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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport, Produkcja OEM
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 2016

Polska, Niemcy

TAMLATAMANU Inc.

O firmie
LANBELLE to marka naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych 
stworzonych przez firmę Tamlatamanu Inc. Produkty powstają 
ze starannie wyselekcjonowanych roślin z Europy i wysp 
Oceanu Spokojnego. 
Wszystkie składniki LANBELLE zostały sklasyfikowane na liście 
Skin Deep® amerykańskiej organizacji pozarządowej jako 
produkty o najwyższym stopniu bezpieczeństwa dla skóry.

Kontakt
Strona: www.lanbelle.com
Kontakt: Lee Yoojin
E-mail: jane.jung@lanbelle.com
Tel: +82-31-705-6715
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Główne Produkty

• Olejek oczyszczający na bazie nasion szafranu, nasion 
makadamii, nasion winogron z extraktem z orzechów 
laskowych, centelli oraz wyciągiem z zielonej herbaty.

• Efekt kolagenu pomaga detoksykować skórę i 
poprawia aktywność przeciwutleniającą i siłę obronną 
skóry. 

Oczyszczanie

Nawilżanie

Odbudowa

Seria nawilżająca zawiera:
• Serum podwójnie nawilżające,
• Nawilżacz EGF Duo,
• Krem witaminowy i krem Lan'stamanu,
• Maskę żelową.

• EGF + FGF Ampule – ampułka regenerująca na 
bazie ekstraktu z centelii,

• Lanbio Oil - 100% ekstrakt z orzechów drzewa 
Tamanu o wyjątkowym działaniu nawilżającym 
oraz leczniczym.

Cleansing Oil & Cleansing Gel

Cream  &  Serum   &   Mask

EGF + FGF Ampule & Oils
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport
Rok założenia: 2007
Kraj produkcji: Korea Południowa  

Wietnam, Indonezja, Australia, Kanada, Japonia, UK, 
Hiszpania, Francja, Norwegia, Chiny, Tajwan, USA, 
Malezja

HnB Healing and Beauty

O firmie
HnB jest głównym producentem naturalnych, biocelulozowych 
masek AviF m.in. na twarz, szyję oraz biust. W 2016  roku HnB 
otworzyła drugą siedzibę produkcyjną w Wietnamie. 
Innowacyjność  koreańskich masek AViF to przede wszystkim 
zastosowanie bio-nano komórek macierzystych w połączeniu z 
ulegającym  procesowi fermentacji sokiem kokosowym oraz 
naturalnych ekstraktów i wyciągów z roślin, warzyw i owoców.

Kontakt
Strona: www.healingnbeauty.com
Kontakt: Hyeonseon Jeon
Telefon: +82-10-7447-2859
E-mail: sun.j@nislcos.com
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Główne Produkty 

Produkty przeciwzmarszczkowe

Produkty nawilzające 

Produkty rozjaśniające 

Biocelulozowa maska nawilżająca, na bazie 
czystej wody kokosowej, która intensywnie 
nawilża skórę twarzy. Zawiera formułę 
Marin-Mucin z odżywczymi dla skóry 
wyciągami z ogórka, oliwy i strzępiela. 

Anti-Age Biocell Face Mask 

Hydrating Biocell Face Mask 

Brightening Biocell Face Mask

Zawarta w biocelulozowej masce adenozyna i 
naturalne zioła z regionu alpejskiego, ujędrniają i 
uelastyczniają  skórę, działając 
przeciwzmarszczkowo.

Rozjaśnia skórę, nadając jej blask. Zapewnia 
głębokie nawilżenie, aby skóra była gładka i pełna 
witalności, również dzięki nieodłącznym 
właściwościom maski  Biocell.
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Firma

Eksport

Obszar działania:  Produkcja, eksport, produkcja OEM 
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 2009

Malezja, Wietnam, Rosja, Filipiny, Chiny, Japonia, Dubaj, 
Fracja, Singapur, Tajwan, Mongolia, USA, Kanada

YADAH Co.,Ltd.

O firmie
Yadah oferuje delikatne, ale skuteczne kosmetyki na bazie
składników roślinnych, szczególnie uwielbiane przez młodych
ludzi. Wyjątkową popularnością cieszą się produkty,
zwalczające niedoskonałości cery.
Kosmetyki Yadah składają się wyłącznie ze składników
organicznych, certyfikowanych znakiem jakości ECOCERT.
Stworzone zostały bez sztucznych barwników, konserwantów
czy chemikaliów. Są łagodne i hipoalergiczne.

Kontakt 
Strona: www.yadahcosmetics.com
Kontakt: Gang Eun Mi
Telefon: +82-70-8255-6687
E-mail: yadahkorea@yadahcosmetics.com
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Główne produkty 

Kojąco, łagodzące maski pielęgnują skórę podatną na 
niekorzystny wpływ środowiska  zewnętrznego.
Zawierają substancje i składniki odżywcze.
Wszystkie maski są wykonane z bawełny, która 
idealnie dopasowuje  się do skóry twarzy.
Nie zawierają parabenów , etanolu, sztucznych 
barwników.

Maski łagodzące 

Maski oczyszczająco-
pielęgnacyjne

Maski kolagenowe 

100% ekologiczne maski , wiażące najbardziej 
odżywcze  esencje  czysto roślinne.
Nie podrażniają skóry twarzy.

