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Koreansk hudpleie
betyr skreddersydd rutine

for din hud
Det er viktig at du får en rutine som er tilpasset din hudtype, din hudtilstand

og hvor mye innsats du ønsker å legge i den. Det å gi huden litt ekstra omtanke,
morgen som kveld, vil gi synlige resultater. Med litt innsats over tid,

kan vi garantere at du vil se en forskjell. 

Sett sammen en rutine som passer for deg – enten det er en kortvariant
med 3 steg eller full rutine med 10+ steg. Denne guiden beskriver hvert

enkelt steg i den klassiske koreanske hudpleierutinen. Vi hjelper 
deg gjerne med å sette sammen din skreddersydde rutine.

Ta kontakt med oss på hudpleie@gwang.no
eller se gwang.no for mer informasjon.





Oljebasert rens
Fjerner sminken, solkrem og smuss effektivt! 
I koreansk hudpleie er dobbelrens en effektiv og populær 
rutine for å få renset huden skikkelig. Første steg i dobbelrens-
rutinen er en oljebasert rens som effektivt fjerner sminke, 
solkrem og annen smuss. Bruker du ikke sminke eller solkrem 
er ikke dette nødvendig.

Vannbasert rens
Renser i dybden  
Etter en natts søvn er det deilig å starte dagen med en 
vannbasert rens. I kveldsrutinen anbefales det at du 
praktiserer dobbelrens-rutinen. Da bruker du vannbasert 
rens etter oljebasert rens som beskrevet i steg 1. 

Eksfoliering
Fjerner døde hudceller  
Eksfoliering av huden 1-2 ganger i uken er anbefalt for å 
bli kvitt døde hudceller og fornye huden din. Dette hjelper 
huden med å beholde sin naturlige glød.
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Toner
Gir balanse i huden  
Toner balanserer PH-verdien, tilfører fukt og forbereder 
huden til neste steg. Ta litt toner i håndflaten og «klapp den» 
forsiktig inn i huden.

Essens
Fornyer hudcellene og fukter i dybden  
En essens er en hybrid mellom toner og serum. Den fremmer 
hudens evne til å hente seg inn igjen og hjelper de neste 
produktene å absorbere bedre.

Serum
Behandler dine hudproblemer i dybden
Du kan jobbe med dine hudproblemer ved hjelp av et 
serum. Serum virker i dypere lag av huden og kan behandle 
problemer som kviser, pigmentering og rynker. Det finnes 
mange typer serumer – fra de som gir glød til de med 
anti-age egenskaper. 
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Maske
Gir boost til huden din 
Maske forbedrer huden og gir den maksimal fukt og glød. 
Gi huden din en ordentlig fuktighetsboost med hjelp av en 
sheet-mask eller annen maske ved behov, og gjerne 1-2 
ganger i uken. La sheet-masken virke i ca 15-20 minutter.

Øyekrem
Beskytter og fukter huden rundt øynene  
Huden rundt øynene er tynnere og mer sensitiv enn huden 
ellers i ansiktet. Derfor er en krem til øynene viktig for å sørge 
for å pleie og behandle dette delikate området. De fine linjene 
rundt øynene kan være et tegn på at huden er uttørket! Bruk en 
øyekrem som gir fukt til huden rundt øynene, så får du glattere 
hud og ser mer våken ut!  

Fuktighetskrem
Gir næring og fukt til huden  
Fuktighetskrem forsegler fukten og gir huden en naturlig 
glød. Hud med mye fuktighet har en vakker glød, så glem 
aldri å bruke dag- og nattkrem. Nattmaske kan brukes 
en gang i blant for en ytterligere fuktighetsboost.
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Solkrem
Beskytter huden din  
Solfaktor beskytter huden mot farlige UV stråler, både UVA 
og UVB. Solkrem med høy faktor er ditt beste våpen mot 
aldringstegn. Bruk solkrem med høy faktor – anbefales året 
rundt, også når det regner.

TIPS
Velg de stegene som gir en riktig 

rutine for deg.

Nye produkter bør introduseres gradvis. 
For eksempel et nytt produkt hver uke 
eller hver 14. dag. Og du må alltid være 

oppmerksom på hvordan huden din
aksepterer nye produkter.

Vi anbefaler at du bruker opp det du har 
av hudpleieprodukter fra før!

10



gwang.no

Med omtanke for huden 
fra morgen til kveld.


