
Kadın mutluysa dünya mutlu…

Doğanın şifalı elleriyle, duyularınızı okşayan
sonuç odaklı medikal estetik bakımlar...

Gök, su, insan, toprak ve agaç bütünlügü ile 
muhtesem bakım ritüelleri.

613 Water Blossom Cleansing Serum Nem Verici Temizleme Serumu 180ml

157 Natural Foam Wash 200ml

600 Four Season Boosting Toner 180ml

604 Water Blossom Hydro Serum 185ml

602 Blue Sea Corset Serum 185ml

605 White Toning Clearance Serum 185ml

603 Aging Shield Recovry Serum 185ml

609 Water Blossom Hydro Cream Nem Verici Krem 100ml

611 White Toning Clearance Cream 100ml

606 Aging Shield Enriched Cream 100ml

632 Wrinkle-Tox eye & Neck 30ml

534- Hydro pH Balance Gel Nem pH Dengeleyici 90ml

537 Aqua Marine Calming Gel 90ml

628 Aroma Healer 100ml

628- Aroma Healer 25 ml

106 AQUA Blemish Cover Balm 50ml

620 Four Season Recovery Kit Kit (30ml*4)

323 Ultra Hydro Sun Essence 50 ml

324 Aromatik Esansiyel 30 ml

492 Bulgarian Rose Floral Garden 300 ml

546 Jasminum Sambac Floral Garden 300 ml

508 Mindful Aromatik Esansiyel 300 ml

515 Mandarin Comfort Balm Family Yüz ve Vücut Kremi 470 ml

No:9 Effector Touch Cream No:9 Effector Touch Cream 30 ml

614 Water Blossom Cleansing Serum Nem Verici Temizleme Serumu 1000ml

157 Natural Foam Wash 200ml

615 Perfect Melting Cleansing Lotion 1000ml

601 Four Season Boosting Toner 1000ml

610 Water Blossom Hydro Cream Nem Verici Krem 200ml

608 Aging Shield Enriched Cream 200ml

617 Water Blossom Windy Mask 200ml

616 Blue Sea Corset Mask 200ml

619 White Toning Whipping Mask 200ml

618 Highly-Enriched Snowy Mask Zengin içerikli serinletici maske 200ml

629 Aromatic Deep Clean Mask Derin Temizleme Peeling 200ml

534 Hydro pH Balance Gel Nem pH Dengeleyici 500ml

536 Aqua Marine Calming Gel 500ml

624 Water Blossom Collagen - F Ampoule Nem verici Collagen - F Ampülü 9ml*6

625 White Toning Glossy Ampoule 9ml*6

626 Aging Shield Revital Ampoule 9ml*6

628 Aroma Healer 100ml

628- Aroma Healer 25 ml

137 Hygine 100ml

106 AQUA Blemish Cover Balm 50ml

131 Rose Recovery Modeling Mask Gül Yenileyici Donan Maske 1000g

132 Camomile Soothing Modeling Mask 1000g

128  Jasmin Clearance Modeling Mask Yasemin Temizleyici Donan Maske 1000g

620 Four Season Recovery Kit Kit (30ml*4)

627 Swanipeel Swanipeel 6ml*3

Platinium Touchpeel Platinium Touchpeel 1 box

454 Skin Saver Swani Mask, 1 box

155 Green X Peel Method Green X Peel Method 15ml*5ea/50g*1e
a

321 28Minutes Lifting Signal 2.5g*14ea

323 Ultra Hydro Sun Essence 50 ml

324 Aromatik Esansiyel 30 ml

492 Bulgarian Rose Floral Garden 300 ml

546 Jasminum Sambac Floral Garden 300 ml

508 Mindful Aromatik Esansiyel 300 ml

515 Mandarin Comfort Balm Family Yüz ve Vücut Kremi 470 ml

436 Beach Flower Melting Salt Partiküllü Yüz ve Vücut Peelingi 500 ml



Cildiniz hangi mevsime ait?

4 MEVSİM HİKAYESİ
İLK BAHAR / YAZ / SON BAHAR / KIŞ

Türkuaz rüyaların rengini 
simgeler, FengShui de bu 
renk gök ve sudur.

Bej ise cildin rengini 
simgeler ve FengShui’de 
insan, toprak ve agaçtır.

Sembolümüz olan Agaç, köklerini topraga vermis, 
tüm yasam için element ihtiyaçlarını topraktan 
alan ve dalları ile göklere uzanarak oksijen ve 
günes enerjisini havadan alan bir güçtür.

PhyMongShe ürünler�n� kullanıcısı �le buluştururken  klas�k s�stemler g�b� c�lt anal�z� 
yapmaz. C�lt t�pler�n�  kuru, yağlı, karma ve olgun c�lt şekl�nde katagor�ze etmez.

PhyMongShe’n�n felsefes�nde c�ltler  farklı b�r şek�lde sınıflandırılır. 
Bu sınıflandırma markamızın en güçlü s�lahıdır.  

PhyMongShe der k�, c�ld�m�z da�ma aynı t�pte kalmaz, mevs�mlere göre c�ld�m�z�n 
�ht�yacı değ�şeb�l�r, bu yüzden kadın yada erkek herkes hayatı boyunca 

c�ld�nde mutlaka 4 mevs�m� yaşar.

4 mevs�m h�kayes� k�ş�n�n c�ld�ne soracağımız şu soru �le başlar, 
C�ld�n�z hang� mevs�me a�t ….?

İlk bahar, yaz, sonbahar ve kış... 
Sonrasında aromaların kokusu �le başlayan büyülü bakımlar...

İnsana ve tab�yata saygılı, doğa �le beraber yaşayan 
profesyonel dermakozmet�k r�tüeller.

Doğa �nsanlara nasıl fayda ver�rse Phymongshe de güzell�ğ�n�z� 
sağlıklı b�r şek�lde korur ve yen�lenme �ç�n kusursuzca çalışır.

Phymongshe doğal yapısıyla tüm elementlerle buluşarak, 
�nsanlara ş�fa ver�p onları �y�leşt�rmeye gönüllüdür.