Soothing Mask Pack 

Pore Care Mask Pack 

Collagen Mask Pack 

Maski wykonane w 100% z bawełnianej pulpy.
Opakowania z maskami Yadah ,są wolne od sztucznych 
barwników, parabenów, etanolu i substancji 
zapachowych. 
Maski są idealne do każdego rodzaju skóry.
Maski Yadah są  zaprojektowane  i  przeznaczone 
również dla skóry wrażliwej. 
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Firma 

Eksport

Obszar działania:  Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea, Francja
Rok założenia: 2016

Francja, Włochy, Polska 

Me – in Seoul 

O firmie
Mi-rê zrodziła się z wysokich standardów koreańskiego piękna 
i francuskiego wyrafinowania. Dwie pasjonatki piękna, 
Elizabeth Armenta-Trémosa i Miseong KIM stworzyły 
kosmetyki do makijażu, jednocześnie pielegnujące cerę, które 
są wygodne w użyciu.
Produkty mi-rê są połączeniem koreańskiej technologii i 
tradycji z francuską elegancją i doświadczeniem.

Kontakt 
Strona: http://mirecosmetics.com/
Kontakt: Elizabeth Tremosa & Miseong Kim 
Telefon: +82-66-529-9995
E-mail: Info@Mi-In.Kr
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Główne Produkty 

Podkład matujący nowej generacji 
Cushion 

BiBi Nova Cushion 

BiBi NOVA to produkt hybrydowy
(makijaż i pielęgnacja cery w jednym),
zawierający rewolucyjny cushion -
krem BB, CC oraz podkład w jednym
opakowaniu.
Zapewnia natychmiastowy efekt
perfekcyjnej cery. Wyrównuje koloryt
tworząc lekką i matową mgiełkę oraz
nadaje skórze idealny wygląd bez
uczucia maski. Skóra staje się
delikatna, a niedoskonałości znikają.
Puder o delikatnej teksturze zapewnia
aksamitne wykończenie i komfort na
cały dzień, dzięki nawilżeniu skóry aż
do 8 godzin.
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Produkcja OEM
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 2014

Niemcy, Chiny, Indonezja, Indie, Malezja, Singapur, 
Tajlandia, USA, Wietnam, Japonia, Australia

BEAUREN KOREA, Inc. 

O firmie
Beauren Korea Inc. tworzy produkty, zapobiegające starzeniu 
się skóry przy wykorzystaniu najnowszych technologii w 
kosmetyce. 
Stworzenie innowacyjnego składnika przeciwko starzeniu się 
cery (Microspear®), który głęboko wchłania się w skórę, 
umożliwiło powstanie produktów nowej jakości w pielęgnacji 
w ramach marki MIRACLETOX.
Produkty marki CELLSTORY oferują profesjonalne produkty 
pielęgnacyjne dla salonów piekności oraz SPA.

Kontakt
Strona: www.beauren.com
Kontakt: Eun Jin Kim
E-mail: jinny.kim@beauren.com
Telefon: +82-2-6959-5440
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Główne Produkty 

Produkty przeciwzmarszczkowe 

Miracletox Time Rewind Perfection 
Tox Ampoule, Feel Cream & Mask

Miracletox Time Rewind Perfection Tox 
Ampoule, Time Rewind Perfection Feel 
Cream oraz Time Rewind Perfection Mask to 
innowacyjne kosmetyki przeciwko starzeniu 
cery, wykorzystujące rewolucyjne 
rozwiązania technologiczne.
Produkty te zapobiegają powstawaniu 
zmarszczek oraz zapewniają elastyczność 
skórze twarzy poprzez dokładną stymulację 
cery.
Jest to luksusowy program naprawczy do 
każdego domowego SPA.
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Firma

Eksport 

Obszar działania : Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2011  

Polska, USA, UK, Chiny, Włochy, Rosja 

BENTON Inc.

O firmie
Benton Cosmetics  to w pełni naturalne kosmetyki 
koreańskie, których wiodącymi składnikami jest aloes, filtrat 
ze śluzu ślimaka, jad pszczeli, EGF, fermentowany filtrat z 
grzyba Galactomyces oraz liczne ekstrakty roślinne. 
Ich skuteczność gwarantuje również lekko kwaśne pH, 
zbliżone do pH zdrowej skóry, w którym to środowisku na 
skórze nie powstają żadne zmiany skórne.
Kosmetyki produkowane są małymi partiami aby zachować 
świeżość produktu. Benton Cosmetics nie testuje na 
zwierzętach (certyfikat Beauty Bunnies Peta).

Kontakt Strona: www.bentoncosmetics.com.
Kontakt: In Gyeong Choi
E-mail: kate@bentoncosmetic.info
Telefon: +82-2-1899-6805 13

Główne produkty 

Produkty pielęgnacyjne 

Krem pod oczy Benton to krem z fermentacyjnej linii 
kosmetyków. W jego skład wchodzą przede 
wszystkim: fermentowany filtrat z grzyba 
Galactomyces, który jest bogaty w witaminy, 
aminokwasy, sole mineralne i kwasy organiczne, 
które znacząco wpływają na naturalne procesy 
odmłodzenia komórek. To gęsty, bezzapachowy 
krem, który łatwo się rozprowadza,szybko wchłania 
i natychmiast odżywia i nawilża skórę. W składzie 
znajdziemy również bakterie probiotyczne, które 
stymulują regenerację enzymatyczną oraz ceramidy
i oligopeptydy, a także ekstrakty roślinne.  
Krem polecany jest do skóry wrażliwej i suchej, 
matowej, z drobnymi liniami i zmarszczkami, 
odwodnionej i napiętej oraz do  skóry  ze słabą 
równowagą wodno-olejową.

