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K-BEAUTY – O CO CHODZI
W PIELĘGNACJI KOREAŃSKIEJ?

Hasło „koreańska pielęgnacja” znamy prawie 
wszyscy, jednak spytani z czym się ono kojarzy, 
każdy z nas odpowiedziałby coś innego: 10-kro-
kowy rytuał, maski w płachcie, śluz ślimaka, pta-
sie gniazda, ochrona przeciwsłoneczna. Wszyst-
kie te skojarzenia są oczywiście słuszne, jednak 
to co w K-beauty najważniejsze to… efekt.

Blask, blask i jeszcze raz blask

Koreanki znane są z nieskazitelnej, bardzo jasnej i pięknie rozświetlonej skóry. 
To właśnie efekt „glass skin” jest najczęściej ich celem. Osiągają go dzięki wykorzystaniu 
wielowiekowej tradycji zdrowego stylu życia, ale również innowacjom wprowadzanym 
do rytuału pielęgnacyjnego. Koreańskie marki kosmetyczne są jednymi z najbardziej 
zaawansowanych na świecie. Nie dość, że posiadają swoje własne laboratoria, w których 
pracują nad kolejnymi nowościami, to nieustannie poszukują nowych rozwiązań, składników 
i sposobów aplikacji, które powodują, że finalne produkty są o lata świetlne przed konkurencją 
z zachodu.

Co znajdziesz w e-booku?

W tym e-booku zawarliśmy informacje, porady i przykłady produktów obecnych na półkach 
Hebe, które pomogą Ci w usystematyzowaniu wiedzy na temat K-beauty i skomponowaniu 
własnego rytuału pielęgnacyjnego. Dowiesz się również co jeść, aby zachować młodość 
i dobry wygląd skóry, a także jak i czym wykonać podstawowy masaż twarzy. Zdradzimy 
jakich produktów na co dzień używają znani i lubiani influencerzy i pokażemy na jakie 
składniki i kosmetyki warto zwrócić uwagę w najbliższym sezonie. A więc?

Miłej lektury, czyli 

독서를 즐기다
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PREMIERA!
INNOWACJA
K-BEAUTY W HEBE
Maski Mediheal Tension Flex

Innowacja w kosmetycznych maskach w płachcie — lifting i napinanie skóry za pomocą 
elastycznej płachty! Dwie nowości od Mediheal:

•   nawilżająca maska do twarzy TENSION FLEX HYDRA,
•   kojąca maska do twarzy TENSION FLEX SOOTHING.

Elastyczna płachta maski dzięki 54 nacięciom rozciąga się w różnych kierunkach i dopa-
sowuje do każdego kształtu twarzy. Dolne skrzydełka pomagają ujędrnić i unieść linię żu-
chwy i podbródka. Maska idealnie przylega do skóry, zapewniając maksymalne wchłanianie 
składników aktywnych.
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TRENDY K-BEAUTY 

TRENDY K-BEAUTY – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

ULUBIEŃCY INFLUENCERÓW – DLACZEGO KATOSU WYBRAŁA 
K-BEAUTY SPOŚRÓD INNYCH TRENDÓW I ZOSTAŁA Z NIM NA 
DŁUŻEJ? JAKIE SĄ JEJ HITY Z KOREAŃSKIEJ PIELĘGNACJI? 

NOWOŚCI W HEBE

PRZEGLĄD WSZYSTKICH NOWYCH PRODUKTÓW

RYTUAŁY K-BEAUTY 

KOREAŃSKI MASAŻ – JAK GO WYKONAĆ? CZEGO UŻYĆ? 
OPOWIADA WIOLA ZNANA JAKO @PIEROGIZKIMCHI

K-BEAUTY LIFE STYLE 

KOREAŃSKA DIETA DLA SKÓRY- KIMCHI, KISZONKI, FERMENTY

K-BEAUTY OCZAMI EKSPERTA

CO Z TĄ PŁACHTĄ? CZY MATERIAŁ MASKI MA ZNACZENIE? 

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA W K-BEAUTY – CZY TO 
NAPRAWDĘ TAKIE WAŻNE?
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TRENDY
W K-BEAUTY
PRAKTYCZNY
PRZEWODNIK

Choć koreańska pielęgnacja na dobre 
zadomowiła się na europejskim 
rynku, wciąż potrafi nas zaskoczyć. 
Wieloetapowość, kosmetyki 
zapewniające długotrwałe nawilżenie 
skóry, glass skin, fotoprotekcja — to 
trendy, które jako pierwsze podbiły 
serca miłośniczek nowoczesnej 
pielęgnacji twarzy. Wciąż jednak 
pojawiają się nowe o trudnych 
do rozwikłania nazwach, jak hanbang, 
fermenty, pre- i postbiotyki, a niektóre 
trendy — jak honey skin — znów 
wracają do łask. Jak odnaleźć się 
w gąszczu nowych kierunków 
azjatyckiej pielęgnacji?



7

Glass Skin – od tego wszystko 
się zaczęło

Sekret glass skin polega na doskonale 
nawilżonej, promiennej skórze 
o intensywnym, prawie „mokrym” 
blasku, wolnej od wszelkich 
niedoskonałości. By osiągnąć taki efekt 
trzeba działać systematycznie i to na 
kilku poziomach.

7



8

01
Po pierwsze oczyszczać i złuszczać skó-
rę delikatnymi i niewysuszającymi pro-
duktami takimi jak Enzymatyczny puder 
do mycia twarzy marki CLIV. Pozwala 
to nie tylko na pozbycie się wszelkich za-
nieczyszczeń (a wiadomo, że czysta skóra 
to mniej niedoskonałości), ale również 
zwiększa wchłanianie kolejno nakładanych 
kosmetyków. 

02
Po drugie tak oczyszczoną skórę należy 
dogłębnie nawilżyć. Najlepsze są do tego 
intensywnie działające serum do twarzy 
np. w postaci ampułki z kwasem hialuro-
nowym również od CLIV.

03
A po trzecie (i ostatnie ☺) nałożyć kilka 
warstw superlekkiego kremu. Tak, do-
brze widzisz – kilka warstw! Tu do wyboru 
do koloru. Może to być Nawilżająca emul-
sja do twarzy z aloesem marki SOQU, 
Nawilżający krem do twarzy Mediheal 
Tea Tree lub Łagodzący krem do twarzy 
z wąkrotą azjatycką PureHeals. Ważne, 
aby skóra na koniec rytuału była ukojona, 
lekko wilgotna i pięknie odbijała światło.

https://www.hebe.pl/cliv-puder-enzymatyczny-do-mycia-twarzy-50-g-000000000000390503.html
https://www.hebe.pl/cliv-puder-enzymatyczny-do-mycia-twarzy-50-g-000000000000390503.html
https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-30-ml-000000000000379397.html
https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-30-ml-000000000000379397.html
https://www.hebe.pl/soqu-nawilzajaca-emulsja-do-twarzy-150-ml-000000000000390510.html
https://www.hebe.pl/soqu-nawilzajaca-emulsja-do-twarzy-150-ml-000000000000390510.html
https://www.hebe.pl/mediheal-nawilzajacy-krem-do-twarzy-100-ml-000000000000390534.html
https://www.hebe.pl/mediheal-nawilzajacy-krem-do-twarzy-100-ml-000000000000390534.html
https://www.hebe.pl/pureheals-lagodzacy-krem-do-twarzy-z-wakrota-azjatycka-70-50ml-000000000000310430.html
https://www.hebe.pl/pureheals-lagodzacy-krem-do-twarzy-z-wakrota-azjatycka-70-50ml-000000000000310430.html
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Cud, miód… propolis, czyli 
Honey Skin w pełnej 
krasie ☺

Choć wydawałoby się, że trend honey 
skin przeminął, znów zaczyna być 
coraz bardziej popularny w produktach 
koreańskich. Określenie honey skin 
oznacza nic innego, jak wolną 
od niedoskonałości, nieskazitelną, 
nawilżoną, jędrną i promienną skórę 
– czyli nie oszukujmy się, marzenie 
każdej z nas. Efekt ten można osiągnąć 
poprzez stosowanie kosmetyków jak 
kremy i maski zmiękczające, które 
zapewniają natychmiastowe i trwałe 
nawilżenie, przez co nadają skórze 
piękny, subtelny (nie tak intensywny 
jak w przypadku glass skin) połysk, 
podobny do tego, jaki ma miód.

9
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Pomoże w tym np. bogata w składniki ak-
tywne propolisowa ampułka PureHeals, 
która głęboko regeneruje skórę i sprawia, 
że staje się odżywiona i pełna zdrowe-
go blasku. W zależności od wyjściowego 
stanu nawilżenia, warto uzupełnić rytuał 
o krem, który nie dość, że uzupełni pielę-
gnację dodatkowymi składnikami aktyw-
nymi, to dodatkowo „zamknie” ją i zabez-
pieczy przed ponownym wysuszeniem 
spowodowanym parowaniem wilgoci 
z naskórka.