Renklerimiz Türkuaz ve Bej



 
Tem�zleme Serumu 

Perfect Meet�ng 
Cleans�ng Lot�on 
Tem�zleme Sütü

Sentetik sürfaktan içermez. 
Hipoalerjenik temizleyici serum. 
Cilde nem verir, doğal surfaktan 
ile yumuşakça temizler. Belli bir 
miktar ile cilt ovalanır ve bol 
suyla durulanır. Jel 
formundadır.

En önemli içerikleri: 
Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula 
(aynısafa çiçeği özü), Jericho 
gülü . Paecilomycs Japonica 
maya ekstresi, kakao çekirdeği 
yağı, Camelia Japonica çiçeği 
yağı, siyah crowberry özü, 
cloudberry çekirdeği yağı, 
ayçiçeği çekirdeği yağı, 
hindistan cevizi yağı, erik çiçeği 
özü, evening primerose çiçeği 
özü,üzüm, portakal, elma, 
armut ve muz ekstreleri, 
ökaliptüs, gül, sandalwood, 
vanilya, lavanta ve greyfurt 
özleri.

300 ml - 1000ml

Mineral yağ içermez.Zengin 
nem veren, olgun ciltlerin 
temizleme sütüdür. Doğal 
bitkisel yağlar ve Kakao yağı 
içerir cildi çok yumuşakça 
temizler, kirlerden arındırır, cildin 
doğal asit mantosuna zarar 
vermez bilakis onu korur ve 
destekler. Belli bir miktar yüz 
boyun ve dekolteye sürülür, 
yumuşak dairesel hareketler 
yapılır ve bol suyla durulanır.
İçerikler: Kakao çekirdeği yağı, 
ayçiçek çekirdeği yağı, Camelia 
yağı, Karda açan lotüs ekstresi, 
Siyah böğürtlen, yabani kızılcık 
ve sarı frambuaz. 
İlave etken madde: Adenosine : 
kırışık giderme özelliği için ilave 
edilmiştir.

1000 ml

28 Dak�kada 
Gençleşt�rme Bakımı
Bademden ekstre edilen doğal peptid içeren bu maske 
cildin elastikiyetini artırır ve hızlı bir kaldırma sağlar.
İçerikler: Polilift, Bio-EDS, Kolajen Doğal peptid 
ekstreleri, Yulaf proteini, Kolajen içeren özel elastikiyet 
arttırıcı lifting maskesi ile birlikte uygulanan Konnektif 
doku masajı sayesinde, Cildi toksinlerinden arındırır, 
Lifting etkisi yaratır. Aydınlanmış ve dinlenmiş  
görünümüne 28 dakikada kavuşturur. 

14 x 2,5 g ampuller

Kab�nde Yapılacak Özel Yüz Kürler�

Cleans�ng

Ö
ze

l P
ro

gr
am

İlk bahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Yatıştırıcı, Nemlend�r�c�

Gözenek Sıkılaştırıcı

Beyazlatıcı

Ant�-ag�ng
Olgun, kırışıklık ve sarkma görülen ciltlerin mevsimi Kış’tır.

Bu serinin ismi Age Shield, yani yaşlanmaya karşı kalkandır.

Kokusunu, Herb Spicy Woody esansiyel yağından alır, otsu baharatlı ve 
ağaç özlü kokuya sahiptir.

Esas etken maddeler: Camelia yağı esansiyel yağ asitleri, karda açan 
lotüs ekstresi. 

Kakao çekirdeği yağı, siyah böğürtlen, yabani kızılcık ve sarı frambuaz, 
adenosine. 

Kuru ve hassas ciltler İlkbahar mevsimine aittir. Nemlendirir ve 
yatıştırır.

Kokusunu Citrus Herb Woody esansiyel yağından alır,  limonsu, otsu 
ve ağaç kokusu hakimdir.

Bu serinin etken maddeleri: Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula (aynısafa 
çiçeği özü) esansiyel yağ asitleri, organik meyve kompleksi (üzüm, 
portakal, elma ve armut) Jericho gülü.

Yağlı ve akneli ciltler yaz mevsimine aittir.

Kokusunu Fresh Citrus Herb esansiyel yağından alır, taze, ferahlatan 
limonsu ot kokusu hakimdir.

Etken maddeler: Lotus çiçeği özü, Enantia Chloantha  bitki özü, 
Organik aloe vera yaprağı, Tea tree  (çay ağacı yağı), Hawai’nin derin 
deniz suyu.

Lekeli ciltlerin (pigmentasyon) mevsimi sonbahardır.
Kokusunu Citrus Floral esansiyel yağından alır, limonsu ve çiçeksi bir 
kokuya sahiptir.

Esas etken maddeler: Calendula ekstresi, flavanoid, saponin, Bal 
çeşitli mineraller, C ve B vitamini, Propolis  

Beyaz çiçekler kompleksi (zambak, armut çiçeği, Tiare çiçeği), 
Beyazlatma özellikli Niacinamide (B3 vitamini) içerir.



Natural Foam Wash 
Köpük Tem�zley�c� 

Deep Clean Mask
Enz�m Peel�ng Maskes�

Four Season Boost�ng Toner
4 Mevs�m Ton�ğ�

Water Blossom Collagen 
F Ampoule
Yoğun Nem Veren 
Kolajen Ampulü

Wh�te Ton�ng Glossy Ampoule 
Parlatıcı ve Beyazlatıcı Ampul

Age sh�eld Recovery serum
Yaşlanma Kalkanı Canlandırıcı

İnce ve yoğun köpürme etkisi ile cilt 
yüzeyini ve gözeneklerin içini 
dolduran kirleri temizler. Cildi temiz ve 
arınmış kılar. Bir veya iki pompa 
avuçlara alınır, cilt ovalanır, köpürtülür 
sonra bol suyla iyice durulanır. 

İçerikler: 
Şarap özü ve Hamamelis içerir. 
Ayrıca Paecilomycs Japonica maya 
ekstresi, siyah crowberry özü, 
cloudberry çekirdeği yağı, ayçiçeği 
çekirdeği yağı, erik çiçeği özü, 
evening primerose çiçeği özü,üzüm, 
portakal, elma, armut ve muz 
ekstreleri, ökaliptüs, gül, sandalwood, 
vanilya, lavanta ve greyfurt özleri.