Fermentation Eye Cream 
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2007 

Chiny, Tajwan, Polska 

NSRetail Co., Ltd

O firmie NS Retail Co., Ltd. koncentruje się na badaniach nad  rozwojem 
kosmetyków.
Firma specjalizuje się w produktach do codziennej pielęgnacji 
cery. Marki Premium Home Care, Petitfee i Koelf to globalne 
linie kosmetyków, eksportowane do innych krajów. NSRetail 
jako pierwsza firma opatentowała w Korei Hydro Gel Essence 
Soap, krem z kroplami wody, który to cieszy się ogromną 
popularnością. 

Kontakt
Strona: www.petitfee.com
Kontakt: Yang Seo Rim
E-mail: overseas@petitfee.com
Telefon: +82-2-577-9263
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Główne produkty 

Oczyszczanie i odnowa 

Regeneracja

Ukojenie 

Tonizująco-nawilżająca maska, która szybko 
uspokoi podrażnioną skórę. Ciemnopurpurowo-
niebieski kolor tego produktu to nie zawarty w 
nim sztuczny pigment, ale niepowtarzalny kolor 
Azulenu.

Płatki do twarzy oparte na składnikach z czarnej 
perły i złota, mają za zadanie oczyścić i 
odbudować komórki skóry. Bogate w 
aminokwasy i minerały sprawiają, że skóra staje 
się jaśniejsza i odświeżona. Zawierają wiele 
ekstraktów roślinnych, takich jak wyciąg z 
grejpfruta, zielonej herbaty oraz cytryny, aby 
zapewnić odpowiednie nawilżenie i odżywienie.

Czarna, hydrożelowa maska zawiera czarny perłowy
proszek i torfową wodę, które dostarczając  
aktywnych składników, wnikają głęboko w skórę
twarzy. Pięć wyciągów z roślin wpływa uspokajająco 
ma skórę podrażnioną. 

Black Pearl & Gold Eye Patch

Black Pearl & Gold hydrogel Mask pack

Azulene Ultra Soothing Pads 
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2016

Kanada, USA, Rosja, Norwegia, Holandia, Niemcy, 
Hiszpania 

HELLOSKIN Co., Ltd.

O firmie
HELLOSKIN Seoul to koreańska firma, która koncentruje się na 
tworzeniu skutecznych masek w płatach dla różnych 
problemów związanych z pielęgnacją skóry. Wyróżniamy 5 
różnych masek JUMISO.
HELLOSKIN buduje silną więź ze swoimi kientami dzięki 
współpracy ze znanymi blogerami, aktywności w mediach 
społecznościowych oraz produkcji wideo w różnych językach.
Relacja z klientem nawiązywana jest również dzięki 
indywidualnej historii, towarzyszącej każdemu produktowi, 
dostosowanej do kontekstu i charakteru kosmetyku.

Kontakt 
Strona: http://hello-skin.com/
Kontakt: Keum Si Heon
E-mail: hellopartner@hello-skin.com
Telefon: +82-31-554-5297
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Główne Produkty 

Maski pielęgnacyjne JUMISO 

Maski  marki HELLOSKIN są wzbogacone o niezbędne składniki 
odżywcze i witaminy, aby nadać skórze jasną i świetlistą 
poświatę. Maski Jumiso wykonane są z niezwykle miękkiego, 
cienkiego i oddychającego materiału bawełnianego Cupra. 
Odpowiednie  dla wszystkich rodzajów cery.

Army Set firmy HELLOSKINto linia pielęgnacyjna kosmetyków
stworzona specjalnie dla mężczyzn. To produkty oparte na
wyciągach i składnikach odżywczych z morza martwego. Wśród
kosmetyków znajdziemy również korektory kamuflujące.

Pielęgnacja dla mężczyzn 
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Firma

Eksport 

Kraj 

A. By BOM 

O firmie
A. by to marka produktów do pielęgnacji skóry, która 
wywodzi się z . by Boutique - luksusowego 
salonu piękności w zamożnej w stolicy 

którą uwielbiają koreańskie gwiazdy. 
starannie dobiera najwyższej jakości naturalne 

składniki takie jak czarna herbata, ryż, rumianek, jaśmin czy 
kwiat lotosu, odzwierciedlając 
naturą. 

które wykraczają poza najnowsze trendy, ale są dostosowane 
do potrzeb współczesnego życia

Kontakt
Strona: www.abybomcos.com
Kontakt: Yeonu Lee

-mail: 
Telefon: +82-2- -5071

19

Główne produkty

Maska wyciszająca

Maska łagodząca 

Pielęgnacja okolic oczu

Dwustopniowa formuła, składająca się z zielonej 
maski i płatków w kształcie liści, które nakłada się na  
miejsca, wymagające intensywnej opieki lub które są 
uszkodzone przez działanie słońca.

2Step ULTRA NIGHT LEAF MASK

2Step ULTRA COOL LEAF MASK

Dwustopniowa maska składa się z:
• kremowej maski na noc,
• plastrów w kształcie kwiatów, które 

doskonale nawadniają i odżywiają skórę.