Przykładowo odżywczy krem z propo-
lisem marki PureHeals zapewni skórze 
głębokie nawilżenie, wygładzi jej strukturę 
i ukoi, a jego lekka konsystencja zamieni 
pielęgnację w prawdziwą przyjemność.

Wieczorem, przed snem dodatkowo 
przyda się rozświetlająca maska na 
noc marki CLIV, która ujednolici koloryt 
i przywróci skórze elastyczność. Po takiej 
kuracji rano przywita Cię widok świeżej 
i wypoczętej cery. 

https://www.hebe.pl/pureheals-wzmacniajac-lagodzaca-serum-ampulka-do-twarzy-30ml-000000000000310312.html
https://www.hebe.pl/pureheals-lagodzacy-krem-do-twarzy-z-propolisem-80-50ml-000000000000310313.html
https://www.hebe.pl/pureheals-lagodzacy-krem-do-twarzy-z-propolisem-80-50ml-000000000000310313.html
https://www.hebe.pl/cliv-rozswietlajaca-maska-z-witamina-c-do-twarzy-22-g-000000000000385931.html
https://www.hebe.pl/cliv-rozswietlajaca-maska-z-witamina-c-do-twarzy-22-g-000000000000385931.html
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Cloudless skin — synonim skóry idealnej jak bezchmurne niebo w 
słoneczny dzień

Cloudless skin to skóra nieskazitelna — doskonale gładka, rozświetlona i pozbawiona 
wszelkich niedoskonałości, jak zmarszczki, przebarwienia czy wypryski. W odróżnieniu od 
dwóch poprzednich efektów, w tym chodzi mniej o blask, a bardziej o równomierny koloryt 
i gładkość. Porównuje się go do wyglądu dziecięcej skóry, która jest idealnie gładka, satynowa 
i nie widać jeszcze na niej oznak wpływu szkodliwych czynników pochodzących ze środowiska 
zewnętrznego. Efekt ten — najbardziej naturalny ze wszystkich trzech, można osiągnąć tylko 
przy regularnym i równoczesnym stosowaniu najważniejszych kroków pielęgnacyjnych K-beauty 
czyli: oczyszczania, nawilżania, rozjaśniania i fotoprotekcji.

11
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Ale trendy
to nie tylko efekty,
to również składniki!

Hanbang czyli Korea stawia na 
zioła

Hanbang to coraz bardziej doceniany 
trend wśród miłośniczek koreańskiej 
pielęgnacji. Termin ten odnosi się do 
tradycyjnej medycyny koreańskiej, 
która obejmuje szerokie zastosowanie 
ekstraktów roślinnych nie tylko w leczeniu 
chorób i utrzymaniu ogólnego stanu 
zdrowia, ale również w pielęgnacji skóry. 
Potęga ziół doceniona przez wieki 
w medycynie, obecnie silnie zaznacza 
swoje miejsce w K-beauty. Dzieje się 
tak ze względu na ich silne właściwości 
odmładzające, odżywcze i regenerujące. 

12
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Jednym z najbardziej cenionych ekstraktów 
roślinnych w koreańskich kosmetykach jest 
wyciąg z jagód żeń-szenia, który znajdziesz 
m. in. w produktach marki Cliv i PureHeals. 

Żeń-szeń jest znanym adaptogenem, czyli rośliną ułatwia-
jącą adaptację organizmu do niekorzystnych czynników 
środowiskowych. Dodając go do kosmetyków umożliwia-
my wytworzenie lepszej ochrony dla naszej skóry, a także 
zapewniamy utrzymanie jej prawidłowego nawilżenia. Do-
broczynne działanie jagód żeń-szenia opiera się jednak 
przede wszystkim na właściwościach antyoksydacyjnych, 
przeciwzmarszczkowych oraz rozświetlających. Wysoka za-
wartość składników zwanych ginsenozydami, zawartych 
w jagodach żeń-szenia, zwiększa jędrność skóry, a tak-
że przywraca jej młodzieńczy blask. Są więc nieocenione 
w pielęgnacji skóry dojrzałej, z utratą elastyczności i wyraź-
nymi oznakami starzenia się.

Dobre bakterie na straży pięknej skóry

Fermenty, pre- i postbiotyki to popularne od lat 
składniki w koreańskich kosmetykach. I choć nazwy 
te nie kojarzą się do końca z pielęgnacją, warto się 
z nimi bliżej zapoznać, ponieważ mogą one zdziałać 
dla nas wiele dobrego.  
Pomagają utrzymać prawidłowy mikrobiom skóry, 
wzmacniają jej barierę ochronną oraz przynoszą ulgę 
w łagodzeniu nadwrażliwości i stanów zapalnych. 
Dbają również o właściwe nawilżanie skóry, a także 
wykazują silne właściwości antyoksydacyjne, opóźnia-
jąc tym samym procesy starzenia. 
Linia Gingseng Berry marki CLIV została opracowa-
na z wykorzystaniem opatentowanego składnika tzw. 
Fermentoxu. Długotrwale nawilża i uelastycznia skórę, 
co jest szczególnie ważne w przypadku cer dojrzałych 
i pozbawionych jędrności.

„Last but not least”

Na koniec bardzo ważna uwaga. Bez względu na to jaki stosuje się 
rytuał pielęgnacyjny, do jakiego efektu się dąży, czy jakich produk-
tów się używa — każdy poranny rytuał powinien zawsze kończyć się 
zastosowaniem kremu z wysokim filtrem UV takim jak ten z CLIV. 
Nie tylko zagwarantuje on skuteczną ochronę przed działaniem 
promieni słonecznych, ale również za sprawą kwasu hialuronowego 
nawilży skórę, a także zapewni tak pożądany efekt glow. Pamiętajmy, 
że najlepsze efekty osiągniemy stosując tylko pełną, kompleksową 
koreańską pielęgnację.

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=cliv+%C5%BCe%C5%84+sze%C5%84
https://www.hebe.pl/cliv-krem-przeciwsloneczny-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-spf50-35-ml-000000000000390504.html
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HITY K-BEAUTY

Katarzyna Zwolińska — jedna z topowych influencerek 
urodowych, mistrzyni makijażu, znana fanom jako 
KATOSU. (https://www.instagram.com/katosu/)

KATOSU ZDRADZA SWOICH
ULUBIEŃCÓW

Jedna z najbardziej znanych makijażystek w Polsce — Katosu — w swojej pielęgnacji 
od dawna stawia na K-beauty. Dziś zdradza nam, dlaczego spośród innych trendów 
wybrała właśnie pielęgnację koreańską i została z nią na dłużej. Poznaj jej hity 
z półek Hebe.
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Moje zainteresowanie pielęgnacją koreańską 
zaczęło się 2 lata temu, po przeczytaniu książki 
Charlotte Cho “Sekrety Urody Koreanek”, 
w którym autorka opisała 10-etapowy 
koreański rytuał pielęgnacyjny. Koncepcja 
warstwowego nakładania kosmetyków, 
intensywnego nawilżania skóry i ciągłego 
chronienia jej przed słońcem zafascynowała 
mnie na tyle, że postanowiłam ją wypróbować 
na sobie. I tak to się zaczęło i trwa 
do dzisiaj ☺

"
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Koreanki są bardzo wymagające i wręcz ob-
sesyjnie dbają o swoją skórę. 

Mają ogromną wiedzę, dotyczącą poszcze-
gólnych składników i ich działania, dlate-
go produkty pielęgnacyjne pochodzące 
z Korei Południowej mają wg mnie naj-
bardziej zaawansowane formuły i bardzo 
wysokie stężenia składników aktywnych, 
co skutecznie mnie przekonuje do stosowa-
nia ich w swojej pielęgnacji. Przemawia do 
mnie również podejście Koreanek do dbania 
o skórę nie tylko na zewnątrz, ale i od we-
wnątrz. Podobnie jak ja wierzą one, że 
zdrowej i świetlistej cery nie osiąga się 
przez jedną noc, dlatego koncentrują się 
na utrzymaniu zdrowego stylu życia 
i cieszeniu się długotrwałymi efektami.
Jako makijażystka, szczególną uwagę przy-
kładam do zdrowej, zadbanej skóry, 
na której makijaż lepiej leży i dłużej się trzy-
ma.