200 ml

Krem kıvamında, enzim içeren 
soyucu maskedir. Ölü hücrelerin 
eriyip temizlenmesini sağlar. Böylece 
cilt temiz, arınmış, gözenekler 
boşalmış, temiz, net  ve ışıltılı bir cilt 
elde edilir.

Uygulanması: Belli bir miktar yüz, 
boyun ve dekolteye sürülür, 10 dakika 
etki etmesi için beklenir, ıslak 
süngerlerle temizlenir. 

İçerikleri: Plasenta enzimleri, Sodyum 
Cocoyl, Elma amino asitleri, Pirinç 
suyu, papayadan elde edilen protein 
enzimi, ıtır özü kokulu, biberiye ve 
lavanta esansiyel yağı içerir. Ayrıca 
Paecilomycs Japonica maya ekstresi, 
kakao çekirdeği yağı, Camelia 
Japonica çiçeği yağı, siyah crowberry 
özü, cloudberry çekirdeği yağı, 
ayçiçeği çekirdeği yağı, hindistan 
cevizi yağı, erik çiçeği özü, evening 
primerose çiçeği özü, üzüm, portakal, 
elma, armut ve muz ekstreleri, 
ökaliptüs, gül, sandalwood, vanilya, 
lavanta ve greyfurt özleri.

200 ml

Tüm ciltlere uygulanan dört mevsim 
tonik losyonudur. Zengin bir nem 
vermeye yardımcı olur, cilt yumuşak 
ve pürüzsüz kalır, doğal aroma 
kokuları vardır.  
Temizleyiciden sonra uygulanır ve 
cildin emilmesine bırakılır.
 
En önemli içerikler: 
Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula 
(aynısafa çiçeği özü), Jerich gülü. 
Erik çiçeği özü, Evening Primerose 
çiçeği özü, muz, elma, portakal ve 
üzüm ekstreleri, sitrik asit, ökaliptüs, 
gül, sandalwood, vanilya, lavanta ve 
greyfurt özleri. 

185 ml - 1000 ml

Wr�nkle Tox Eye &Neck 
Kırışık Yok Ed�c� Göz&
Boyun Krem�
Çeşitli çekirdeklerden elde edilen 
aktif maddelerin mayalanmış 
halleri sayesinde Göz ve boyun 
bölgesindeki kırışıkların 
durumunu düzeltmeye yardımcı 
olur. Bu göz ve boyun kreminde 
kullanılan aktif maddelerin kırışık 
açıcı özelliği Kore FDA tarafından 
onaylanmıştır. Ürünün KFDA 
tarafından verilmiş “kırışık açıcı 
etkili” sertifikası vardır.  

İçerikler: Adenosine, Retinyl 
Palmitate, Shea butter, 
Balmumu, Çeşitli çekirdeklerden 
elde edilen mayalanmış saf 
ekstreler. Kirilowii meyvesi, Leek 
çekirdeği, Şeftali çekirdeği, Biota 
çekirdeği, Jujube ağacı çekirdeği, 
Avrupa kestanesi, Coix, Siyah 
Susam , kayısı çekirdeği, Akasya 
ağacından ekstre edilen bitkisel 
kolajen.

30 ml

Çeşitli tohumların mayalanmasıyla elde 
edilen yoğun aktif maddeler sayesinde 
cilde uzun süre kalıcı zengin nem verir, 
bağ dokusunun kolajen ihtiyacını 
destekler.
Temizlenmiş cilde manüel masaj ile veya 
çeşitli akımlarla yedirilir. Mikrodermabraz-
yon, mezoterapi veya Fraksyonel needle 
Terapi ile nemlendirme ve kolajen 
yüklemek için kullanılabilir.

İçerikler: Anthemis Nobilis çiçeği ekstresi, 
Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula (aynısafa 
çiçeği özü), Jericho gülü. Çeşitli 
çekirdeklerden elde edilen mayalanmış 
saf ekstreler. Kirilowii, Leek özü, Şeftali 
çekirdeği özü, Biota çekirdeği, Jujube 
ağacı çekirdeği,  kestane, Coix, siyah 
susam, kayısı çekirdeği.
İlave aktif madde: Akasya ağacından 
ekstre edilen bitkisel kolajen.

6x9ml

Cilt yaşlanmasından sebep ortaya çıkan 
pigmentasyonlar için Kore FDA 
tarafından onaylanmış Beyazlatıcı etkisi 
sertifikası vardır. Çeşitli sebeplerden 
lekeleri olan ciltlerin durumunu iyileştiren 
yüksek yoğunlukta ampul. Yoğun leke 
tedavisi amaçlandığında Fraksyonel 
needle Terapi ile kullanılabilir.

İçerikler: Niacinamide (B3 vitamini), 
Glutathione, Calendula ekstresi, Beyaz  
çiçekler kompleksi: zambak,  Avrupa 
armut çiçeği, Tiare çiçeği, salisilik asit, 
Bal, Propolis.

6x9ml

Çok yüksek yoğunlukta bir ampul, cildin 
yaşlanmasını önler ve elastikiyetini 
korur. Bu ampulde kullanılan aktif 
maddelerin kırışık açıcı özelliği Kore 
FDA tarafından onaylanmıştır. Ürünün 
KFDA tarafından verilmiş “kırışık açıcı 
etkili” sertifikası vardır.  

Uygulama: Manüel masaj ile yedirilir, 
konnektif doku masajı ile uygulanabilir. 
Gerektiğinde fraksyonel needle terapi 
cihazı ile yoğun bir bakım yapılabilir.   
İçerikler: Arginine, Adenosine, Theanine,  
Alpha-lipoic Acid, Camelia yağı, Karda 
açan lotüs ekstresi, Kakao çekirdeği 
yağı, Siyah böğürtlen, yabani kızılcık ve 
sarı frambuaz. 