ULTRA Time Return Eye Cream

Zabieg na oczy o podwójnych funkcjach rozjaśniania i 
odmładzania. Kosmetyk zawiera składniki pochodzenia 
roślinnego. Witaminy i peptydy wypełniają skórę i zwiększają jej 
elastyczność, a organiczne ekstrakty z aloesu i zielonej herbaty z 
wyspy Jeju odświeżają cerę i zapobiegają szkodliwym działaniom 
wolnych rodników. 
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Firma

Eksport 

Obszar działania: Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 1979

USA, Wietnam, Filipiny, Turcja, Singapur, Rosja, 
Ukraina, Mjanma, Azerbejdżan, Uzbekistan, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mongolia, Peru, Oman 

NOKSIBCHO Co., Ltd 

O firmie
Działalność grupy NOKSIBCHO obejmuje m.in. sektor 
kosmetyczny, farmceutyczny i medyczny. 
Marki Sferangs oraz The Skin House to wyjątkowe kosmetyki 
powstające w laboratoriach NOKSIBCHO.
Ich składniki pochodzą z głębi tropikalnych lasów amazońskich, 
a następnie są przetwarzane według sprawdzonych od wielu 
lat rozwiązań grupy NOKSIBCHO.

Kontakt
Strona: www.noksibcho.com
Kontakt: Park Jin Ah
E-mail: press@noksibcho.com
Telefon: +82 2-896-6811
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Główne produkty 

Linia przeciwzmarszczkowa 

Serum pielęgnacyjne 

Kuracja przeciwstarzeniowa 

Składniki  takie jak woda morska i ekstrakt z wodorostów 
dają uczucie pełnego nawilżenia, a dodatkowe  składniki 
mineralne i witaminowe sprawiają, że skóra jest 
rozświetlona . Serum szybko wchłania się w  skórę, 
pozostawiając ją  czystą i elastyczną przez cały dzień.

The Skin House Wrinkle Snail System Cream 

The Skin House Marine Active Serum

Nutrition Moisture Cream zawiera 92% ekstraktu ze śluzu
ślimaka oraz certyfikowane ECOCERTem ekstrakty z ziół, 
kolagen, roślinne komórki macierzyste, skwalan, oraz
ekstrakt z aloesu, adenozynę i zieloną herbatę. Krem
przywraca elastyczność skórze, odżywia ją, rozjaśnia i
wygładza. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry.
Certyfikaty: FDA, GMP, MSDS.

Ta wysoce skoncentrowana substancja 
przeciwstarzeniowa , bogata w składniki odżywcze 
zapewnia efekt „powlekania”, zmniejszenia zmarszczek. 
Dba również o 5 rodzajów zjawisk starzenia: zmarszczki, 
zmniejszenie elastyczności, spadek gęstości skóry, spadek 
jasności i opadanie powiek. 

The Skin House Wrinkle System Essence 
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Firma 

Eksport 

Obszar działania: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2014

Japonia, Chiny, USA 

NATURE4 Co., Ltd  

O firmie
NATURE4 produkuje innowacyjne kosmetyki chłodzące 
poprzez połączenie rozwiązań z zakresu kosmetologii i 
medycyny w ramach tzw. kosmeceutyki.
Obniżanie temperatury skóry odbywa się przy pomocy 
wyłącznie naturalnych składników, w tym ziół.
NATURE4 produkuje kosmetyki do podstawowej pielęgnacji 
cery – Brücke, wymagające pielęgnacji specjalistycznej –
JAYEONBI, a także produkty do pielęgnacji skóry dzieci –
INTEGRAL B.

Kontakt 
Strona: http://www.nature4.co.kr
Kontakt: Woo, Yongkyu
E-mail: sh.choi@nature4.co.kr
Telefon: +82-53-857-4088
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Główne produkty 

Maski pielęgnacyjne 

• Ampułki zawierające wysoko stężony preparat 
A.C.C. dla kojącego, nawilżającego i 
wybielającego efektu.

• Mgiełka kojąca na bazie ekstraktów roślinnych.
• A.C.C Anti-problem calming cream.

BRÜCKE KEEP COOLING FOILGEL LIFTING MASK
Chłodząca maska żelowa, maksymalizująca 
efekt kojący. Stworzona z grubszego materiału 
niż tradycyjny hydrożel, obficie odżywia i 
nawilża skórę oraz zmniejsza widoczność 
zmarszczek. 

Produkty odżywcze 
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Firma 

Eksport 

Obszar działania: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2006

Rosja, Japonia, USA, Szwajcaria

a;t fox

O firmie
A;t fox to zlokalizowana w Hongdae nowatorska, koreańska 
firma, która łączy w sobie zamiłowanie do odpoczynku, 
herbaty i... kosmetyków. Wszystkie unikatowe kosmetyki i 
produkty marki oparte są na ekstraktach z różnego rodzaju 
herbat, podawanych podczas degustacji w salonie firmy. 
Ekstrakty z czarnej i zieonej herbaty, a także z herbat: gyoolpy i 
jasoyup to główne składniki produktów kosmetycznych, które 
w odpowiednim połączeniu detoksykują, odświeżają i 
nawilżają cerę. 