Dzięki zastosowaniu koreańskiej filozo-
fii pielęgnacji, lepiej poznałam również 
swoją skórę, wiem, że dziś dbam o nią 
w odpowiedni sposób, dobranymi dla jej po-
trzeb produktami. Pilnuję też kolejności na-
kładania poszczególnych produktów, dzięki 
czemu lepiej się wchłaniają, a moja skóra jest 
zdecydowanie lepiej oczyszczona, bardziej 
nawilżona i wygląda młodziej.

Moja aktualna, codzienna pielęgnacja głów-
nie opiera się na produktach Mediheal z se-
rii Tea Tree Biome Blemish Cica, która jest 
przeznaczona dla cery problematycznej, 
wrażliwej i narażonej na stres. 

Rano i wieczorem myję twarz delikatnym, 
bezzapachowym żelem Tea Tree Biome 
Blemish Cica, który przywraca naturalny 
balans skóry, koi podrażnienia i pomaga 
zmniejszyć niedoskonałości. Uwielbiam go 
też za wydajność i wygodne opakowanie. 

https://www.hebe.pl/mediheal-oczyszczajacy-zel-do-mycia-twarzy-200-ml-000000000000390535.html
https://www.hebe.pl/mediheal-oczyszczajacy-zel-do-mycia-twarzy-200-ml-000000000000390535.html
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Jako fanka K-beauty stosuję 
się też do jej koronnej zasady. 
Wychodząc z domu, nigdy nie 
zapominam o nałożeniu kremu 
z filtrem przeciwsłonecznym ☺

"
"

Co więcej, ostatnio moja pielęgnacja 
nie może obejść się bez nasączonych 
płatków tonizująco-peelingujących Tea 
Tree Biome Blemish Cica Pad, które są 
bardzo wygodne w użyciu. Fantastycznie 
zmniejszają widoczność porów, regulują 
wydzielanie sebum i delikatnie oczyszczają 
skórę. 
Dwa razy w tygodniu dbam o skórę 
bardziej kompleksowo: nakładam serum 
i nakładam maskę w płachcie — moją 
ulubioną na ten moment jest ujędrniająca, 
dwuetapowa maska E.G.T również marki 
Mediheal, która zmniejsza widoczność 
typowych oznak starzenia, jak drobne 
zmarszczki, nierównomierny koloryt 
i przesuszenie. Polecam ją szczególnie przed 
jakimś większym wyjściem, żeby wygładzić 
i przygotować skórę pod makijaż.

https://www.hebe.pl/mediheal-peeling-w-platkach-do-twarzy-170-ml-000000000000390546.html
https://www.hebe.pl/mediheal-peeling-w-platkach-do-twarzy-170-ml-000000000000390546.html
https://www.hebe.pl/mediheal-ujedrniajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379420.html
https://www.hebe.pl/mediheal-ujedrniajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379420.html
https://www.hebe.pl/mediheal-ujedrniajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379420.html
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NOWOŚCI
K-BEAUTY
W HEBE

CLIV HEXAPEPTIDE odżywcza maska w płachcie z żeń-szeniem 
i kompleksem peptydowym do skóry zmęczonej 
i pozbawionej jędrności.

CLIV HEXAPEPTIDE energetyzująco-uelastyczniająca ampułka-
serum do twarzy z żeń-szeniem i kompleksem peptydowym 
do skóry zmęczonej i z widocznymi oznakami starzenia.

CLIV MULTI HYALURONIC nawadniający tonik do twarzy 
z kwasem hialuronowym do skóry przesuszonej i pozbawionej 
jędrności.

CLIV MULTI HYALURONIC nawadniający krem do twarzy 
z kwasem hialuronowym do skóry przesuszonej i pozbawionej 
jędrności.

ODMŁADZANIE

NAWILŻANIE

https://www.hebe.pl/cliv-odzywcza-maska-z-zen-szeniem-do-twarzy-22-g-000000000000420809.html
https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-serum-z-zen-szeniem-do-twarzy-30-ml-000000000000420808.html
https://www.hebe.pl/cliv-ampulka-serum-z-zen-szeniem-do-twarzy-30-ml-000000000000420808.html
https://www.hebe.pl/cliv-nawadniajacy-tonik-do-twarzy-150-ml-000000000000420806.html
https://www.hebe.pl/cliv-nawadniajacy-tonik-do-twarzy-150-ml-000000000000420806.html
https://www.hebe.pl/cliv-nawadniajacy-krem-do-twarzy-50-ml-000000000000420807.html
https://www.hebe.pl/cliv-nawadniajacy-krem-do-twarzy-50-ml-000000000000420807.html
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PureHeals ROSE BLEMISH nawilżająca pianka do oczyszczania 
twarzy z różą damasceńską.

PureHeals ROSE BLEMISH wygładzający tonik do twarzy z różą 
damasceńską.

PureHeals ROSE BLEMISH nawilżająca ampułka do twarzy 
z różą damasceńską.

PureHeals ROSE BLEMISH nawilżająco–ujędrniający krem 
do twarzy z różą damasceńską.

SOQU kojąca maska w płachcie do twarzy z ekstraktem 
z aloesu.

NAWILŻENIE I WYGŁADZENIE

UKOJENIE

https://www.hebe.pl/pureheals-nawilzajaca-pianka-do-twarzy-100-ml-000000000000420810.html
https://www.hebe.pl/pureheals-wygladzajacy-tonik-do-twarzy-125-ml-000000000000420811.html
https://www.hebe.pl/pureheals-nawilzajaca-ampulka-do-twarzy-30-ml-000000000000420812.html
https://www.hebe.pl/pureheals-nawilzajaco-ujedrniajacy-krem-do-twarzy-50-ml-000000000000420813.html
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K-BEAUTY
OCZAMI EKSPERTA

SKŁADNIKI 
CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA K-BEAUTY, 
CZYLI DLACZEGO 
KOREAŃSKA 
PIELĘGNACJA DZIAŁA?

Kosmetyki koreańskie uważane są za 
jedne z najbardziej zaawansowanych 
na świecie. Rzeczywiście, prawie 
każda marka K-beauty może się 
pochwalić własnymi laboratoriami i 
sztabem naukowców w pocie czoła 
opracowujących coraz to nowe 
składniki i technologie. Są to czasami 
rzeczy, które dla nas – Europejczyków 
– brzmią nieco egzotycznie: ptasie 
gniazda, jad żmii czy śluz ślimaka, 
a czasem są to substancje i rośliny 
znane nam doskonale, jak aloes czy 
kwas hialuronowy tylko wykorzystane 
w kompletnie nowatorski sposób. 
Sprawdźmy zatem, na które z nich 
postawili naukowcy ostatnio i dlaczego 
powinniśmy ich szukać w składzie 
kolejnego kremu. 
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Tradycja i nowoczesność — 
fermentowany żeń-szeń, czyli 
nawilżenie i odmładzanie.

Jeśli chcielibyśmy wskazać składnikowy HIT 
2022 to byłyby to właśnie produkty fermentacji 
surowców roślinnych. Okazuje się, że to co jest 
w Europie nowością i wschodzącym trendem, 
w Korei jest znane od dawna.  

Proces fermentacji zwykle kojarzy nam się 
raczej z kuchnią — ogórkami lub kapustą. 
I słusznie, ponieważ znając ich prozdrowotne 
i dobroczynne dla organizmu właściwości, na-
ukowcy wpadli na pomysł, aby przenieść go 
również do świata kosmetyków. I to był strzał 
w dziesiątkę. 

01

Dzięki temu otrzymujemy nowe substancje ak-
tywne wyjątkowo cenne dla skóry i włosów. Dzięki 
swoim maleńkim rozmiarom mają one wyższą bio-
dostępność dla naszego organizmu, są łagodniejsze 
od składnika wyjściowego (minimalizujemy ryzyko 
podrażnień), a także wykazują nowe, zwykle jeszcze 
cenniejsze właściwości. Jak na proces, który zaczął się 
od kapusty, całkiem nieźle ☺

Przykładem wykorzystania tej grupy składników jest 
linia z żeń-szeniem marki CLIV. Zastosowane w niej 
produkty fermentacji owoców żeń – szenia wykazu-
ją intensywne działanie nawilżające i odmładzające. 
To właśnie dzięki nim seria ta jest idealnym wyborem 
dla osób zauważających spadek jędrności, gładkości 
i sprężystości skóry spowodowany zarówno brakiem 
odpowiedniego nawilżenia, jak i wiekiem.

Dlaczego? Otóż okazało się, że po dodaniu 
do surowca roślinnego — w naszym przypad-
ku wspomnianych wyżej owoców żeń-szenia 
mikroorganizmów, takich jak bakterie, 
rozpoczyna się proces fermentacji, czyli 
enzymatycznego rozkładania cząsteczek 
roślinnych na coraz to mniejsze i mniejsze 
„drobinki”.

