
HA EGYSZER KIPRÓBÁLTAD, MÁR NINCS VISSZA ÚT!

ÚJ VAGY A K-BEAUTY VILÁGÁBAN ÉS NEM TUDOD HOL KEZD?
Használd nyugodtan ezt a szépségápolási puskát, melyet kimondottan a
K-beauty kezdők részére állítottunk össze, hogy röviden bemutassuk a

10 lépésből álló koreai szépségápolási rutint. 

OLAJOS ARCLEMOSÓ
Eltávolítja az olajbázisú szennyeződéseket.

VÍZBÁZISÚ ARCTISZTÍTÓ
Ezzel biztosra mész, hogy nem marad szennyeződés és

olajos maradvány a bőrödön.

GOODSKIN

HASZNÁLAT: Masszírozd a száraz bőrbe, majd kis víz
hozzáadásával masszírozd tovább, végül langyos vízzel
öblítsd le.

HASZNÁLAT: Vízzel habosítsd fel, masszírozd az arcbőrbe
és a nyak környékére; langyos vízzel öblítsd le.

HÁMLASZTÁS
Eltávolítja az elhalt hámsejteket és segíti, hogy a további
termékek, hatékonyabban szívódhassanak fel.
HASZNÁLAT: Masszírozd az arcodba, majd langyos vízzel
öblítsd le. Egyes hámlasztókat nem szükséges lemosni.
Használd hetene 1-3 alkalommal.

TONER
Visszaállítja a bőröd pH egyensúlyát, hogy az hidratált

maradjon.
HASZNÁLAT: Egy vattapárna vagy az ujjaid segítségével

vidd fel a bőrre. 

ESSZENCIA
Segíti a sejtek megújulását, miközben hidratálja és
regenerálja a bőrt.

HASZNÁLAT: Az ujjaiddal finoman pakolgasd az arcbőrbe.

10 LÉPÉSES KOREAI RUTIN
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Most, hogy átvettük az alapokat, itt az ideje felfedezni, hogy melyik termékbe érdemes
befektetned.

NÉZZ BE HOZZÁNK: WWW.GOODSKIN.HU

Ha kérdésed van, akkor írj nekünk a hello@goodskin.hu e-mail címre.

SZERETNÉL MÉG TÖBB BŐRÁPOLÁSI TIPPET?

KEZELÉS
Megcélozza és kezeli az egyes bőrproblémákat. Többféle

formában kapható: szérum, ampulla, booster.
HASZNÁLAT: Toner és esszencia után használd reggel és

este. Az ujjaiddal gyengéden paskold be a bőrbe.

FÁYTOLMASZK
Rövid idő alatt hidratálja és táplálja a bőrt.

HASZNÁLAT: Legalább hetente egyszer használd. Helyezd
fel a maszkot; eltávolítás után paskold a maradék esszenciát
a bőrödbe.

SZEMRÁNCKRÉM
Védi és hidratálja a szemkörnyéki területet.

HASZNÁLAT: Gyengéden paskold be a szemkörnyébe,
sose dörzsöld. 
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HIDRATÁLÓKRÉM
Bezárja a nedvességet a bőrbe és simítja a finom vonalakat.

HASZNÁLAT: Az ujjaiddal finoman pakolgasd az arcbőrbe.
Esténként éjszakai maszkkal helyettesítheted.
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10.
FÉNYVÉDŐ

Lassítja a kollagén lebomlását, ezáltal a bőr öregedését.
HASZNÁLAT: Használd minden nap reggelente a rutinod

utolsó lépéseként. 2-3 óránként kend fel újra.  
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