Kontakt 
Strona: www.atfox.co.kr
Kontakt: Kim Ji Eun
E-mail: kjemanse@atfox.co.kr 
Telefon: +82-80-511-0077
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Główne produkty 

Dwuetapowe oczyszczanie i odświeżenie skóry.
• Idealne do demakijażu.
• Dzięki aktywnym składnikom, wyrównują 

naturalne PH skóry.
• Kontroluja wydzielanie  sebum.
• Złuszczają, nawilżają i rozjasniają skórę twarzy.

Oczyszczanie 

Maski biocellulozowe 

Ampułki wzmacniające 

Tea Cell One Step Clear Pad 

Tea Cell Mask Balancing

Tea Cell Pore Tightening Ampoule

Ampułki z kojącym, nawilżającym i kontrolującym 
wydzielanie sebum do każdego typu cery. Ich 
głównym składnikiem jest herbata, dzięki czemu 
idealnie nawilżają skórę, dostarczając jej 
niezbędnych substancji odżywczych. 

Bio celuloza zapewnia dokładne dopasowanie się do 
skóry, zapewniając maksymalną absorpcję maski. 
Dzięki ekstraktom oczyszczającym z lotosu, 
mandarynek i alg utrzymuje produkcję sebum w 
równowadze, jednocześnie nawilżając i wzmacniając 
skórę niacynoamidem, kwasem hialuronowym, beta-
glukanem i ceramidem.
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południa
Rok założenia: 2014

Indonezja, Singapur, Wietnam, Malezja 

Bizinone 

O firmie
Bizinone to wyłączny producent i dystrybutor koreańskich 
produktów „Skin Message” oraz „AmpulogyEO1”.  Są to 
kosmetyki pielęgnacyjne do użytku domowego, stworzone z 
myślą o klientach, których stan cery zmienia się wraz z porą 
dnia. 

Kontakt 
Strona: www.skinmessage.com, www.ampulogy.com 
Kontakt: Dae Hwan Lee
E-mail: support@bizinone.com
Telefon: +82 10  4239  9600
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Główne Produkty 

Wyjątkowy produkt, zawierający wiele 
opatentowanych składników, poprawiających 
elastyczność skóry. Ekstrakt z trzciny zapobiega 
działaniu "enzymu Elastasse", który powoduje 
marszczenie się skóry i "enzymu tyrozynazy", 
który wpływa na ciemnienie cery. Ampułka 
zawiera ekstrakty z fig i granatu, które działają 
antyoksydacyjnie i chronią skórę przed 
starzeniem, wygładzając ją.

Ampułki ujędrniające 

Ampułki pielęgnacyjne 

AMPULOGY Firming Ampule 

AMPULOGY Pore Control Ampule

AMPULOGY Clarifying Ampoule

Zawarty w ampułce ekstrakt z papai zapewnia 
najlepsze złuszczanie zrogowaciałego naskórka, 
po którym skóra staje się bardziej nawilżona i 
gładka. Wyciąg z nasion Coix Lacryma-Jobi 
zapobiega powstawaniu wyprysków i skutecznie 
wspomaga leczenie trądziku. 

Produkt, zmniejszający rozszerzone pory. 
Dodatkowy ekstrakt z wyciągu z herbaty 
reguluje wydzielanie sebum. 
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Firma

Eksport

Obszar działania: Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 2016 

Singapur

Jeil H&B Inc.

O firmie
Firma Jeil H&B wyznaje zasadę „mniej znaczy więcej”. 
Urzyczeywistnia się ona także przy produkcji kosmetyków 
najwyższej jakości do naturalnej pielęgnacji cery.
Kosmetyki marki NISL pomagają przywrócić naturalne piękno 
cery poprzez wykorzystanie składników jak najmniej 
przetworzonych.
Są one skierowane przede wszystkim do osób narażonych na 
stres, smog, nadmierne wychładzanie lub przegrzewanie 
organizmu oraz do osób, u których występuje nierównowaga 
hormonalna.

Kontakt 
Strona: http://nislcos.gobizkorea.com
Kontakt: Hyeonseon Jeon
E-mail: sun.j@nislcos.com
Telefon: +82-2-511-6455
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Głowne Produkty 

Krem wzmacniający 

Krem do opalania 

Oczyszczanie 

NISL Intensive Barrier Activating Cream

NISL Eco Barrier Non-Chemical Sun Cream 

Naturalny żel do mycia twarzy usuwa nawet 
najdrobniejszy pył, jest antyalergiczny, działa 
skutecznie nawet na skórę wrażliwą.

Nieorganiczny filtr przeciwsłoneczny 
blokujący promienie ultrafioletowe. Jest 
delikatny dla skóry wrażliwej, posiada filtr 
mineralny pochodzącym z natury.

Krem ten ma dwie funkcje: wybielanie i redukcja 
zmarszczek. Ten podwójnie działający 
krem nawilżający zapewnia zdrowy połysk dzięki 
dużej zawartości oliwy z oliwek (12%), tworząc 
warstwę ochronną dla skóry.

NISL Eco Barrier Gentle Gel Cleanser
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Firma

Eksport

Obszar działania: Producent
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2010

USA, Chiny, Kazachstan, Wietnam, Francja  

Mineral House 

O firmie
Mineral House jest głównym producentem marki naturalnych 
kosmetyków mineralnych i ziołowych "Dr. Deep”, do 
stosowania dla całej rodziny.
Mineralna woda naturalnie jonizowana, wykorzystywana przy 
produkcji kosmetyków, pochodzi z głębokich, podziemnych 
źródeł oceanicznych w okolicach Korei.
Produkty zawierają cztery razy więcej magnezu i pięc razy 
więcej wapnia niż mleko.