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=cliv+%C5%BCe%C5%84+sze%C5%84
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Nieprzemijająca siła tradycji – 
oryginalny koreański sposób na 
ukojenie i regenerację skóry, czyli 
Centella Asiatica.

Składnik, który stał się nową ikoną K-beauty 
i to właśnie dzięki pielęgnacji koreańskiej zmienił 
podejście do regeneracji skóry po różnego rodza-
ju zabiegach, uszkodzeniach czy trądziku. Mowa 
tu o wąkrocie azjatyckiej znanej pod nazwą 
Centella Asiatica.

Roślina ta tradycyjnie wykorzystywana jest  
w Korei od wieków. Na tamtejszym ryn-
ku istnieją setki kremów, maści i nalewek 
bazujących na Centelli. Specyfik taki ma 
w swojej szufladzie z lekami każda Korean-
ka. Nie dziwi więc, że pojawiła się również 
w kosmetykach koreańskich. 

Sprawdźmy dlaczego. 

02

23

Właściwości wzmacniania naczyń krwiono-
śnych idealnie odpowiadają potrzebom skór 
wrażliwych ze skłonnością do zaczerwienień 
czy zasinień. Działanie kojące jest niezastąpio-
ne przy cerze z tendencją do podrażnień i alergii, 
a nawilżanie, wygładzanie czy przyspiesze-
nie regeneracji przydaje się każdemu typowi 
cery bez względu na jej stan i wiek. 

Przykładem idealnego wykorzystania wąkro-
ty azjatyckiej jest linia bazująca na tej roślinie 
marki PureHeals. Aby w pełni wykorzystać 
potencjał centelli w kosmetykach tych zasto-
sowano jak najwyższe stężenie tego składnika, 
które w wygładzająco-ujędrniającej ampułce 
do twarzy wynosi aż 90%.

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=pureheals+centella
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Skumulowana moc 
i wielopoziomowe nawilżenie 
— wszystkie formy kwasu 
hialuronowego.

Jako trzeci przykład siły K-beauty weźmy…  
kwas hialuronowy. Zanim jednak powiesz, że 
przecież jest to jeden z częściej spotykanych 
w kosmetyce składników przypomnij sobie 
wstęp do tego artykułu. ☺ Pamiętaj, Koreań-
czycy uwielbiają wziąć to, co jest popularne 
i przerobić to tak, aby zyskać efekt WOW. Tak 
jest też w tym przypadku.
Aby sprawić, że działanie nawilżające 
kwasu hialuronowego przejdzie na wyż-
szy poziom, wzięli na warsztat... aż 8 jego 
rodzajów. Dlaczego? Ponieważ najwięk-
sze cząsteczki, pozostając na powierzchni 
skóry zapobiegają odparowywaniu i utra-
cie wody z naskórka, a te mniejsze, wnikają 
w kolejne jego warstwy dostarczając wilgoć 
i zatrzymując ją tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebna.
Dodatkowo te najmniejsze cząsteczki kwa-
su hialuronowego pełnią istotną rolę 
w stymulacji syntezy kolagenu, przez co  
niebagatelnie wpływają na wzrost jędrności 
i wygładzenie powierzchni skóry. 

03

No dobrze, ale jak Koreańczycy wykorzystali 
tę wiedzę? Jednym słowem poszli na całość. 
Stwierdzili, że nie będą wybierać spośród 
wielu form i wielkości cząsteczek kwasu 
hialuronowego, tylko w swoich produktach 
wykorzystają… wszystkie.
Nie wierzysz? Wypróbuj zatem Multi 
Hyaluronic Hydrating EYE CREAM CLIV. 
Znajdziesz w nim właśnie 8 rodzajów kwasu 
hialuronowego. I nie jest to bynajmniej nic nie 
znaczący dodatek, ponieważ jego stężenie 
w kosmetyku to aż 79%. 
Dlatego działa on głęboko nawadnia-
jąco, a przez to skutecznie zmniejsza 
widoczność cieni, obrzęków i zmarszczek 
w okolicach oczu.

https://www.hebe.pl/cliv-krem-z-kwasem-hialuronowym-pod-oczy-20-ml-000000000000390502.html
https://www.hebe.pl/cliv-krem-z-kwasem-hialuronowym-pod-oczy-20-ml-000000000000390502.html
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„Game changer” dla skóry 
przetłuszczającej się — nawilżanie 
i regulacja wydzielania sebum. 
Poznaj siłę drzewa herbacianego.

Kolejnym godnym uwagi składnikiem jest 
drzewo herbaciane. Ekstrakt z tej rośli-
ny tradycyjnie wykorzystywany jest w Azji 
do pielęgnacji skóry przetłuszczającej się 
i z tendencją do powstawania niedosko-
nałości, ponieważ pomaga kontrolować 
wydzielanie sebum, zmniejsza jej szorstkość, 
zwęża pory oraz łagodzi podrażnienia.
Czymże jednak byłaby pielęgnacja w du-
chu K-beauty gdyby do doskonale znanego 
składnika nie dodano czegoś od siebie? Ko-
smetolodzy z laboratoriów Mediheal na bazie 
hydrolatu z drzewa herbacianego opracowali 
unikalny kompleks aktywny, który doskonale 
odpowiada na potrzeby cer problematycz-
nych. Ale uwaga! Nie chodzi tu tylko o cerę 
przetłuszczającą się i trądzikową. Działanie 
tego kompleksu obejmuje również skóry 
mocno przesuszone, łuszczące się, piekące 
i ultra wrażliwe. 

04

25

Tak szerokie spektrum 
działania wynika 
z właściwości kompleksu 
Tea Tree Biome Blemish 
Cica, którego głównym 
zadaniem jest ochrona 
mikrobiomu skóry, a co 
za tym idzie optymalnego 
jej nawilżenia, kojenia 
podrażnień i wyrównania 
równowagi wodno-
tłuszczowej na powierzchni 
skóry. 

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=mediheal+tea+tree
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=mediheal+tea+tree
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Aloes i spółka — nawilżenie i 
łagodzenie do potęgi.

Mieliśmy już przykład mikrobiologicznego 
przerabiania surowców roślinnych (fermenta-
cja), stosowania dużej liczby odmian znanego 
składnika (kwas hialuronowy), wykorzystania 
ekstraktów w ultra wysokich ilościach (centel-
la), a także tworzenie wysoce zaawansowanych 
kompleksów aktywnych (drzewo herbaciane.) 

Czy można wymyślić coś jeszcze? Otóż można. 
Coś co zawsze się sprawdza, przynosi ukojenie 
i jest źródłem nowych pomysłów i działań. 
Spotkanie z przyjaciółmi.

05

Nie wiemy czy dokładnie ten tok myślenia 
przyświecał twórcom kosmetyków z linii 
na bazie aloesu marki SOQU, ale to co 
stworzyli i tak jest świetne. Otóż w wyni-
ku eksperymentowania z sokiem z aloesu 
o doskonale znanym działaniu (silnie na-
wilżającym, kojącym i regenerującym), 
okazało się, że właściwości te można 
„podkręcić”. Wystarczy dostarczyć mu… 
trochę towarzystwa. 

To właśnie specyficzne „otoczenie” soku 
aloesowego w nowej linii marki SOQU 
sprawia, że zyskuje nowe życie. Połą-
czenie go z ujędrniającym kolagenem 
i nawilżającym ekstraktem z jęczmienia 
spowodowało, że jego spektrum działania 
obejmuje nie tylko skóry suche, łuszczące 
się i podrażnione, ale również potrzebują-
ce ujędrnienia, wygładzenia i blasku. 

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=soqu+aloevera
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=soqu+aloevera
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Kilka powyższych przykładów 
pokazuje, że pielęgnacja w duchu 
K-beauty wchodzi w nową erę. 
Przestaje być już tylko nowinką, 
ciekawostką, którą traktujemy 
jako krótki przerywnik naszej 
typowej rutyny pielęgnacyjnej. 
Dziś koreański sposób na piękno 
to rytuały oparte na produktach, 
nad którymi pracuje cały sztab 
najlepszych na świecie naukowców. 
To najbardziej zaawansowane 
składniki i ich połączenia. To badania 
potwierdzające skuteczność 
i bezpieczeństwo. Jednym słowem 
K-beauty to pielęgnacja 
z wyższej półki, dostępna dla 
wszystkich.

27
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Biorąc pod uwagę, jak wielkim hitem stały się tego typu produkty, naprzeciw 
oczekiwaniom klientów wychodzi marka Mediheal, tworząc unikatowe maski na 
wysokiej jakości płachtach wykonanych z najróżniejszych materiałów. 