6x9ml

Deep Cleans�ng Toner Eye Care Ampoule

İlk bahar mevs�m� : Kuru ve hassas c�ltler

Swan�peel Yen� Maske

C�lt Yen�leme 
Peel�ng Programı
Dokuz farklı çeşit doğal bitki 
ekstresi ile kombine edilmiş, cildin 
yenilenmesine yardımcı, doğal 
profesyonel peeling sistemi. Temiz 
denizlerde yaşayan, süngerlerden 
elde edilen mikro iğnelerle sağlıklı 
cilt yenilenmesi sağlar. Mayalanmış 
içeriği ile cildin enerjisini arttırır. 
Olgun cildi yeniler. Kırışıklıkları 
azaltır. Leke ve pigmentasyonda, 
genişlemiş gözeneklerde, 
kalınlaşmış ciltlerde, akne izlerinde, 
azalmaya yardımcı olur ve cildin 
yeniden yapılanmasını sağlar.

3 x 6 ml Ampuller

Tüm c�lt yen�leme
Kür bakımları sonrası bu ürünler kullanılmalıdır. 
Cilt yenileme sonrasında, farklı ürünlerin 
kullanımı neticeyi olumsuz etkileyeceği için 
phymongshe sorumluluk kabul etmez.
1- Four season boosting toner – sprey tonik 
2- Water blossom cleansing serum – temizleyici
3- Age shield recovery serum – onarıcı serum
4- Water blossom hydo cream – nemlendirici 

30 ml x 4 ürün

Sk�n Saver Mask
Örümcek Ağı Maskes�
Yoğun nem verir. Sakinleştirir. Hassasiyeti 
yatıştırır. %100 doğal pamuktan yapılmış, 
nefes alan maske, emdirilmiş içerikleri yoğun 
bir şekilde cilde gönderir. Her işlemden sonra 
kullanılabilen sos maskedir.

5 x 30 g

M�n� Set



Water Blossom Hydro Serum
Yoğun Nemlend�r�c� Serum 

Blue Sea Corset Serum
Sıkılaştırıcı Mav� Den�z Serumu

Age sh�eld Recovery serum
Yaşlanma Kalkanı Canlandırıcı

Çeşitli tohumların mayalanmasıyla elde 
edilen yoğun aktif maddeler sayesinde 
cilde uzun süre kalıcı zengin nem verir, 
bağ dokusunun kolajen ihtiyacını 
destekler.
Temizlenmiş cilde manüel masaj ile veya 
çeşitli akımlarla yedirilir. Mikrodermabraz-
yon, mezoterapi veya Fraksyonel needle 
Terapi ile nemlendirme ve kolajen 
yüklemek için kullanılabilir.

İçerikler: Anthemis Nobilis çiçeği ekstresi, 
Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula (aynısafa 
çiçeği özü), Jericho gülü. Çeşitli 
çekirdeklerden elde edilen mayalanmış 
saf ekstreler. Kirilowii, Leek özü, Şeftali 
çekirdeği özü, Biota çekirdeği, Jujube 
ağacı çekirdeği,  kestane, Coix, siyah 
susam, kayısı çekirdeği.
İlave aktif madde: Akasya ağacından 
ekstre edilen bitkisel kolajen.

6x9ml

Cilde tüm gün süren yoğun nem sağlar. Gün 
boyu cilt yumuşak nemli ve parlak kalır. Cilde 
sürülür ve emilmesi için tapotmanlar yapılır. 
Yoğun nem bakımı veya Hiyalüronik asit 
yüklemesi amaçlandığında Fraksyonel 
needle Terapi ile kullanılabilir.
İçerikler: Kiraz çiçeği ekstresi, Calendula 
(aynısafa çiçeği özü), Sandalwood yağı. 
Jericho gülü, organik meyve kompleksi: 
üzüm, portakal, elma, armut ve muz 
ekstreleri.
İlave aktif madde:  Hiyalüronik asit  

185 ml

Karma ve yağlı ciltler için formül edilmiş. 
Cildin yağ ifrazatını dengeler, gözenekleri 
sıkılaştırır, aynı zamanda cildin nemine 
takviye yapar. Yağlı ve karma ciltlerin tüm 
ihtiyaçlarını karşılar, ayrıca bir kreme ihtiyaç 
olmaz. Gözenek sıkılaştırıcı yoğun bakım 
yapıldığında Fraksyonel needle Terapi ile 
kullanılabilir.
İçerikler: Enantia Chlorantha Bark ekstresi, 
Lotus çiçeği özü, Ever mat, Organik aloe 
vera, Tee trea oil, Centella Extract ,Hawai’nin 
derin deniz suyu.

185 ml

Renk Açıcı Netleşt�r�c� Serum
İçerdiği Niacinamide aktif maddesi sayesinde 
ciltteki lekelerin rengini açar. Cilde nem verir. 
Cildin doğal rengini bir ton açar. Bu 
beyazlatma özelliği Kore FDA tarafından 
onaylanmıştır. Beyazlatıcı etki sertifikası 
vardır. Mikrodermabrazyon veya Fraksyonel 
needle Terapi ile  leke tedavisi için 
kullanılabilir.  
İçerikler: Niacinamide (B3 vitamini), 
Calendula ofisinali ekstresi, Bal, Propolis. 
Beyaz  çiçekler kompleksi: zambak , Avrupa 
armut çiçeği,Tiare çiçeği, salisilik asit.  

185 ml

Cilt yaşlanmasından sebep ortaya çıkan 
pigmentasyonlar için Kore FDA 
tarafından onaylanmış Beyazlatıcı etkisi 
sertifikası vardır. Çeşitli sebeplerden 
lekeleri olan ciltlerin durumunu iyileştiren 
yüksek yoğunlukta ampul. Yoğun leke 
tedavisi amaçlandığında Fraksyonel 
needle Terapi ile kullanılabilir.

İçerikler: Niacinamide (B3 vitamini), 
Glutathione, Calendula ekstresi, Beyaz  
çiçekler kompleksi: zambak,  Avrupa 
armut çiçeği, Tiare çiçeği, salisilik asit, 
Bal, Propolis.

6x9ml

Çok yüksek yoğunlukta bir ampul, cildin 
yaşlanmasını önler ve elastikiyetini 
korur. Bu ampulde kullanılan aktif 
maddelerin kırışık açıcı özelliği Kore 
FDA tarafından onaylanmıştır. Ürünün 
KFDA tarafından verilmiş “kırışık açıcı 
etkili” sertifikası vardır.  