Kontakt 
Strona: www.minehouse.co.kr
Kontakt: Hur Miyoung
E-mail: drdeepkor@gmail.com
Telefon: +82-31-731-0102
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Główne produkty 

Tonik z minerałami i jonami wapnia wzmacnia 
naturalną barierę skóry.
Zapobiega i poprawia uszkodzoną skórę.

Pielęgnacja 

Nawilżanie 

Pielęgnacja 
przeciwzmarszczkowa 

Produkt oddaje mineralny efekt głębokiej 
hydratacji skóry, przynosi ulgę skórze wrażliwej i 
suchej, nadwrażliwej na czynniki słoneczne oraz 
z wykwitami egzemy. 

Dr. Deep Multi Emulsion

Dr. Deep Aqua Wrinkle Cream 

Naturalne minerały w kremie nawilżają skórę, 
wnikając głęboko w jej warstwy. 
Krem często nazywany jest „ratownikiem 
przeciwzmarszczkowym”, poprawiającym 
odporność skóry.

Dr. Deep Skin Toner
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Firma

Eksport 

Obszar działalności: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 2008

Chiny, Włochy, Rosja , Tajlandia, Dubaj, Indie, USA, 
Indonezja

SD Biotechnologies 

O firmie SNP to firma, która na pierwszym miejscu stawia pragnienia 
klientów i na ich bazie buduje swoje produkty, którymi są 
hipoalergiczne kosmeceutyki dla cery wrażliwej.
Składniki używane przez SNP są naukowo sprawdzone i 
certyfikowane jako bezpieczne.
Produkty te wzmacniają cerę przede wszystkim poprzez jej 
oczyszczenie.

Kontakt 
Strona: http://sdbiotech.co.kr
Kontakt: Park, SulWoong
E-mail: snpcos@sdbiotech.co.kr
Telefon: +82-2-583-1846
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Główne Produkty 

.

Pielęgnacja 
przeciwzmarszczkowa 

Maska liftingująca 

Maska oczyszczająco-
ujedrniajaca

Prosty i niedrogi efekt akupresy w domowym 
zaciszu. Liftingująca maska, poprawiająca 
ciśnienie krwi, zawierająca turmalin i propagerm  
oraz ekstrakty roślinne i kwas hialuronowy. 

Anti Wrinkle tiger mask 

Red Tension Firming Lifting Mask

Przy regularnym stosowaniu maski dzięki 
zawartych w masce kompleksach  białkowych i 
ekstraktach perłowych, skóra zyskuje efekt
ujedrniająco-oczyszczający.

Koreańska maseczka w płachcie „Tygrys” firmy 
SNP ma działanie silnie przeciwzmarszczkowe.
Zawarte w masce składniki pochodzenia 
roślinnego takie jak: woda kokosowa, olej z 
wiesiołka i jagody acai poprawiają witalność skóry, 
sprawiają, że cera staje się dobrze nawilżona i 
wygładzona.

Blue Tension Hydra Lifting Mask
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Firma

Eksport 

Obszar działania: Producent
Kraj produkcji: Korea Południowa
Rok założenia: 1957

Dongsun Bio Pharm  

O firmie
Producent kosmetyków takich marek jak BEE’S a.c. care czy  
Self Hair Styling Brand – eZn. 
BEE’S Advanced Care Control to 6 kroków do idealnie czystej i 
nawilżonej skóry. Główny składnik wszystkich produktów to 
ekstrakt z miodu pszczelego oraz aktywne składniki z wyciągu z 
owoców i roślin. 
Flagowym produktem eZn są kosmetyki do półtrwałej 
koloryzacji włosów „Milk Hair”. Ich formuła oparta jest na 
proteinach zawartych w mleku i esencjonalnych 
olejach,pozyskiwanych z roślin. 

Contact Point
Strona: http://dongsung-pharm.com
Kontakt: Lee Jeong Hwan
E-mail: jna8911@gmail.com
Telefon: 82-269113600

USA
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Główne produkty 

Gładka i kremowa farba do włosów z prawdziwym 
białkiem mleka. Główne składniki:  
• BIAŁKO MLEKA: Składa się z aminokwasów, 

budulców białka, które nawilżają każde pasmo 
włosów i pomagają promować zdrowy wzrost 
włosów.

• OAT EXTRACT: Zapewnia żywe i pełne efekty 
kolorystyczne.

• OLEJEK Z PERILLA: Pomaga chronić skórę głowy 
podczas sesji kolorowania.

Koloryzacja włosów 

Real Milk Hair Color Pastel Blue

Pielęgnacja twarzy

Bee Venom Face Mask
Maseczka na bazie jadu pszczelego z mleczkiem 
pszczelim (Royal Jelly Extract) oraz z ekstraktem             
z liści oczaru wirginijskiego.