Płachty marki Mediheal obecne na półkach Hebe składają się w 100% z hipoalergicznej, bio-
degradowalnej bawełny. Posiadają wyjątkowo cienką strukturę i delikatną budowę oraz 
odpowiednią wielkość oczek, dzięki której idealnie dopasowują się do twarzy, co daje efekt 

PŁACHTĄ?
CO Z TĄ

CZY MATERIAŁ MASKI 
MA ZNACZENIE?

W ostatnich latach koreańska 
pielęgnacja cieszy się w Europie 
ogromną popularnością.  Szczególne 
uznanie zdobywają maski w płachcie, 
które stały się synonimem azjatyckiej 
kosmetyki. Materiał płachty nasączany 
jest szeregiem substancji aktywnych, 
stanowiąc dla nich idealne podłoże, 
dzięki któremu nie odparują tak łatwo 
oraz działają tak długo jak maska jest 
na twarzy. 
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„drugiej skóry”, a tym samym lepsze przyleganie 
i bardziej efektywną absorpcję substancji czynnych 
biologicznie. Sprawdź, która z masek będzie dopaso-
wana perfekcyjnie do potrzeb Twojej skóry!
Nawilżająca dwuetapowa maska do twarzy spraw-
dzi się idealnie do każdego rodzaju cery. Głęboko 
nawilża, wygładza i wzmacnia barierę ochronną.
Wzbogacona jest w kompleks składników aktywnych 
wchodzących w skład N.M.F., czyli rozwijając ten 
angielski skrót: naturalnego czynnika nawilżającego 
skórę. 
Są to między innymi kwas hialuronowy, trehaloza 
i ceramidy, które połączone zostały z szeregiem 
substancji takich jak hydrolizowany kolagen, sok 
z aloesu oraz botaniczne ekstrakty z wierzby białej, 
kwiatów róży, nasion słodkich migdałów czy hydro-
lat z oczaru wirginijskiego. Kompozycja ta sprawi, 
że Twoja skóra będzie promienna, zregenerowana 
i odmłodzona.

Rozświetlająca dwuetapowa maska do twarzy 
to znakomita propozycja dla osób posiadają-
cych zmęczoną, narażoną na działanie szko-
dliwych czynników cerę o nierównomiernym 
kolorycie. Dogłębne nawilżenie, redukcja prze-
barwień, rewitalizacja i rozświetlenie to zasługa 
kompleksu różnorodnych składników, w tym 
stabilnej postaci witaminy C, witamin E i B3, 
glutationu oraz naturalnych ekstraktów z zielo-
nej herbaty, kory morwy i wierzby białej, kawy, 
wina czy hydrolatu różanego. Jeśli potrzebujesz 
szybkiej regeneracji oraz zastrzyku energii to 
jest to perfekcyjna maska dla Ciebie!

Jeśli Twoja cera straciła elastyczność, jest przesu-
szona i pojawiają się na niej pierwsze zmarszczki 
to ujędrniająca dwuetapowa maska do twarzy speł-
ni w 100% Twoje oczekiwania! Formuła maski kryje 
w sobie kompleks składników aktywnych takich jak 
kwas hialuronowy, beta-glukan czy hydrolizowany 
kolagen, które wspierane są przez ekstrakt z wąkroty 
azjatyckiej, sok z aloesu, betainę oraz argininę. Takie 
połączenie działając liftingująco zapewni ujędrnie-
nie i redukcję oznak starzenia.

https://www.hebe.pl/mediheal-nawilzajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379414.html
https://www.hebe.pl/mediheal-rozswietlajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379412.html
https://www.hebe.pl/mediheal-ujedrniajaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379420.html
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Ciekawą alternatywą dla maski ujędrniającej jest 
odmładzająca maska do twarzy. Jej formuła do-
pasowana jest do potrzeb cery dojrzałej. Bogaty 
skład reprezentują składniki poprawiające struktu-
rę skóry — kolagen i elastyna, kwas hialuronowy,  
witamina E oraz ekstrakty z kadzidłowca i kiełków 
pszenicy. Wygładzenie, poprawa elastyczności oraz 
intensywne nawilżenie i odżywienie — wszystko to 
znajdziesz w jednym produkcie!

Relaksująca maska w płachcie to z kolei znakomity 
pomysł dla cery trądzikowej i zanieczyszczonej. 
Łagodzi podrażnienia i zapobiega świeceniu się 
skóry. Olejek z drzewa herbacianego i lawendy, 
witamina E, alantoina i panthenol, a także botaniczne 
ekstrakty z wąkroty azjatyckiej, trawy cytrynowej, 
szałwii, rozmarynu zmniejszą widoczność porów oraz 
zapewnią świeży wygląd. 

A teraz prawdziwy hit: Kojąca maska do 
twarzy należąca do limitowanej serii masek 
BTS EDITION z ambasadorami Mediheal 
– członkami bardzo popularnego w Korei 
Południowej zespołu k-pop (co oznacza 
po prostu koreański pop). Zastosowane 
w jej formule składniki aktywne takie jak 
regenerujący ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, 
zmniejszająca widoczność porów trawa 
cytrynowa oraz ograniczający powstawanie 
wyprysków olejek z drzewa herbacianego, 
zapewnią Twojej cerze nawilżenie i ukojenie. 
Maska jest dostępna do nabycia także 
w formie zestawu 8 sztuk, co ułatwia jej 
systematyczne stosowanie.

A na koniec coś innego. Detoksykującą dwuetapową 
maskę do twarzy spośród innych propozycji wyróżnia 
rodzaj zastosowanej płachty z wysokiej jakości węgla 
drzewnego, który emituje promieniowanie dalekiej 
podczerwieni i dodatkowo wzbogaca skórę o cenne 
minerały. Skład oraz struktura płachty, pobudza 
metabolizm skóry i intensyfikuje wchłanianie 
składników aktywnych. 

https://www.hebe.pl/mediheal-odmladzajaca-maska-do-twarzy-24-ml-000000000000379349.html
https://www.hebe.pl/mediheal-relaksujaca-maska-do-twarzy-24-ml-000000000000379422.html
https://www.hebe.pl/mediheal-zestaw-masek-kojacych-do-twarzy-8-szt.-1-opak.-000000000000379413.html
https://www.hebe.pl/mediheal-detoksykujaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379419.html
https://www.hebe.pl/mediheal-detoksykujaca-dwuetapowa-maska-do-twarzy-30-ml-000000000000379419.html


3131

Esencja, którą nasączona jest płachta, bogata 
jest w szereg wartościowych substancji czynnych 
biologicznie, czyli między innymi arbutynę, 
ceramidy, witaminę B3, argininę oraz ekstrakty 
z jagód acai, mięty pieprzowej i wyciąg z porostu 
alpejskiego, dzięki czemu skóra jest dokładnie 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń i sebum, 
rozświetlona, odświeżona i dotleniona.

Jak myślisz, która z masek spełnia potrzeby 
Twojej skóry?
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OCHRONA
PRZECIWSŁONECZNA 
W K-BEAUTY

CZY TO NAPRAWDĘ
TAKIE WAŻNE?

Dlaczego ochrona przeciwsłoneczna 
jest tak ważna? Promieniowanie 
UV stymuluje uwalnianie wolnych 
rodników. Przyspieszają one proces 
starzenia, działają destrukcyjnie na 
lipidy cementu międzykomórkowego, 
kolagen, elastynę oraz 
glikozaminoglikany. Uszkadzają także 
enzymy i niszczą ściany komórkowe. 
Jednym słowem, powodują szybsze 
starzenie się skóry. A więc? Jeśli chcesz 
być dłużej młoda – stosuj filtry cały rok.
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Wyróżniamy dwa główne rodzaje pro-
mieniowania, które mają negatywny 
wpływ na naszą skórę. UVA, które do-
ciera aż do skóry właściwej powodując 
zmiany w DNA (to ten bardziej zdra-
dliwy typ, który przyspiesza starzenie) 
oraz UVB o silnych właściwościach 
rumieniotwórczych odpowiadających 
za poparzenia skóry i uszkodzenia jej 
komórek. Fanki złocistej, muśniętej 
słońcem skóry mogą powiedzieć, że 
przecież delikatna opalenizna wyglą-
da zdrowo i naturalnie, ale przecież 
są inne sposoby na uzyskanie piękne-
go kolorytu. Bezpieczeństwo i zdrowie 
powinny być dla nas zawsze prioryte-
tem.
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Głównym sposobem ochrony przed promienio-
waniem jest stosowanie kremów o odpowiednio 
wysokim filtrze SPF — najlepiej 30-50+. 