Uygulama: Manüel masaj ile yedirilir, 
konnektif doku masajı ile uygulanabilir. 
Gerektiğinde fraksyonel needle terapi 
cihazı ile yoğun bir bakım yapılabilir.   
İçerikler: Arginine, Adenosine, Theanine,  
Alpha-lipoic Acid, Camelia yağı, Karda 
açan lotüs ekstresi, Kakao çekirdeği 
yağı, Siyah böğürtlen, yabani kızılcık ve 
sarı frambuaz. 

6x9ml

Yaşlanma Kalkanı Yen�ley�c� Serum
Epidermal büyüme faktörü ve çeşitli 
besleyici aktifler sayesinde sertleşmiş ve 
kurumuş cildi yeniden güçlü ve elastik kılar. 
Olgun ciltlerin özel temizleyicisi ile cilt 
temizlendikten ve toniklendikten sonra 
serum yüz, boyun ve dekolteye sürülür, 
tapotmanlarla yedirilir. Gerektiğinde olgun 
ciltlerin yenilenmesi amacıyla Fraksyonel 
needle Terapi ile kullanılabilir 
İçerikler: Camelia yağı, Karda açan lotüs 
ekstresi, Kakao çekirdeği yağı, Siyah 
böğürtlen, yabani kızılcık ve sarı frambuaz.  
İlave etken maddeler: E.G.F (Epidermal 
Grow Factor) epidermal büyüme faktörü ve 
Adenosine: kırışık giderme özelliği için ilave 
edilmiştir.

185 ml

Water blossom hydo cream
Nemlend�r�c� Krem
Cilde tüm gün süren yoğun 
nem sağlar. Gün boyu cilt 
yumuşak nemli ve parlak 
kalır. Cilde sürülür ve 
emilmesi için tapotmanlar 
yapılır. 
İçerikler: Kiraz çiçeği 
ekstresi, Calendula 
(aynısafa çiçeği özü), 
Sandalwood yağı. Jericho 
gülü, organik meyve 
kompleksi: üzüm, portakal, 
elma, armut ve muz 
ekstreleri.
İlave aktif madde:  
Hiyalüronik asit

100 ml - 200 ml

Water Blossom W�ndy Mask 
Nem Veren Rüzgar Maskes�
İlk bahar esintisi gibi cilde ferahlık 
hissi verdiğinden rüzgar maskesi adı 
verilmiş. Bu maskenin amacı cilde 
yoğun nem vermektir. Cilde eşit 
oranda sürülür, 10-15 dakika 
bekledikten sonra temizlenir. 
İçerikler: Kiraz çiçeği ekstresi, 
Calendula (aynısafa çiçeği özü), 
Jericho gülü, Sandalwood yağı. 
Organik meyve kompleksi: üzüm, 
portakal, elma, armut ve muz 
ekstreleri .

200 ml

Blue Sea Corset Serum
Sıkılaştırıcı Mav� Den�z Maskes�
Akdeniz kili, cildin derin gözeneklerin-
de sıkışmış kirlerin çıkarılmasını ve 
arınmasını sağlar. Maske cildin 
sebum ifrazatını dengeler ve 
gözenekleri sıkılaştırır.
Temiz cilde belli bir miktar tüm yüze 
sürülür, 10 - 15 dakika beklendikten 
sonra bol suyla temizlenir.
İçerikler: Kaolin, Enantia Chlorantha 
Bark ekstresi,  Akdeniz deniz kili, 
Hawai’nin derin deniz suyu.Lotus 
çiçeği özü, Ever mat, Organik aloe 
vera, Tee trea oil , Centella ekstresi.

200 ml

Wh�te ton�ng W�pp�ng Mask
Beyazlatıcı Kamçılayıcı Maske
Krem maske, nem verir ve Calendula 
ekstreleri sayesinde cildi canlandırır. Ayrıca 
beyaz çiçekler kompleksi cildin lekelerinin 
görünürlüğünü azaltır ve cilt rengini bir ton 
açar.
İçerikler: Arginin, Rosmarinus oficinalis 
(biberiye), Calendula ekstresi, Bal, 
Niacinamide (B3 vitamini), Propolis. Beyaz  
çiçekler kompleksi: zambak , Avrupa armut 
çiçeği,Tiare çiçeği, salisilik asit. 

200 ml

Wh�te Ton�ng Cream
Renk açıcı netleşt�r�c� krem
Cilde yoğun nem verir. İçerdiği 
beyaz çiçekler ekstreleri 
sayesinde lekeli ciltlerin rengini 
açar, lekelerin görünürlüğünü 
azaltır. Bu beyazlatma özelliği 
Kore FDA tarafından 
onaylanmıştır. Beyazlatıcı etki 
sertifikası vardır. 
İçerikler: Calendula ekstresi, 
Niacinamide (B3 vitamini), 
Beyaz  çiçekler kompleksi : 
zambak , Avrupa armut 
çiçeği,Tiare çiçeği, salisilik asit, 
Bal, Propolis.

100 ml

Age Sh�eld Recovery Cream
Yaşlanma kalkanı 
zeng�nleşt�r�lm�ş krem
Kırışık açıcı özelliği olan bu krem çok 
fazla besleyici aktif mdde içerir bu 
sayede cildi dış etkenlerin zararlı 
etkilerinden korur. Bu kremde 
kullanılan aktif maddelerin kırışık 
açıcı özelliği Kore FDA tarafından 
onaylanmıştır. Ürünün KFDA 
tarafından verilmiş “kırışık açıcı etkisi” 
sertifikası vardır.  
İçerikler: İnsan Oligopeptid -1 , 
Adenosine, E.G.F (Epidermal Grow 
Factor) epidermal büyüme faktörü,  
Camelia yağı, Karda açan lotüs 
ekstresi, Kakao çekirdeği yağı, Siyah 
böğürtlen, yabani kızılcık ve sarı 
frambuaz.

