
1.

2.

3.

4.

Korėjietiška odos priežiūros rutina
Korėjietės garsėja sveika ir skaisčia oda, tačiau jų pamėgta 10-ies žingsnių

rutina daugeliui mūsų atrodo komplikuota. Iš tiesų korėjietiška rutina remiasi
labai paprastais žingsniais – būtent juos ir aprašėme šiame gide.  

 
Odą galite lepinti visais 10 žingsnių arba apsiriboti minimalia 3 žingsnių rutina
(pažymėta žvaigždute). Svarbiausia – rūpinkitės savo oda ir ji jums atsidėkos!

Aliejinis veido prausiklis

Vandens pagrindo prausiklis

Rūgštinis odos šveitiklis 

Aliejinis prausiklis (dar žinomas kaip hidrofilinis aliejus) ypač gerai pašalina
makiažą, saulės kremą ir sebumą. 

Naudojimas: Aliejumi masažuokite sausą veido odą, palaipsniui
sudrėkindami ir emulsifikuodami priemonę. Nuplaukite drungnu vandeniu.

Antram prausimo etapui naudokite gelinį arba kreminį veido prausiklį, kuris
galutinai išvalys poras ir paruoš odą likusiems priežiūros žingsniams. 

Naudojimas: Lengvai suputokite priemonę tarp delnų ir švelniai ja
masažuokite sudrėkintą veido ir kaklo odą. Nuskalaukite drungnu vandeniu.

2-4 kartus per savaitę odą nuvalykite švelniu rūgštiniu toniku, kuris "nušveis"
negyvas odos ląsteles, ištirpdys poras kemšantį sebumą ir suteiks skaistumo.

Naudojimas: Priemone gerai sudrėkinkite vatos diskelį ir valykite veido odą,
vengdami akių ir lūpų srities. 

Kiekvieną kartą nuprausę odą naudokite drėkinantį ir raminantį toniką, kuris
subalansuos odos pH ir leis jai lengviau sugerti kitas priežiūros priemones.

Naudojimas: Sudrėkinkite vatos diskelį ir švelniai valykite odą arba keletą
toniko lašų tiesiog paskirstykite pirštais.

Balansuojantis tonikas
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Drėkinanti esencija

Lakštinė kaukė

Koncentruotas serumas

Paakių kremas

Veido kremas

Saulės (UV) apsauga

Palepinkite odą "šilkinės" tekstūros esencija, kuri suteiks drėgmės,
minkštumo, švytėjimo, stangrins ir skaistins. 

Naudojimas: Nedideliu priemonės kiekiu tepkite švarią veido odą bei lengvai
patapšnokite kol ji susigers. 

Lakštinė kaukė – tarsi greitą pagalbą suteikiantis kompresas odai, taigi
naudokite ją kai veido oda jaučiasi išsausėjusi, sudirgusi ar papilkėjusi. 

Naudojimas: Uždėkite kaukę ant švarios veido odos ir palaikykite 15-20 min,
galite lengvai pamasažuoti. Nuėmę priemonės likučius įtapšnokite į odą. 

Serumai skirti konkrečių odos problemų sprendimui, taigi kasdien naudokite
vieną ar kelis koncentruotus serumus, atsižvelgdami į savo odos poreikius. 

Naudojimas: Keletą serumo lašų įtapšnokite į veido ir kaklo odą, leiskite porą
sekundžių susigerti.

Gležną paakių odą palepinkite kokybišku paakių kremu, kuris maitins, skaistins,
prisotins odą antioksidantais ir vitaminais bei palaipsniui lygins smulkias
raukšleles.

Naudojimas: Nedidelį kremo kiekį švelniais judesiais paskirstykite paakių srityje. 

Ryte ir vakare naudokite jūsų odos tipui tinkantį veido kremą, kuris užrakins
drėgmę, maitins, apsaugos nuo neigiamų aplinkos veiksnių bei neleis odai
dehidratuoti. 

Naudojimas: Kremu tepkite švarią veido ir kaklo odą.

Kiekvieną ryto rutiną užbaikite SPF kremu ar pieneliu, kuris apsaugos odą
nuo ankstyvo senėjimo ir hiperpigmentacijos. 

Naudojimas: Išspauskite nedidelį arbatinį šaukštelį priemonės bei tolygiai
paskirstykite ant veido ir kaklo odos. Leiskite porą minučių susigerti.

Norėtum mūsų patarimo? Parašyk mums         info@skinglow.lt