Co istotne, stosować je powinniśmy nie tylko 
latem, ale przez cały rok, ponieważ promieniowa-
nie UVA stanowi aż 95% wszystkich promieni UV 
i oddziałuje na skórę także podczas pochmurnych 
i zimnych dni, kiedy w żaden sposób nie myślimy 
o opalaniu. Kremy z filtrem aplikuje się na skórę po 
wykonaniu rutynowej pielęgnacji, rozprowadzając 
odpowiednią ilość produktu równomiernie na skó-
rze. 
Jaka to odpowiednia ilość? Krótko mówiąc jak 
największa. Obrazowo przyjmuje się, że taka, któ-
ra po wyciśnięciu z opakowania wystarczy na 
pokrycie całej długości palca wskazującego 
i środkowego naszej ręki.

Jak dobrać najlepszy dla naszej skóry pro-
dukt chroniący skórę przed słońcem? 

Po pierwsze sięgnąć po kosmetyk koreański. 
Jak zwykle w kategorii filtrów Koreańczycy są 
daleko z przodu w stosunku do innych kra-
jów. Dlaczego? Ponieważ w składach swoich 
kosmetyków ochronnych nie ograniczają się 
do wyposażenia ich tylko w filtry SPF (czyli 
chroniące przed promieniowaniem UVB), ale 
pamiętają również o tych chroniących przed 
promieniami UVA. Te filtry na opakowaniach 
oznaczone są jako PA +++ (ilość + oznacza po-
ziom ochrony).

Marka CLIV, to brand, który od lat spełnia wyso-
kie oczekiwania Koreanek w kwestii ochrony anty 
UV, znanych z tego, że w pogoni za jasną i gład-
ką skórą chronią się przed promieniowaniem UV 
przez 12 miesięcy w roku. 

Przykładem kremu, który łączy w sobie lekką for-
mułę, wysoką ochronę SPF, a dodatkowo delikatnie 
rozświetla i nawilża cerę jest krem przeciwsłoneczny 
z kwasem hialuronowym do twarzy SPF 50 CLIV. 
Oprócz głęboko nawilżającego kwasu hialurono-
wego, zawiera on wiele cennych składników takich 
jak: beta-karoten — naturalny antyoksydant, niacy-
namid  —  witamina B3 czy ekstrakty z wąkroty 
azjatyckiej, aloesu i rumianku. Jest to kosmetyk, 
który zapewni Twojej skórze skuteczną ochronę 
przed promieniowaniem UVA i UVB dodatkowo jej 
nie obciążając.

https://www.hebe.pl/cliv-krem-przeciwsloneczny-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-spf50-35-ml-000000000000390504.html
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Świetnym rozwiązaniem wśród produktów 
ochronnych są takie, które umożliwiają rów-
nocześnie delikatne wyrównanie kolorytu 
skóry i jej nawilżenie. Mowa tu o kremach BB. 

Mają dopasowujące się do skóry kolory, a bio-
rąc pod uwagę tendencję kremów z filtrem do 
„bielenia” jest to kusząca opcja ☺. Ponadto aż 
kipią od składników aktywnych – w końcu krem 
BB nie ma być zwykłym podkładem, a przede 
wszystkim świetnym kosmetykiem pielęgnacyj-
nym. A do tego wszystkiego mają doskonałe 
filtry, które realnie zabezpieczają skórę przed 
wpływem promieniowania UV. 

Trzy rodzaje kremów BB CLIV – który wybierzesz dla siebie?

Nawilżająco-łagodzący krem BB do twarzy z komórkami macierzy-
stymi CLIV zawiera filtr SPF 37 i PA++ zapewniający wysoką ochronę 
przed promieniowaniem UVA i UVB oraz mnóstwo drogocennych 
substancji aktywnych, w tym intensywnie nawilżający kwas hialu-
ronowy, odżywcze i kojące komórki macierzyste zielonej herbaty 
i ryżu oraz delikatne pigmenty nadające koloru dopasowującego 
się do odcienia skóry, co powoduje jej ujednolicenie i nadanie bla-
sku.
Rewitalizujący krem BB do twarzy z komórkami macierzystymi  
CLIV to doskonała alternatywa dla osób posiadających skórę 
poszarzałą i zmęczoną. Bogactwo witaminy C oraz ekstraktów 
z komórek macierzystych pomidora i innych botanicznych 
składników zapewnia wyrównanie kolorytu matowej cery, jej 
rozjaśnienie i delikatne oczyszczenie. Pigmenty dopasowujące się 
do odcienia skóry delikatnie zakryją zmarszczki i niedoskonałości. 
Wysoki filtr SPF 50+ i PA +++ odpowiednio chroni przed negatywnymi 
skutkami działania promieniowania UVA i UVB. Świetnie sprawdzi 
się też dla osób o skórze wrażliwej.

Posiadasz cerę dojrzałą? Rewelacyjnym wy-
borem będzie dla Ciebie regenerujący 
kolagenowy krem BB z komórkami macie-
rzystymi CLIV. 
Zawiera w składzie aż 20% ekstraktu 
z kolagenu, co zapewni Twojej skórze ela-
styczność, blask i gruntowną regenerację. 
Filtrat ze śluzu ślimaka nie tylko głęboko na-
wilży, ale też doda cerze witalności, wzmocni 
ją i spłyci powierzchowne zmarszczki. Zawar-
te w kremie pigmenty poprawią koloryt cery 
i ją ujednolicą, a wysoki filtr 50+ i PA+++ to 
gwarancja skutecznej protekcji przed pro-
mieniowaniem UVA i UVB. 

SPF 50+
PA+++

https://www.hebe.pl/cliv-krem-do-twarzy-35g-000000000000356612.html
https://www.hebe.pl/cliv-rewitalizujacy-krem-bb-do-twarzy-z-komorkami-macierzystymi-12g-000000000000356627.html
https://www.hebe.pl/cliv-rewitalizujacy-krem-bb-do-twarzy-z-komorkami-macierzystymi-12g-000000000000356627.html
https://www.hebe.pl/cliv-krem-do-twarzy-35g-000000000000356621.html
https://www.hebe.pl/cliv-krem-do-twarzy-35g-000000000000356621.html
https://www.hebe.pl/cliv-krem-do-twarzy-35g-000000000000356621.html
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RYTUAŁY
K-BEAUTY
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KOREAŃSKI MASAŻ

Wioleta Błazucka — prowadząca kanał na YT 
Pierogi z Kimchi. Na stałe mieszkająca 
w Korei Południowej, w niezwykle sympatyczny, 
dowcipny sposób opowiada w nim o życiu 
w Korei, o koreańskich rytuałach 
pielęgnacyjnych i innych sekretach pielęgnacji 
skóry Koreanek. Jest autorką książki „Pierogi 
z kimchi”

JAK GO WYKONAĆ? CZEGO UŻYĆ? 
ZDRADZA WIOLA ZNANA NA YT 
JAKO PIEROGI Z KIMCHI

W pielęgnacji twarzy i ciała najważniejsza jest systematyczność i stosowanie 
odpowiednich, dostosowanych do potrzeb, stanu i kondycji skóry kosmetyków. 
Jednak mimo starannie dobranej pielęgnacji, wraz z wiekiem, kiedy zmieniają 
się procesy zachodzące w skórze, pewnych widocznych zmian nie da się uniknąć. 
Niektórzy wybierają wtedy zabiegi medycyny estetycznej, jednak tak radykalne 
metody nie dla wszystkich są wskazane i nie zawsze konieczne. Idealnym 
sposobem, aby zrobić coś więcej dla swojej skóry, opóźnić procesy starzenia, 
a jednocześnie, dbając o swój dobrostan, ofiarować samej sobie odrobinę relaksu, 
jest masaż twarzy. 

Może to być np. koreański masaż o na-
zwie Korugi. 

Zobacz w jaki sposób możesz go wykonać 
samodzielnie i wpisz go na stałe do Twojego 
kalendarza.  2 razy w tygodniu po 10 minut 
– tyle czasu na pewno możesz poświęcić swo-
jej skórze, która w wyniku tego odzyska blask, 
jędrność, elastyczność, po prostu młodszy 
wygląd. Jak go wykonać? Jakich kosmetyków 
użyć, aby wzmocnić jego efekty? – już tłuma-
czę.

Pierwszym, obowiązkowym krokiem jest bardzo 
dokładne oczyszczenie skóry, dzięki czemu nie 
zostanie ona narażona na rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń czy bakterii. Nie wystarczy zmy-
cie makijażu, przed wykonaniem masażu. Na-
leży również dokładnie umyć twarz przy użyciu 
żelu lub pianki. Możesz w tym celu użyć oczysz-
czającej pianki do twarzy z ekstraktem z liści 
aloesu koreańskiej marki SOQU.

https://www.hebe.pl/soqu-oczyszczajaca-pianka-do-twarzy-120-ml-000000000000390517.html
https://www.hebe.pl/soqu-oczyszczajaca-pianka-do-twarzy-120-ml-000000000000390517.html
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Teraz usiądź wygodnie przed lustrem i zadbaj o to, 
aby nikt Ci nie przeszkadzał.

