
KOREAŃSKA 

PIELĘGNACJA 

KROK 

PO  

KROKU



Koreanki zachowują młody a przede wszystkim 

zdrowy wygląd skóry dzięki codziennej 

pielęgnacji, która zajmie Ci tylko kilka 

dodatkowych minut a efekty pozostaną na lata. 

Poświęć sobie parę chwil i zafunduj swojej 

skórze ukojenie, wtedy make up będzie miał za 

zadanie podkreślać Twoją urodę  a nie 

maskować niedoskonałości - które z dnia na 

dzień, dzięki koreańskiej pielęgnacji staną się 

mniej widoczne. Koreańskie kosmetyki 

stawiają na naturalne składniki  aby  Twoja 

skóra stawała się zdrowsza i bardziej 

promienna.



DEMAKIJAŻ I OLEJEK 

MYJĄCY



KOSMETYK NA BAZIE 

WODY



Jedne z najważniejszych kroków 

zarówno w naszej porannej jak i 

wieczornej pielęgnacji. 

Składa się z dwóch etapów: 

1. umyj twarz olejkiem myjącym, 

wykonując przy tym relaksujący masaż, 

a następnie zmyj ciepłą wodą               

 (krok wskazany także dla osób o 

mieszanej lub tłustej cerze, dlatego, że 

olej wiąże się  z nadmiarem sebum               

  na naszej skórze), 

2. ponownie umyj twarz kosmetykiem na 

bazie wody (np. żelem do mycia twarzy 

lub pianką). 



TONIZACJA



Kiedy Twoja skóra jest już oczyszczona użyj 

toniku do twarzy, ma on za zadanie 

przywrócić skórze odpowiednie pH. 

Przygotujesz także swoją skórę na lepsze 

wchłanianie kolejnych produktów 

pielęgnacyjnych.  Pamiętaj - unikaj 

produktów, które zawierają duże ilości 

alkoholu. Tonik ma za zadanie nawilżyć naszą 

cerę   a nie ją wysuszyć i podrażnić.



ESENCJA/SERUM



Kiedy nasza skóra jest oczyszczona i 

stonizowana czas na kolejny krok – jeszcze 

przed użyciem kremu. Esencja ma za zadanie w 

zależności od wybranego rodzaju – kolejno 

nawilżyć, ujędrnić, rozjaśnić cerę czy też 

zmniejszyć widoczność zmarszczek. Dla 

Koreanek jest to najważniejszy krok 

pielęgnacyjny, więc pewnie warto wprowadzić 

ten element do swojego rytuału! Serum z kolei 

ma podobne działanie do esencji, jednak stosuje 

się je miejscowo na problematyczne miejsca na 

naszej twarzy - przebarwienia na skórze, 

widoczne zmarszczki. Serum używaj po esencji.



NAWILŻANIE



Zanim weźmiesz pierwszy lepszy krem, który 

znajduje się pod Twoją ręką, aby zakończyć 

codzienną pielęgnację cery, poświęć chwilę czasu 

na dobór odpowiedniego produktu. 

*Emulsja jest idealna do cery tłustej i mieszanej, 

*Żele-kremy szybko się wchłaniają, są lekkie i 

szczególnie dedykowane dla osób z cerą tłustą ze 

skłonnością do trądziku i wyprysków, 

*Kremy są polecane dla skóry suchej i dojrzałej, 

*Lotiony są odpowiednie dla wszystkich rodzajów 

cery. 

Raz/dwa razy w tygodniu zamiast kremu nakładaj 

na noc maseczkę całonocną tzw. sleeping pack. 

Rozprowadź cienką warstwę na twarzy, którą 

pozostaw do rana.   



KREM POD OCZY



Szczególnie zwracaj uwagę na nawilżenie skóry 

wokół oczu, dlatego, że jest ona najbardziej 

delikatna. Dzięki pielęgnacji za pomocą kremu 

pozbędziesz się cieni pod oczami, opuchlizny czy 

kurzych łapek. Nakładaj krem serdecznym 

palcem od strony zewnętrznej do wewnętrznej 

oka, lub stosuj takie produkty, które są 

wyposażone w roll-up, dodatkowy masaż w 

okolicy oczu sprawi, że wszystkie substancje 

lepiej będą się wchłaniać.



FILTR 

PRZECIWSŁONECZNY 

SPF



Chroni naszą skórę przed starzeniem a co 

najważniejsze przed nowotworem - nasza 

twarz cały czas jest narażona na działanie 

słoneczne, bez względu na to, czy zdajemy 

sobie z tego sprawę czy nie.             

 Promieniowanie niszczy włókna kolagenowe i 

elastynę a także DNA komórek. Zaopatrz się 

w produkty, które chronią zarówno przed 

promieniowaniem UVA i UVB, jeżeli za parę 

lat chcesz być zdrowa i wyglądać młodziej.



KOLEJNE DWA 

ETAPY 

WYKONUJEMY 

RAZ/DWA RAZY W 

TYGODNIU 



PEELING



Skóra na twarzy potrzebuje naszej pomocy, 

aby pozbyć się martwych komórek, które 

przyczyniają się do zatykania porów i 

powstawania zaskórników i wyprysków. Aby 

kroki codziennej pielęgnacji spełniały swoje 

zadanie, musimy przygotować pod nie 

odpowiednie płótno. Skóra twarzy po peelingu 

łatwiej wchłania wszystkie produkty, gdyż 

ich właściwości trafiają od razu do głębszych 

warstw skóry - jest ona wtedy lepiej 

nawilżona i odżywiona.



MASECZKA 

W PŁACHCIE



Maseczki nakładaj po oczyszczeniu skóry, 

peelingu i użyciu tonika. Nasze serca ostatnio 

podbijają maseczki w płachcie. Ogromnym ich 

plusem jest to, że dzięki nim odżywcze składniki 

lepiej się wchłaniają. Poza tym, trudno się nie 

zgodzić, że maseczki w kształcie pandy czy kota 

są po prostu urocze.



EFEKT CHOK 

CHOK 

UZYSKANY! 

CIESZ SIĘ 

PIĘKNĄ CERĄ
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