100ml - 200 ml

H�ghly Enr�ched Snowy Mask
Yüksek Yoğunlukta 
Zeng�nleşt�r�lm�ş Kar Maskes�
Krem maskedir. Dokusu masaja elverişlidir. 
Olgun cildin ihtiyacı olan, çok yoğun 
besleyici özellikli aktif maddeler içerir.
Uygulaması: belli bir miktar yüz, boyun ve 
dekolteye sürülür, 10 dakika beklenir, 
temizlemeden üzerine Age Shied Ampul 
sürülür ve masajla emilmesi sağlanır.
İçerikler: Macadamia çekirdeği yağı, Kakao 
çekirdeği yağı, Camelia yağı, Karda açan 
lotüs ekstresi,   Siyah böğürtlen, yabani 
kızılcık ve sarı frambuaz. 

200 ml

Serum Cream Mask

İlk bahar mevs�m� : Kuru ve hassas c�ltler

Donan Toz Maskeler

Papatya ç�çekler� ve 
yaprakları �çeren donan toz maske

Gül yaprakları �çeren donan toz maskeAşırı hassaslaşmış veya çeşitli sebeplerden tahriş olmuş, 
kızarmış ciltleri yatıştırmak, aşırı yağlı ciltleri dengelemek  
için kullanılır. Fraksyonel needle terapi veya kimyasal 
peeling sonrasında kızarıklığı almak için önerilir. Akne ve 
yağlı cilt, gözenekleri sıkılaştırma tedavilerinde uygun serum 
veya ampul ile yardımcı maske olarak uygulanabilir. 
Uygulanması: plastik kasede, plastik spatula ile 1/0,8 
miktarlarında su ile karıştırılır. Donmadan hızlıca yüz, boyun 
ve dekolteye uygulanır. Donmaya bırakılır. Etki etme süresi 
20 dakikadır.

1000 mg

Stresten, aşırı UV ışınlarından veya yaşlılıktan yorgun 
ve donuk olan ciltleri canlandırır, hayat verir, yeniler. 
Canlandırıcı, yenileyici olgun ciltlerin bakımında, 
altına uygun serum veya ampul kullanarak tedaviye 
yardımcı olur. 
Uygulanması: plastik kasede, plastik spatula ile 1/0,8 
miktarlarında su ile karıştırılır. Donmadan hızlıca yüz, 
boyun ve dekolteye uygulanır. Donmaya bırakılır. Etki 
etme süresi 20 dakikadır.

1000 mg

Yasem�n ç�çekler� ve yaprakları 
�çeren donan toz maske
Çeşitli sebeplerden lekelenmiş ciltleri beyazlatmak için kullanılır. Leke tedavileri 
ile birlikte yardımcı maske olarak, maske altına uygun serum veya ampul sürmek 
şartıyla kullanılması önerilir. 
Uygulanması: plastik kasede, plastik spatula ile 1/0,8 miktarlarında su ile 
karıştırılır. Donmadan hızlıca yüz, boyun ve dekolteye uygulanır. Donmaya 
bırakılır. Etki etme süresi 20 dakikadır.

1000 mg



W�ne Gel 
Nem ve ph dengeley�c� 
şarap jel
Wine gel ayrıca bir diğer ismi şarap ekstresidir. Şarap bakımı yapmak 
isteyen SPA lara tavsiye edilir. Cilde yoğun nem verir. Ayrıca şarap 
ekstresi ve Phormium Tenax ekstresi sayesinde cildi yatıştırır.
Kullanımı: temiz cilde, serum veya esansiyel yağ sürme aşamasında 
cilde tatbik edilir ve emilmesi sağlanır. Donan maskeler altında 
rahatlıkla kullanılır ve muhteşem neticeler alınır. 
İçerikler: Şarap ekstreleri, Phormium tenax eksresi, Beta Glukan, 
Allantoin.

90 ml - 500 ml

Total Güneş 
Koruyucu Krem
11 saat süreyle UVA ve UVB lerden cildi korur. Cilde nem verir, 
iritasyon riski çok düşüktür, dolayısıyla tüm ciltlere kullanılabilir. Normal 
nemlendiricinin üzerine küçük tapotmanlarla tatbik edilir. Yazın 
nemlendirici kullanmadan doğrudan tek başına uygulanabilir.  
Kore FDA tarafından SPF 50 güneş koruyucu etkisi olduğu 
onaylanmıştır. SPF 50 Güneş ışınlarını 50 faktör derecesinde 
koruduğunu belgeleyen KFDA sertifikası vardır.
İçerikler: Yeşil çay ekstresi, Morus Alba bark.

50 ml

Aqua Mar�ne Calm�ng Gel
Sak�nleşt�r�c� 
Den�z suyu jel�
Aqua Marine Gel’in bir diğer ismi SOS üründür. Her acil durumda 
yatıştırıcı olarak kullanılabilir. Nemlendirici ve yatıştırıcı etkisi vardır. 
Cildin doğal neminin hızla geri emilmesini sağlar.
Kullanımı: temiz cilde, serum veya esansiyel yağ sürme aşamasında 
cilde tatbik edilir ve emilmesi sağlanır. Donan maskeler altında 
rahatlıkla kullanılır ve muhteşem neticeler alınır. 
İçerikler: Bambu ekstresi, Allantoin.

90 ml - 500 ml

Spec�al Essence Güneş Koruyucu

Platinum Touch Peel with ‘Touch’

Nasıl ki platin, elmasın doğal parlaklığını
en iyi şekilde ortaya çıkartırsa, 

Platinium Touch Peel’de pürüzsüz
bir cilt dokusu ve mükemmel hatlı

yüz konturünü özellikle ortaya çıkartır.

ç�rk�n ördek yavrusundan
kuğuya dönüşün h�kayes�...



Bulgar�an Rose / Bulgar Gülü Ç�çek bahçes�
Kadınsı hormon dengesi için aroma. Yüksek kalitede bir 
üründür. Sertifikalı Bulgar gül ekstresi içerir. Kadınsı 
hormonları dengeler, normale getirir. Kadınlarla ilgili 
hastalıklar ve belirtileri hafifletir. Düzensiz regl durumunu, 
regl sancısını, menopoz ve depresyon hallerini iyileştirir. 
Ciltteki fonksiyonu: Yatıştırıcı ve kılcal damarları geliştirici 
etkisi. Cilt Yaşlanmasını engeller ve cildin yenilenmesine 
yardımcı olur. Stres ve siniri hafifletir. Enstitüde tedavi 
amaçlı veya ev bakımı olarak kullanılır.  
Kullanımı: Özel tekniklerle emilmesi sağlanır. Duştan sonra 
yüz ve vücut yağı olarak kullanılır.