Nałóż na skórę preparat pielęgnacyjny. Najlepiej, aby 
był to np. krem o bogatej, dość gęstej konsystencji, 
który ułatwi poślizg palców na skórze, a zarazem, 
podczas masażu, dostarczy do głębszych warstw 
naskórka dobroczynne substancje aktywne. Z koreań-
skich produktów dostępnych w Hebe polecam tzw. 
sleeping masks czyli tzw. maski nocne, np. z mar-
ki PureHeals do skóry wrażliwej, pozbawionej energii 
i blasku lub do skóry suchej, wymagającej nawilżenia 
i odżywienia lub jeszcze inną — nawilżającą, arbuzo-
wą maskę z kwasem hialuronowym i ceramidami 
marki SOQU.

Po dokładnym nałożeniu kremu, maski lub emulsji 
na twarz, czoło i szyję możesz przejść do wykonania 
masażu. 
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https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=maski+na+noc+Pureheals
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=maski+na+noc+Pureheals
https://www.hebe.pl/soqu-nawilzajaca-maska-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-70-g-000000000000390515.html
https://www.hebe.pl/soqu-nawilzajaca-maska-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-70-g-000000000000390515.html
https://www.hebe.pl/soqu-nawilzajaca-maska-z-kwasem-hialuronowym-do-twarzy-70-g-000000000000390515.html
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Kolejnym etapem jest masaż przy użyciu 
kciuków. Prawym kciukiem pomasuj 
skórę pod lewem okiem, a następnie 
przesuwając kciuk w dół delikatnie 
naciskaj skórę wzdłuż lewej strony nosa, 
następnie skieruj kciuk w bok, poniżej kości 
policzkowej i przesuwaj go aż do ucha. 

Następnie oprzyj łokcie na blacie, ściśnij 
dłonie w pięści i przyciśnij je do kości 
policzkowych, delikatnie unosząc pięści. 
Zatrzymaj dłonie w tej pozycji na 
5 sekund, uwolnij ucisk, wykonaj 5 po-
wtórzeń. 

Na początku rozluźnij mięśnie twarzy, np. 
kilka razy otwierając usta na maksymalną 
szerokość, wymawiając samogłoski mak-
symalnie rozciągając usta i policzki czy 
napełniając policzki powietrzem i okle-
pując je palcami. 

W kolejnym kroku ułóż pięści na środ-
ku czoła, przy linii włosów i przesuwaj je 
w górę, w dół i na boki. Potem otwórz 
pięści i wykonaj te same gesty palcami 
przesuwając dłonie z czoła na skórę za 
uszami, wzdłuż szyi, aż do ramion. 

Na koniec lewym kciukiem wykonaj te 
same gesty zaczynając od delikatnego 
masażu skóry pod prawym okiem. Po-
wtórz te gesty 2 razy na każdej stronie 
twarzy. Ponownie zaciśnij pięści i masuj 
czoło ruchami do góry, od linii brwi do 
linii włosów, a następnie robiąc to samo 
w dół. Powtórz to ćwiczenie pięć razy. 
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07
06Nie, nie, to jeszcze nie koniec. Skup się 

teraz na skórze wokół oczu. 
Delikatnie zaciśnij pięści. Kostki palców 
wskazującego i serdecznego przyłóż 
do brwi jak najbliżej nosa, i delikatnie 
uciskając przesuwaj je w kierunku ze-
wnętrznym, łagodnie „rozciągając” tzw. 
kurze łapki. Gest ten powtórz 5 razy. 

Aby uelastycznić i wzmocnić owal twa-
rzy wykonaj teraz masaż jej dolnej czę-
ści. 
Zaciśnij pięść, przyłóż ją do brody, prze-
suwaj najpierw w bok, potem w górę, 
aż do skroni – 8 razy na każdą ze stron. 
Na zakończenie masażu delikatnie, roz-
luźnionymi palcami pomasuj czoło, 
skronie, policzki, płatki uszu i szyję aż 
do obojczyka. 

Na każdym etapie, jeśli zauważysz, że krem, maska czy esencja, którą stosujesz całkowicie się wchło-
nęła, możesz ponowie nanieść preparat na skórę. Pamiętaj, że masaż Korugi na żadnym z etapów 
nie powinien powodować bólu, nie naciskaj skóry zbyt mocno, zwłaszcza przy pierwszym masażu. 
Po kilku tego typu zabiegach zauważysz, że „wyćwiczone” mięśnie będą reagowały inaczej.  Maski 
polecane powyżej nie tylko pomogą wykonać masaż, gwarantując odpowiedni poślizg, ale też na-
wilżą, odżywią, zregenerują skórę, a dodatkowo pięknie pachną, co również ma wielkie znaczenie 
dla uzyskania relaksującego efektu masażu. 

A teraz propozycja dla, nazwijmy 
to – osób lubiących rozwiązania 
oszczędne czasowo 😊 

Ewentualnie dla tych, którzy na 
zmianę z masażem Korugi chcieliby 
wykonać szybki zabieg, gwarantują-
cy skórze błyskawiczne nawilżenie, 
odżywienie lub rozświetlenie. 
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Znacie na pewno kultowe, działające szybko i skutecznie koreańskie maski w płachcie marki 
Mediheal, których poziom nasączenia składnikami aktywnymi jest wyższy, niż w innych maskach 
dostępnych na rynku . Z szerokiej gamy wybierz maskę w zależności od potrzeb Twojej skóry, np. 
nawilżającą, ujędrniającą lub rozświetlającą. 

W sposób „tradycyjny” maskę po nałożeniu na twarz zostawia się na 10-20 minut i po upływie tego 
czasu, po zdjęciu płachty, pozostałą na skórze esencję wklepuje się w skórę twarzy, na koniec apli-
kując zawartość ampułki „zintegrowanej” z saszetką. Skoro jednak mówimy o masażu, polecamy, 
po nałożeniu płachty na skórę, wykonanie masażu przy użyciu tzw. rollera. W drogeriach Hebe jest 
dostępnych kilka tego typu urządzeń służących do masażu i liftingu twarzy.

Te dwa przykłady to kropla 
w morzu tego co Koreanki robią 
ze swoją skórą. Zachęcam Cię do 
spróbowania i wprowadzenia do 
swojego rytuału pielęgnacyjnego, 
jeśli nie całego masażu Korugi, 
to może chociaż jego części. 
Gwarantuję Ci, że efekty zobaczysz 
szybciej niż mogłabyś się tego 
spodziewać ☺

https://www.hebe.pl/mediheal/
https://www.hebe.pl/mediheal/
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K-BEAUTY
LIFE STYLE
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KOREAŃSKA DIETA
DLA SKÓRY

Anna Wiśniewska — Farmaceutka, chemik 
kosmetyczny i wieloletni szkoleniowiec. Od wielu 
lat związana z rynkiem beauty, edukuje na temat 
pielęgnacji.

Jesteś tym co jesz.

Skóra Koreanek jest chyba najdoskonalszym odzwierciedleniem tego powiedzenia. Ogromny 
wpływ na jej wygląd ma… dieta bogata w kiszonki, a w szczególności kimchi czyli sfermentowaną 
mieszankę kapusty, czosnku, chili i innych warzyw. Potrawa ta jest wyjątkowo bogata w witaminy, 
antyoksydanty oraz bakterie laktobacillus co sprawia, że kimchi jest naturalnym probiotykiem. 
Oznacza to, że nie tylko pozytywnie wpływa na nasz układ pokarmowy, ale również na cerę, ponieważ 
działa przeciwtrądzikowo, odmładzająco, zapobiega powstawaniu nowych zmarszczek (stymuluje 
syntezę kwasu hialuronowego) i nawilża (poprawia funkcje bariery skórnej).

KIMCHI, KISZONKI,
FERMENTY

Było poza kosmetycznie, to wypada wrócić teraz jednak do K-beauty. Okrzyknięte 
hitem i najważniejszym trendem kosmetycznym 2022 składniki otrzymywane w 
wyniku fermentacji to jeden z koreańskich sekretów olśniewającej cery. Warto 
go dodać do swojej codziennej rutyny „pielęgnacyjnej” zarówno w diecie jak i 
kosmetykach. Dlaczego? Ponieważ koreański styl życia i rytuały pielęgnacyjne 
K-beauty doskonale się uzupełniają.
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A wszystko to dzięki fermentacji.