Rannce Cream
Krem Rannce wykazuje działanie wybielające z 
alfa-bisabololem, który hamuje biosyntezę 
melaniny.
Jest to bezpieczny środek rozjaśniający bez 
efektu ubocznego.
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Firma 

Eksport 

Obszar działania: Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2006 

Chiny, Malezja, Japonia, Australia, Malezja, Tajwan, 
Polska 

Ami Cosmetic 

O firmie
Ami Cosmetic - firma kosmetyczna z branży dermatologicznej, 
w której skład wchodzą różnorodne marki, m.in. BRTC, 
PureHeals, Jeju.
Marka Jeju specjalizuje się w produkcji kosmetyków używając 
wyselekcjonowanych składnikow regionalnych, pochodzących 
z koreańskiej wyspy o tej samej nazwie.
Ami Cosmetic inwestuje w rozwój i badania, nieustannie 
szukając nowych rozwiązań, składników i tekstur  specjalnie 
dostosowanych do klientów firmy.

Kontakt 
Strona: http://skinami.co.kr
Kontakt: So-Ra Kim
E-mail: sarakim@skinami.co.kr
Telefon: 080-332-3885
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Główne produkty 

Odzywienie w dzień  

Pielęgnacja w nocy 

Nawilżanie i regeneracja 

Pureheals Propolis 90 Ampoule

Pureheals Propolis 80 Sleeping Pack

Pureheals Rose Callus Mask

Skuteczne połączenie bawełny i eukaliptusu z 
esencją ultra-nawilżającą.  Zawiera masę 
odżywczą, taką jak propolis, mleczko pszczele i 
rosa centifolia. Maska ta zapewnia pełne 
nawilżenie i witalność. Cienka warstwa nałożonej 
maseczki idealnie dopasowywuje się i zapewnia 
doskonałe zatrzymywanie składników, 
wnikających w głąb skóry.

Odżywcza ampułka zawierająca ekstrakt z 
propolisu (90%), który działa jak bariera 
ochronna dla skóry. Koi podrażnioną i wrażliwą 
cerę. Szczególnie rekomendowany dla skóry 
delikatnej i suchej oraz z niedoskonałościami.

Maseczka na noc wzbogacona 80-cio procentowym
roztworem propolisu. Kit pszczeli tworzy
nawilżającą warstwę , która intensywnie odżywia
skórę podczas snu. Maseczka Propolis 80 Sleeping 
Pack skutecznie zastępuje emulsje oraz kremy
nawilżające. Działa dwuetapowo: rozjaśnia oraz
niweluje zmarszczki
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Firma 

Eksport 

Obszar działania : Produkcja, Eksport 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2015

Polska, Chiny, Tajwan, Hong Kong, USA, Japonia

Duft&Doft

O firmie Celem marki DUFT&DUFT jest dostarczenie najwyższej jakości 
produktów do pielęgnacji ciała z pomocą naturalnych 
składników i naprawdę niezapomnianych zapachów. 
Produkty do pielęgnacji skóry są wzbogacone o innowacyjne i 
oczyszczające składniki, które zapewniają zmysłowe doznania. 
Filozofią marki jest hasło: „więcej zapachu – więcej piękna”.

Kontakt 
Strona: http://duftndoft.com/
Kontakt: Jai H.Park 
E-mail: houseboutique.s@gmail.com
Telefon: +82-10-4250-3160
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Główne produkty 

Pielęgnacja dłoni 

Sophy Soapy Nourishing Hand Cream

Dzięki nawilżającej agawie i witaminie 
E, szybko się wchłania, pozostawiając 
dłonie miękkie, gładkie i odżywione.

Stockholm Rose Nourishing Hand Cream
Luksusowy i delikatny krem do rąk do codziennego 
nawilżania.
• Nie klei się i łatwo wchłania się w skórę dłoni.
• Luksusowy i długotrwały zapach róży i kaszmiru.
• Wyjątkowy pomysł na prezent dla przyjaciół i 

rodziny.



43 44

40

Firma

Eksport 

Obszar działania : Producent
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2010 

Polska, Hiszpania, Szwecja, Japonia, Indie, Malezja, US, Hong 
Kong, Izrael, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Filipiny, 
Francja, Republika Południowej  Afryki, Bangladesz

Wishcompany Inc. 

O firmie

Kontakt 
Strona: www.wishcompany.com | www.wishtrend.com  
Kontakt: Jua Lee
E-mail: jua@wishcompany.net 
Telefon: +82-70-4366-5622

Wishcompany Inc to firma, która na początku swojej 
działalności  inspirowała się  i kierowała erą cyfrową 
jako  „Digital Beauty Creator”. Od samego początku 
firma poprzez kreatywne treści i produkty rozwija 
własne marki kosmetyczne – Wishtrend, Klairs, I’m 
from.   
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Główne Produkty 

.

Nawilżanie 

Regeneracja 

Detoksykacja 

Dear, Klairs Supple Preparation Facial Toner

Esencja uspakajająca i łagodząca dla podrażnionej 
skóry. Główny składnik – mugwort, bylica jest  
koreańskim ziołem o silnym efekcie detoksykacji. 
Skuteczne w leczeniu trądziku i problematycznej oraz 
podrażnionej skóry. 

Supple Preparation Facial Toner to pierwszy krok do 
nawilżenia skóry. Jego delikatna formuła odmładza i 
nawilża zmęczoną skórę oraz przywraca jej 
odpowiedni poziom pH. Przygotowuje cerę do 
nałożenia kolejnych produktów oraz zwiększa ich 
skuteczność.