50 ml - 300 ml 

Yasem�n Sambak 
Kadın için seksüel aroma. Yüksek kalitede, Hindistan’da 
yetişen yasemin sambak çiçek ekstresi sertifikalı üründür.
Kadınsı güzelliği yükseltir.  Kadınsı güzelliği yükselterek 
kişisel imajı değiştirir. Hamilelikte ve Menopozda kadınların 
en iyi durumunu muhafaza eder. 
Ciltteki fonksiyonu: Beyazlaşma ve Lifting etkisi. Elastikiyeti 
iyileştirir ve hücrelere giden kan dolaşımını uyarır. 
Büyüleyici bir kokuya sahiptir. Enstitüde tedavi amaçlı veya 
ev bakımı olarak kullanılır.  
Kullanımı:  Özel tekniklerle emilmesi sağlanır. Duştan sonra 
yüz ve vücut yağı olarak kullanılır..

50 ml - 300 ml 

M�nd Full / Akılda kalan esans�yel yağ
Keyifli hissettiren esansiyel aromatik yağ karışımı. 
Gerginliği alır ve enerji verir. Dolaşım ve lenf yollarını 
uyarır ve daha rahat akmaları için yardımcı olur. Özel bir 
kokusu vardır, bu yüzden ismi ‘akılda kalan’ olarak anılır. 
Çeşitli yüz ve vücut uygulamalarında katılabilir. 
Kullanım şekli: Lenf noktalarına ve sık sık şişen bölgelere 
sürülür ve emilene dek ovalanır veya cilde uygun kremin 
içine 2 damla damlatılır.

50 ml

W�nd�n Forest / Orman rüzgarı esans�yel yağı
Sürüldüğünde gerginliği alır, stresten arındırır, kişiyi hem 
fiziksel hem de ruhsal rahatlatır. Ferahlatıcı ve soğutucu 
etkisi vardır. Çeşitli yerlerde çeşitli amaçlarla kullanılabilir. 
Bir miktar su ile karıştırarak şiş bacaklara uygulandığı 
taktirde şişliği ve ödemi alır, anında kişide rahatlama sağlar. 
Kaslarda rahatlatıcı etkisi vardır, masajda bu amaçla 
kullanılabilir. Özellikle kafa masajında önerilir. Wind in forest 
kulak çubuklarına emdirilerek kafa derisi üzerinde sert ve 
hızlı masajlanır. Aromaterapik  uygulamalar için çok uygun 
ve çok etkili bir üründür. En önemli içerikleri: Kafurun, 
Mentha piperite (peppermint oil) Mentol.

50 ml 

Aroma Healer / Ş�fa Merhem�
Yoğun dokulu, merhem tarzı ürün %100 doğal içeriklerden elde 
edilir, nem verir, hücre yenileme özelliği fazla olan bu ürün her 
derde deva olarak kullanılabilir. Cildi besler, nemlendirir, yumuşak 
ve pürüzsüz kılar. 
İçerikler: %2 Neroli, Bergamot, fındık ekstresi, Carnauba wax, 
balmumu, Avokado yağı, Bixa Orellana çekirdeği yağı, Acı 
portakal, E vitamini, Papatya yağ, jojoba yağı, limon kabuğu yağı, 
ıtır ekstresi, Akdeniz selvi ağacı yapraklarından elde edilen yağ.

100 ml - 25 ml

H�j�n Esans�yel yağ 
Yüksek yoğunlukta aromatik esansiyel yağ. Biberiye, 
lavanta ve Tea tree oil içerikleri sayesinde cildi stresten 
kurtarır. 
Kullanım: çeşitli şekllerde kullanılabilir. Etkiyi artırmak için, 
bir kaç damla uygulanacak kremin içine damlatılır ve 
birlikte cilde sürülür. Tüm maske çeşitlerine, krem veya 
donan toz Maske içine bir kaç damla damlatılır ve 
uygulanır. Masaj yağına ilave edilir ve masaj teknikleri 
uygulanır. Cilt bakımında temizleme suyuna veya buhar 
cihazın keçesine damlatılır. Sıcak havlu cihazında 
kullanılır, mekanı ferahlatmak ve havayı tazelemek için 
buhurdanlıkta kullanılır. 
İçerikler: Ökaliptüs, Itır özü, Lavanta, Tea tree oil. 
Amerikadan kuş burnu, Avustralyadan lavanta ve ökliptüs, 
Almanyadan Itır, Fransadan Tea tree oil. 

100ml 

Mandar�n Comfort Balm / Mandar�n Refah Krem�
Yüksek derecede besleyici, çok amaçlı hamilelik kremi. Tüm PhyMongShe ürünlerinde olduğu gibi bundada 7 olmayan madde söz 
konusu. 8 farklı çeşit bitki esansiyel yağ ve bitki özleri içerir. En etken ve baskın olanı mandalina kabuğundan elden edilen aromatik yağ 
ve Neroli özüdür. Bebeklikten hamileliğe, yüz ve vücuda uygulanır. 
Çatlakları önleyen EFA içerir. Duygusal dengeyi sağlayan Citrus aroması ve mandalina kabuğu yağı içerir. Kabin ve ev bakımında 
kullanılır.
Kullanımı: 10 dakika teknik masajda. Ev bakımında: Tüm aile için yüksek besleyici çok amaçlı krem.

95 - 500 ml

Beach Flower Melt�ng Salt - Peel�ng
Bir çok mineral içeren tuzlu “scrub”, yumuşak bir şekilde ölü 
hücreleri alır. Bu saf ve ince tuz mikro partiküllerden yapılıdır, 
ovalandıkça %100 erir ve doğal olarak yağa dönüşür. Yüz ve 
vücuda uygulanabilir. Teknik programlarda kullanılabilir. 
Yoğun nem sağlar  (Shea Butter).
Kullanım şekli: Kuru cilde yeterli miktar sürülür, yumuşak 
masaj uygulanır, sonra sıcak su ile ovalanır (scrub işlemi). 
Tuz mükemmel bir şeklide karıştığında sıcak havlu veya 
sıcak su ile temizlenir . 

