Tintstick
(Lipbarm+Tint+Lipstick)
(Lipbarm+Tint+Ruj)
It contains a lot of coconut oil, macadamia nut İçeriğindeki doğal maddelerden elde edilen bol
oil, sunflower seed oil and shea butter, which miktarda hindistancevizi yağı, macadamia fındık
are naturally derived from ingredients. 3 in 1 yağı, ayçiçeği tohumu yağı ve karite yağı içerir.
sweet heart tint stick with full color.
Tam renkli 3'ü 1 arada tatlı kalp tonu çubuğu."

www.joylifekorea.com

26 Miracell Co., Ltd.

"Hyper Mineral ve besleyici bitki özü ile Doğal
Derma Kozmetik.
Cildi derinlemesine nemlendirir ve cildin
rahatsızlığını iyileştirmek için sağlıklıdır.
Yeni doğan bebekten yaşlılığa kadar
kullanılabilir.
-Kayıtlı EU CPNP (Kozmetik Ürün Bildirim
Portalı).
-Kore ""Seul Ulusal Üniversitesi""
Atopi(Egzama) klinik testi tamamlandı.
-Kayıtlı FDA U.S.A.
-Alman Derma Testi “Mükemmel” "

alexworld6260@gmail.com/
codi.miracell@gmail.com

Since1990, SHANGPREE has provided the
ultimate solution for true beauty with
Esthetician Formula and the “holystic” beauty
treatment system. With strict philosophy and
standard of excellence, we have developed
Esthetician Formula filled with our over 31
years of know-how and clinical data on
different age, skin types, concerns. Currently,
SHANGPREE is exported to over 52 nations
including Harrods and other premium channels.
SHANGPREE inspires you to find your ultimate
solutions with carefully crafted formulas made
with
accumulated skincare know-how. You can
experience SHANGPREE SPA’s signature
treatment at home.

JNN-II
VITAL LIGHTNING LINE

"1990'dan beri SHANGPREE, Estetisyen
Formülü ve "holistik" güzellik bakım sistemi ile
gerçek güzellik için nihai çözümü sağladı. Sıkı
felsefe ve mükemmellik standardı ile, 31 yılı
aşkın bilgi birikimimiz ve klinik verilerimizle dolu
Estetisyen Formülü'nü geliştirdik. Farklı yaş, cilt
tipleri, endişeler.Şu anda SHANGPREE, Harrods
ve diğer premium kanallar dahil olmak üzere
52'den fazla ülkeye ihraç
edilmektedir.SHANGPREE, özenle hazırlanmış
formüllerle nihai çözümlerinizi bulmanıza ilham
verir.
birikmiş cilt bakımı bilgisi. SHANGPREE SPA'nın
özel bakımını evinizde yaşayabilirsiniz.

cilt bakımı, spa

JNN-II
VITAL LIGHTNING LINE

cilt bakımı kozmetik

"SMART M-CELL2, hücreyi maksimuma çıkaran
SMART M-CELL2 is an automatic isolation and
otomatik bir izolasyon ve konsantrasyon
concentration system that maximizes cell
sistemidir.
collection and maintains maximum cell viability
toplama ve maksimum hücre canlılığı ve
and recovery rate.
kurtarma oranını korur.
Unlike the conventional centrifuges, SMART MGeleneksel santrifüjlerin aksine SMART MCELL2 provides concentrated stem cells as
CELL2, konsantre kök hücreler sağlar.
well as other types of cells that are required for WBC, büyüme gibi doku rejenerasyonu için
tissue regeneration, such as WBC, growth
gerekli olan diğer hücre türlerinin yanı sıra
factors, platelets, cytokines.
faktörler, trombositler, sitokinler.
SMART M-CELL2 managed to acquire KFDA, CE, SMART M-CELL2, KFDA, CE, ISO, GMP ve NET
ISO, GMP, and NET certifications, as well as
sertifikalarının yanı sıra almayı başardı.
different patents and trademarks globally and it dünya çapında farklı patentler ve markalar ile
became a safe solution in anti-aging and
yaşlanmayı geciktirmede güvenli bir çözüm
preventive medicine, dermatology, alopecia,
haline geldi ve
orthopedics, critical limb ischemia, and many
koruyucu tıp, dermatoloji, saç dökülmesi,
more.
ortopedi, kritik uzuv iskemisi ve çok daha
fazlası."

