
Olejki myjące - czyli pierwszy krok w oczyszczaniu skóry
Jak już wiesz z artykułu 10 kroków koreańskiej pielęgnacji, olejek myjący jest pierwszym 
krokiem ku idealnej cerze. Jeśli lubisz kulturę azjatycką, możliwe, że spotkałaś się już kiedyś z 
metodą wykorzystującą zwykłe oleje np. migdałowy czy z awokado. Ta metoda polega użyciu 
olejka, masażu i późniejszym ściągnięciu olejka z twarzy za pomocą ściereczki z mikrofibry i 
gorącej wody. Dobrze i delikatnie wykonany zabieg może przynieść całkiem niezłe rezultaty, ale
niestety wymaga czasu. Dokładne pozbycie się oleju bez pocierania twarzy nie jest łatwe. 
Koreanki lubią skuteczne, ale i praktyczne rozwiązania, dlatego przy okazji rozmów o k-beauty, 
mówimy jedynie o olejkach myjących - czyli takich, które spokojnie zmyjemy z buzi ciepłą (nie 
gorącą) wodą.

CZY OLEJEK ZAWSZE JEST PŁYNNY?

Nie. Mimo, że na rynku jest wiele produktów, które w oczywisty sposób kojarzą się nam ze 
zwykłym olejem, mamy w czym przebierać. Możemy znaleźć między innymi balsamy, sztywty 
(przypominają o szkolnych czasach i kleju na plastykę ;)) czy olejki w sorbecie jak np. BANILA 
CO Clean It Zero, który jest już międzynarodowym hitem - i nic dziwnego. Konsystencja 
rzeczywiście przypomina sorbet, a do opakowania dolączona jest praktyczna szpatułka - 
koreanki nie pakują brudnych palców do opakowania, żeby przedłużyć świeżość produktu i dbać
o higienę :) Cały sekret leży w składzie. Wszystkie olejki myjące, niezależnie od postaci 
zawierają emulgatory, dzięki którym mogą zmieszać się z wodą - a co za tym idzie, możesz 
zmyć je z twarzy bez walki z mikrofibrą. W swoim Asian Beauty Box'ie znajdziesz wiele rodzajów
olejków - w tym największe hity.

NIE PIENI SIĘ - TO ZNACZY, ŻE NIE DZIAŁA?

Piana i bąbelki kojarzą nam się z czystością. WIerzmy, że bez nich nasza skóra jest zwyczajnie 
brudna. Nie jest to oczywiście prawda. Producenci kosmetyków doskonale wiedzą o naszym 
małym fetyszu i specjalnie upychają do butelek najbardziej pieniące się produkty - co nie 
oznacza, że najlepsze. Twój olejek nie będzie się pienił. W momencie zmieszania go z wodą, 
zmieni barwę na mleczną i może sprawiać wrażenie, że są w nim bąbelki, ale na brodę św. 
Mikołaja nie licz :) Nie martw się jednak, wszystko jest w porządku. Olejek działa jak trzeba!

MAM OLEJEK. CO TERAZ?

Mycie buzi za pomocą olejku jest dziecinnie proste - i bardzo przyjemne. Nakładamy 
olejek,mus, balm na rozgrzane dłonie i zaczynamy masować buzię kolistymi ruchami. Pamiętaj, 
żeby nie pocierać na siłę. Traktuj swoją twarz, jak malutkiego szczeniaczka. Wykorzystaj ten 
moment na delikatny masaż. Pobudzi to układ limfatyczny i pomoże w walce ze zmarszczkami. 
Jednocześnie, dasz olejkowi czas na działanie. Każdy produkt stworzony do mycia potrzebuje 
trochę czasu. Tak jak pasta do zębów potrzebuje chociaż dwóch minut, tak kosmetyki do mycia 
potrzebują około 60-90 sekund. Ciesz się tym czasem dla siebie, a potem zmyj olejek ciepłą 
wodą. Nie wycieraj twarzy, bo to jeszcze nie koniec :) Teraz nadszedł czas na produkt na bazie 
wody!
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