500 ml

BB Krem Body

ScrubAqua Blem�sh Cover Balm
BB Krem  
Çok fonksiyonlu, Cilt lekelerini örtücü, güneş 
koruyuculu, makyaj altı baz kremi. Normal 
günlük kremin üzerine bir fondöten amaçlı 
veya güneş koruyucu amaçlı kullanılabilir. 
Cilde az bir miktar tapotmanlarla tatbik 
edilmelidir. Çok ovalamamak gerekir. 
Sürüldükten kısa bir süre sonra cildin tonunu 
alır. Cildi pürüzsüz, net ve mat kılar.  
İçerikler: ß-glukan , Oryza sativa Asya pirinci 
ekstresi.

50 ml

Aroma SPA

Aromaterap�k Özel Ürünler

Blend�ng Aroma

Aroma Balm R�tual Aroma

R�tual Cream



1- Water Blossom Hydra Balance
     Yoğun nem bakımı
2- Corset Repairing - Pore clean Tighthening
     Yağlı preblemli geniş gözenekli ciltlerin bakımı
3- Corset repairing - Spot zone Level up
     Akne ve akne izleri için pürüzsüzleştirici bakım
4- White Toning Clearance
     Beyazlatıcı ve cilt tonunu açıcı yoğun bakım.
5- Age Shield Revitalize - Enrihed
     Kırışıklık açıcı ve toparlayıcı cilt bakımı.
6- Age Shield Revitalize - Emergency
     Yaşlanma giderici acil yoğun bakım.
7- Swanipeel
     Mükemmel cilt yenileme ve yapılandırma 
     programı
8- Platinium touchpeel
     Yeni nesil cilt yenileme sistemi
9- Ice Therapy
     Cildi toparlayan yenileyen sakinleştiren 
     mükemmel bakım.

EDK SPA Fİirmasının Bazı
Sertifikaları

Paraben
 Fenoksietanol
 Mineral yağ
  Yapay parfüm
  Yapay renklendirici
   TEA trietanolamin
    Benzofenon

Zararlı Etken Madde Yok7

ENSTİTÜ BAKIM MENÜSÜ

613 Water Blossom Cleansing Serum Nem Verici Temizleme Serumu 180ml

157 Natural Foam Wash 200ml

600 Four Season Boosting Toner 180ml

604 Water Blossom Hydro Serum 185ml

602 Blue Sea Corset Serum 185ml

605 White Toning Clearance Serum 185ml

603 Aging Shield Recovry Serum 185ml

609 Water Blossom Hydro Cream Nem Verici Krem 100ml

611 White Toning Clearance Cream 100ml

606 Aging Shield Enriched Cream 100ml

632 Wrinkle-Tox eye & Neck 30ml

534- Hydro pH Balance Gel Nem pH Dengeleyici 90ml

537 Aqua Marine Calming Gel 90ml

628 Aroma Healer 100ml

628- Aroma Healer 25 ml

106 AQUA Blemish Cover Balm 50ml

620 Four Season Recovery Kit Kit (30ml*4)

323 Ultra Hydro Sun Essence 50 ml

324 Aromatik Esansiyel 30 ml

492 Bulgarian Rose Floral Garden 300 ml

546 Jasminum Sambac Floral Garden 300 ml

508 Mindful Aromatik Esansiyel 300 ml

515 Mandarin Comfort Balm Family Yüz ve Vücut Kremi 470 ml

No:9 Effector Touch Cream No:9 Effector Touch Cream 30 ml

614 Water Blossom Cleansing Serum Nem Verici Temizleme Serumu 1000ml

157 Natural Foam Wash 200ml

615 Perfect Melting Cleansing Lotion 1000ml

601 Four Season Boosting Toner 1000ml

610 Water Blossom Hydro Cream Nem Verici Krem 200ml

608 Aging Shield Enriched Cream 200ml

617 Water Blossom Windy Mask 200ml

616 Blue Sea Corset Mask 200ml

619 White Toning Whipping Mask 200ml

618 Highly-Enriched Snowy Mask Zengin içerikli serinletici maske 200ml

629 Aromatic Deep Clean Mask Derin Temizleme Peeling 200ml

534 Hydro pH Balance Gel Nem pH Dengeleyici 500ml

536 Aqua Marine Calming Gel 500ml

624 Water Blossom Collagen - F Ampoule Nem verici Collagen - F Ampülü 9ml*6

625 White Toning Glossy Ampoule 9ml*6

626 Aging Shield Revital Ampoule 9ml*6

628 Aroma Healer 100ml

628- Aroma Healer 25 ml

137 Hygine 100ml

106 AQUA Blemish Cover Balm 50ml

131 Rose Recovery Modeling Mask Gül Yenileyici Donan Maske 1000g

132 Camomile Soothing Modeling Mask 1000g

128  Jasmin Clearance Modeling Mask Yasemin Temizleyici Donan Maske 1000g

620 Four Season Recovery Kit Kit (30ml*4)

627 Swanipeel Swanipeel 6ml*3

Platinium Touchpeel Platinium Touchpeel 1 box

454 Skin Saver Swani Mask, 1 box

155 Green X Peel Method Green X Peel Method 15ml*5ea/50g*1e
a

321 28Minutes Lifting Signal 2.5g*14ea

323 Ultra Hydro Sun Essence 50 ml

324 Aromatik Esansiyel 30 ml

492 Bulgarian Rose Floral Garden 300 ml

546 Jasminum Sambac Floral Garden 300 ml

508 Mindful Aromatik Esansiyel 300 ml

515 Mandarin Comfort Balm Family Yüz ve Vücut Kremi 470 ml

436 Beach Flower Melting Salt Partiküllü Yüz ve Vücut Peelingi 500 ml

PHY MONGSHE CİLT BAKIM ÜRÜN LİSTESİ

EV KULLANIM ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL ENSTİTÜ KULLANIM ÜRÜNLERİ