cihaz
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Hwado Cosmetic Inc.

https://www.hwadocos.com

+82-70-8796-5387

Steve Choi

hwado@hwadocos.com
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Hanul Co.,Ltd

www.hanul.co.kr

82-2-334-9012

Hyealin Kim

lina@hanul.co.kr
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Kocoslab

www.

82-10-2606-5422

Kim Hu Gon

kocoslab88@naver.com
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Abill Korea Co.,Ltd.

C&N COSMETICS CO.,LTD.

en.nacific.com

www.cnncos.co.kr

+82 02-867-0220

82-32-682-5326

Hyeon-a Kim

MR. HYUNSANG CHO

<Natural C Serum>
Natural Vitamin C! Acerola extract 68%
Whitening / moisturizing / elasticity / radiance
Natural vitamin C energy for the skin
Natural C Serum contains plenty of fresh
acerola natural vitamin C. Feel the excellent
whitening effect with a soft and refreshing
feeling.

"<Doğal C Serumu>
Doğal C Vitamini! Açerola özü %68
Beyazlatma/nemlendirme/elastikiyet/parlaklık
Cilt için doğal C vitamini enerjisi
Natural C Serum bol miktarda taze aserola
doğal C vitamini içerir. Mükemmel beyazlatma
etkisini yumuşak ve ferahlatıcı bir hisle
hissedin."

Hanul has specialized for manufacturing wipes Hanul, son 30 yıldır her kategoride mendil ve
and cosmetics in every category for the last 30
kozmetik üretiminde uzmanlaşmıştır.
years. We have more than 40% M/S in Korean Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli
wipes market with various types and styles in tip ve tarzlarda Kore mendil pazarında %40'tan
order to fulfill the customers' needs. For your
fazla M/S'ye sahibiz. Daha iyi anlamanız için,
"7Days Secret Centella Cica Uyku Paketi
7Days Secret Centella Cica Sleeping Pack
Hasarlı ve hassas cildi yatıştırmaya yardımcı
Helps to sooth damaged and sensitive skin,
olur,
soothes and moisturizes problematic skin
sorunlu cildi yatıştırır ve nemlendirir
softly.
usulca."

cilt bakımı, serum

kozmetik, mendil

cilt bakımı

930109z@abillkorea.com

Unlike general serum, it is a two-layer serum Genel serumdan farklı olarak, cildin durumuna
consisting of an oil layer and a moisture layer,
göre sallayarak veya sadece nem tabakasını
which hydrates the skin and manages pores by
veya yağ tabakasını kullanarak cildi
shaking it depending on the skin condition or
nemlendiren ve gözenekleri yöneten bir yağ
by using only the moisture layer or oil layer. It is tabakası ve bir nem tabakasından oluşan iki
a product that has also been tested for the
katmanlı bir serumdur. Akne benzeri ciltler için
suitability of acne-like skin, and all skin types
de uygunluğu test edilmiş bir üründür ve tüm
can be used without any burden.
cilt tiplerine yük olmadan kullanılabilir.

cilt bakımı, serum

pheno@hanmail.net

It is a cosmetics product designed to target
"Ünlü ressamlar tarafından tasarlanmış bir
young customers in their teens and twenties by karakter ve özgün tasarım kullanılarak, onlu ve
using a character designed by famous painters
yirmili yaşlarındaki genç müşterilere yönelik
and unique design. It is a cosmetic product that olarak tasarlanmış bir kozmetik ürünüdür. Su
prevents water loss as much as possible
damlasının özel çıkışı sayesinde su kaybını
through the special output of water drop.
mümkün olduğunca önleyen kozmetik bir
üründür.

kozmetik