By Wishtrend, Natural Vitamin Sheet Mask

The By Wishtrend Natural 21.5 to maska 
nawilżająca  i uspokajająca skórę. Zawiera 
w sobie 21,5% kompleksu witamin; 
rozjaśnia, nawilża, uspokaja i przeciwdziała 
starzeniu. 

I'm from MUGWORT Essence
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Firma 

Eksport 

Obszar działania: Produkcja,eksport, sprzedaż online
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2014

Japonia, Meksyk, USA, Chiny, Hong Kong, Tajwan, 
Malezja, Wietnam, Singapur, Tajlandia

PLACE Co., Ltd

O firmie
Moart to współczesna, wschodząca marka nadająca swoim 
produktom wyrafinowane, modernistyczne i oryginalne 
kształty. Firma skupia się głównie na produkcji  wysokiej 
jakości kosmetyków kolorowych, takich jak pomadki, 
błyszczyki, szminki, które optycznie powiększają usta. Koreanki 
cenią sobie tę markę za prostotę wykonania oraz bardzo dobry 
skład produktów.

Kontakt 
Strona: www.moart-beauty.com
Kontakt: Jang Joonho
E-mail: MD@moart-beauty.com
Telefon: +82-70-4485-9195
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Główne Produkty 

Pomadki i błyszczyki  do ust 

MOART Velvet TINT VELVET TAUPE

Moart to błyszczyki, aksamitne szminki, welurowe 
pomadki, łatwe w użyciu, o miękkiej konsystencji, 
odżywiające usta.

MOART Velvet Lipstick DRY ROSE
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Firma

Eksport 

Obszar działania: Produkcja, Eksport
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2017

USA, Brazylia, Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Norwegia, 
Portugalia, Szwecja, Niemcy, Hollandia, Szwecja, Szwajcaria, 
Grecja, Wielka Brytania, Tajlandia, Wietnam, Malezja

LYCL Inc.  

O firmie
LYCL Inc. jest producentem i sprzedawcą kosmetyków, który za 
swoja strategię zdobycia rynku obrał aktywność w mediach 
społecznościowych i aplikacjach mobilnych poprzez 
profesjonalne kampanie marketingowe.
Kosmetyki Unpa charakteryzuje prosty, ale jednocześnie 
nieoczywisty design. Produkty są wykonane z ekologicznych i 
naturalnych składników, dzięki czemu są przyjazne dla każdego 
rodzaju skóry. 

Kontakt 
Strona: unpacosmetics.kr
Kontakt: Ji Hoon Jean
E-mail: harrison.lee@lycl.co.kr
Telefon: +82-70-4699-5560
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Główne Produkty 

Pielęgnacja  twarzy 

Pielęgnacja ust 

Miękki i naturalny peeling do ust.
Nie zawiera parabenów, sls, szkodliwych 
składników, a jedynie naturalne kwasy owocowe 
AHA, ekstrakt z papai i ekstrakt z grejpfruta.
Perfekcyjnie i delikatnie złuszcza naskórek, 
pozostawiając wypielęgnowane, odświeżone i 
pełne blasku usta . 

Peach Me Up tone up cream

Może być używany jako baza pod makijaż lub 
nakładany poprzez mieszanie bezpośrednio z 
podkładem. Zawiera 71% ekstraktu z brzoskwini i 
niacynoamidy, odpowiedzialne za rozjaśnianie 
kolorytu skóry.
Produkt jest doskonały do suchej i matowej cery.

BubiBubi Lip by Unpa
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Firma

Eksport 

Obszar działani: Produkcja, Eksport, Produkcja OEM 
Kraj produkcji: Korea Południowa 
Rok założenia: 2015

Kanada, Vietnam

BEAUTIQLO Inc. 

O firmie
Filozofią frimy BEAUTIQLO jest produkcja „pięknych 
kosmetyków z pięknymi wartościami”. Żaden produkt nie jest 
testowany na zwierzętach i nie stosuje się składników 
szkodliwych dla skóry.
BEAUTIQLO zostało uhonorowane przez władze Seulu nagrodą 
dla najlepszej marki „Made in Seoul” oraz za doskonałą jakość 
produktu.

Kontakt 
Strona: www.beautiqlo.co.kr
Kontakt: Won Ju Lee
E-mail: beautiqlo@beautiqlo.co.kr
Telefon: +82-2-430-9275
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Główne Produkty 

.

Nawilżanie 

Ochrona 

Oczyszczanie 

Dwufunkcyjny płyn do usuwania makijażu
i mycia twarzy z olejem z pestek moreli, który 
łagodnie usuwa zanieczyszczenia, a nawet 
wodoodporny makijaż, pozostawiając skórę 
czystą, jedwabistą i miękką.

Aloe Centella Vera Gel 

Botanical UV Shield Cream 

Nawilżający i łagodzący żel zawierający 84% 
ekologicznego soku z aloesu z wyspy Jeju, zapewniając 
długotrwałą wilgotność. Nadaje się do cery zniszczonej
i wrażliwej, która potrzebuje wzmocnienia bariery 
skórnej.

Krem idealnie współgra z każdym typem skóry, także 
ze skórą wrażliwą. Jest również idealnym 
kosmetykiem ochronnym dla dzieci, dla kobiet w ciąży 
i kobiet karmiących. W 99% naturalny filtr 
przeciwsłoneczny zapewnia silną ochronę przeciwko 
promieniom UV i dostarcza nawilżenia wysuszonej 
skórze. 

Pure apricot seed deep cleansing oil