Fermentacja to proces, podczas którego specjal-
nie wyselekcjonowane mikroorganizmy (bakterie 
lub grzyby) dzięki enzymom rozkładają wybrane 
substancje na inne. Przykładem tego procesu jest 
właśnie powstawanie kimchi, ale nie tylko.
Dokładnie ten sam efekt możemy zaobserwować 
przy przekształceniu mleka w kefir czy kiszeniu 
ogórków.

Nie lubię kimchi, ale chciałabym skorzy-
stać z jego dobroczynnego działania.

Nie każdy lubi tak intensywne smaki, ale jest na to 
oczywiście sposób, bo tu właśnie wkracza K-beau-
ty. Koreańczycy jako jedni z pierwszych na świecie 
opracowali sposoby na dodawanie produktów fer-
mentacji różnych roślin do kosmetyków. 
Fermentacja składników kosmetycznych zacho-
dzi dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku 
kimchi. Mikroorganizmy uwalniają enzymy, które 
rozkładają znajdujące się w ekstraktach natural-
nych substancje na mniejsze cząstki — jeszcze 
bardziej cenne dla skóry.
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Zalety produktów fermentacji jako składników aktywnych w kosmetykach.

Biofermenty to składniki, które w niespotykany dotąd sposób wpływają na efektywność oraz bez-
pieczeństwo kosmetyków, w których zostały użyte. Dzieje się tak, dlatego że fermentacja powoduje 
m. in:

01 02
03 04

Zmniejszenie wielkości cząsteczek 
surowca, przez co są one łatwiej 
rozpuszczalne, a tym samym lepiej 
przyswajalne przez skórę i wykazują 
większą biodostępność.

Uzyskanie dodatkowych właściwości 
biologicznych ekstraktów, poprzez 
uwalnianie nowych substancji aktywnych 
takich jak aminokwasy, antyoksydanty 
czy kwasy organiczne.

Podwyższenie koncentracji i zwiększenie 
siły działania związków aktywnych.

Zmniejszenie ryzyka podrażnień dzięki 
neutralizacji substancji takich jak 
pestycydy czy metale ciężkie, które mogą 
znajdować się w użytym pierwotnie 
surowcu.

45
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Czego zatem szukać w składach kosmetyków?

Produkty fermentacji łatwo znajdziemy w INCI produktu. Musimy tylko poszukać wyrażeń FERMENT 
FILTRAT lub po prostu FERMENT np.:

01PLEUROTUS FERULAE/PANAX GINSENG 
BERRY EXTRACT FERMENT FILTRATE czyli 
produkty fermentacji jagód żeń-szenia, które ze 
względu na trudności w pozyskiwaniu (żeń-szeń 
owocuje w swoim życiu tylko raz) oraz wysoką 
cenę, są znacznie rzadziej wykorzystywane 
w kosmetykach niż korzeń. Jednakże za ich 
zastosowaniem przemawia fakt, że wykazują 
one znacznie silniejsze działanie rozjaśniające 
i przeciwzmarszczkowe. Znajdziesz je np. 
w ujędrniająco-napinającej linii z jagodami 
żeń-szenia marki CLIV.
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https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=cliv+%C5%BCe%C5%84+sze%C5%84
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=cliv+%C5%BCe%C5%84+sze%C5%84
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02LACTOBACILLUS/PUNICA GRANATUM FRUIT 
FERMENT EXTRACT — sfermentowany ekstrakt 
z owoców granatu. Dzięki zachodzącemu 
podczas procesu fermentacji rozdrobnieniu 
cząstek ekstraktu, uwalniana jest ogromna ilość 
kwasów owocowych o działaniu złuszczającym 
i nawilżającym. Wykorzystuje to Puder 
enzymatyczny do mycia twarzy CLIV. Ponadto, 
jako że w produkcie tego typu niezwykle ważne 
jest również działanie kojące i odbudowujące 
barierę ochronną skóry, znajdziemy w nim 
również Antoxyl-SII™ czyli opatentowany przez 
markę składnik wykorzystujący sorgo i produkty 
fermentacji grzybów Aspergillus. 
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https://www.hebe.pl/cliv-puder-enzymatyczny-do-mycia-twarzy-50-g-000000000000390503.html
https://www.hebe.pl/cliv-puder-enzymatyczny-do-mycia-twarzy-50-g-000000000000390503.html
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03CUTIBACTERIUM GRANULOSUM FERMENT 
EXTRACT — będący składnikiem łączącym 
wszystkie produkty linii Tea Tree Biome Blemish 
Cica marki Mediheal. Dzięki temu filtratowi 
wytwarzane są substancje, które natychmiastowo 
łagodzą podrażnioną skórę oraz wspomagają 
odbudowę jej prawidłowego mikrobiomu. 
Jest to działanie idealnie odpowiadające na 
potrzeby skóry wrażliwej i problematycznej.

48

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=mediheal+tea+tree
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=mediheal+tea+tree
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04SACCHAROMYCES/PANAX GINSENG ROOT 
FERMENT FILTRATE, LACTOBACIILUS/SOYBE-
AN FERMENT EXTRACT – to składniki, dzięki 
którym możesz osiągnąć „Skin Of the Queen”. 
Zwróć zatem uwagę na dwie soczyste linie 
marki SOQU. Zarówno ta nawilżająco-rozświe-
tlająca z witaminą C i koenzymem Q10 jak 
i nawilżająco-odmładzająca z arbuzem i ce-
ramidami są wręcz królewsko obdarowane 
dobroczynnymi fermentami z oliwek, soi i żeń-
-szenia, które odpowiadają za ich wspólne 
działanie głęboko nawilżające, które jak wiado-
mo jest podstawą świeżego i młodego wyglądu. 

https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=soqu+vitamin+c
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=soqu+vitamin+c
https://www.hebe.pl/marki-soqu/
https://www.hebe.pl/marki-soqu/
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05BACILLUS/SOYBEAN FERMENT EXTRACT — 
W pielęgnacji koreańskiej nie może również 
zabraknąć fermentowanego ekstraktu z soi. 
Dlaczego? Ponieważ jest on niezwykle bogaty 
w witaminy, antyoksydanty i kwasy organiczne, 
które pobudzają naturalne procesy regeneracyj-
ne komórek skóry. To właśnie dlatego został on 
zastosowany w kosmetykach z linii z wąkrotą 
azjatycką marki PureHeals. Wspomaga on jej 
działanie wygładzające, naprawcze i nawilżają-
ce.
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https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=pureheals+centella
https://www.hebe.pl/search?lang=pl_PL&q=pureheals+centella
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06Jednak najlepsze zostawiliśmy na koniec. Jeśli 
chcecie wypróbować kosmetyki, w których 
znajduje się aż… 12 różnych składników 
powstałych w wyniku procesu fermentacji, 
(nie wspominając już o zastosowaniu w nich 
ultra-nowoczesnych, odmładzających komórek 
macierzystych) wybierzcie maski w płachcie 
marki PureHeals. To prawdziwa bomba 
odżywcza: żeń-szeń, lotos, granat, soja, rokitnik, 
kokos, japońska śliwka, rejmania, jemioła i inne, 
dzięki procesowi fermentacji są łatwo dostępne 
i karmią naszą skórę każda na swój sposób. 
Ta z komórkami macierzystymi żeń-szenia 
działa ujędrniająco-przeciwzmarszczkowo, 
z drożdżami i komórkami macierzystymi 
ryżu — rozświetla. Nawilżaniem i dodawaniem 
blasku zajmuje się z kolei maska z propolisem 
i komórkami macierzystymi róży.

https://www.hebe.pl/pureheals-maska-do-twarzy-25g-000000000000310436.html
https://www.hebe.pl/pureheals-nawilzajaco-rozswietlajaca-maska-do-twarzy-25g-000000000000310427.html
https://www.hebe.pl/pureheals-nawilzajaco-rozswietlajaca-maska-do-twarzy-25g-000000000000310427.html
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Jak widzisz twierdzenie, że najlepsze są terapie łączone jest jak najbardziej słuszne. Dlatego to wła-
śnie połączenie diety bogatej w kiszonki oraz kosmetyków zawierających sfermentowane składniki 
naturalne daje najlepsze rezultaty w postaci gładkiej, promiennej i zdrowo wyglądającej skóry. Pa-
miętaj jednak, że równie ważne jest unikanie stresu, odpowiednia ilość snu i balans między pracą 
a odpoczynkiem. Jeśli uda nam się wprowadzić w życie chociaż część tych założeń, efekty na skórze 
będą widoczne prawie natychmiast. Zatem od czego Ty zaczniesz?
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Produkty zaprezentowane w e-booku
dostępne wyłącznie w drogeriach Hebe

i na http://www.hebe.pl

https://www.hebe.pl/

