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Kore kozmetik ürünlerinde,  en gelişmiş 
teknolojileri kullanmasıyla ünlüdür. Koreli bilim 
adamları, sürekli olarak kozmetikte yeni 
ve geleneksel aktif bileşenleri araştırıyorlar. 
Onlarla çalışma yöntemlerini geliştiriyorlar, 
en etkili kombinasyonları ve formülleri 
belibelirliyorlar, tüm dünyadaki kadınları 
kozmetikleriyle şaşırtıyorlar.

Kore'nin eşsiz kıyı iklimi, eşsiz manzarası, 
oksijen bakımından zengin havası ve bunların 
tümü, yüksek şifa ve kozmetik etkinliğe sahip 
bitkilerin doğal büyümesi için 
ideal koşulları yaratmıştır.
RB group, en yüksek çalışma derecesine 
vve klinik çalışmalarla doğrulanmış özelliklere 
sahip farmasötik sınıf bileşenleri kullanır.

20 yılı aşkın bir süredir, 
uluslararası alanda faaliyet gösteren Koreli 
ortağımız RB Group'un üretim 
süreci, ISO 9001, 14001, 22716 kalite yönetim 
standartları tarafından onaylanmıştır 
ve bitmiş ürünün üretiminin her aşamada 
sısıkı bir şekilde kontrol edildiğini 
teyit etmektedir.

Koreli kozmetikçilerin 
son başarıları

Kore'nin aktif
bileşenlerinin içerikleri,

Tüm aşamalarda 
kalite kontrolü, 

İlk uygulamadan sonra 
göze çarpan bir sonuç, 

Gençlik ve uzun ömürlülük için benzersiz ulusal 
tarifler, günümüzde kozmetik araştırmaların temelini 
oluşturuyor, güçlü bir bilimsel temel alıyor ve yüksek 
verimliliklerini kanıtlıyor. 

Tüm ürünler birbiriyle uyumlu bir şekilde birleştirilmiştir 
ve temel bakımınızı mükemmel bir şekilde tamamlar. 
Cildinizin sorununu çözmeyi amaçlayan araçları kolayca seçebilir 
ve bunları günlük güzellik ritüelinize entegre edebilirsiniz.

Bireysel 
yaklaşım

5ürünlerini seçmeniziçin 5 neden
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Mükemmel temizlik

Asyalı kadınlar, yüz cildinin temizliğine büyük
önem veriyorlar. Kore kozmetik ürün 
yelpazesinde bu kadar çok temizleyicinin 
olmasının nedeni budur. Adım adım temizlik: 
Makyajı çıkarmak ve cildi temizlemek için 
günde en az iki ürün.

Aktif nemlendirme

Nemlendiriciler, bantlar, maskeler, 
cildin yağdan değil nem 
damlacıklarından 
parladığı, sabah çiyinin etkisi olan, 
"nem" etkisini elde etmeye 
yardımcı olur. 

Dikkatli bakım

Kore kozmetolojisinde birçok yenilikçi 
çözüm var, bunun nedeni, çoğu Koreli'nin 
hassas bir cilde sahip olmasıdır. 
Bilim insanlarına araştırma yapmaları, 
incelemeler yapmaları ve en etkili 
ve yumuşak malzemeleri kullanmaya 
çalışmalaçalışmaları için ilham verir.

Sonsuz yenilenme

Koreliler, düzenli olarak kabukları ve ovma 
maddelerini aktif olarak kullanarak, 
cilt hücrelerinin yenilenmesini sürekli 
olarak teşvik ederler. Her zaman taze, 
parlak ve pürüzsüz bir cilt 
elde ederler.

Doğal güzellik

Koreli kozmetikçiler, doğru bakım 
sayesinde, yüz cildinin mükemmel bir 
duruma geleceği için, kozmetik 
kullanarak dekoratif kozmetik 
ürünlerini tamamen 
terk edebileceğinizden eminler.

Temizlik Nemlendirme

Derinlemesine temizlik, öylesine yapılan 
bir iş için değil,  sağlıklı bir cildin anahtarıdır. 
Koreli kadınların, cilt kusurlarından kurtulması 
çok aşamalı temizlik sayesinde oluyor. 
Buna ek olarak, etkili temizlik, 
bakımın sonrası aşamalarında, aktif bileşenlerin 
iyi bir şeiyi bir şekilde nüfuz etmesinin anahtarıdır. 
Serimiz, kozmetik ürünlerini ovalamadan 
hızla çözen ve cildi tahriş etmeden nazikçe 
temizleyen Kore temizleyicileri içerir. 
Cilde zarar vermemenizi, temizliğinin 
ve pürüzsüzlüğünün keyfini çıkarmanızı 
sağlayan bu yaklaşımdır. 

Cilt, nemlendirilmediği zaman savunmasız kalır.
Olumsuz çevresel etkiler ve hava koşulları, 
stres, hidrolipid tabakasının incelmesine ve 
cildin yüzeyinden nemin buharlaşmasına 
neden olur. Susuz cilt hassaslaşır ve donuklaşır, 
soyulur veya aksine yağ içeriğinde 
bir abir artış ile karşılık vermeye başlar. Zamanında 
nemlendirme solmayı yavaşlatır, bağışıklığı 
güçlendirir, cildin yenilenmesini hızlandırır. 
Bu nedenle Koreli bilim insanları, her yaş için, 
ultra nemlendirmeyle ünlü 
kozmetikler üretiyorlar.

Temizlik

Temel

Yoğun

PERFECT CLEANSING OIL CLEANSING FOAM

DEEP CLEANSING
ENZYME POWDER

BUBBLE MASK 

NemlendirmeYoğun

HYDRO BOOSTER
MASK 

LIFTING HYDROGEL
MASK

PATCH FOR
EYES 

Temel ULTRA LIGHT
CC CREAM

PERFECT
CLEANSING OIL
hidrofilik 
yağ temizleyici

• En yoğununu bile mükemmel 
  şekilde ortadan kaldırır
  kalıcı make up

• Yağlı ciltler dahil
  tüm cilt tipleri için uygundur

• Komedojenik olmayan

• Nem • Nem ve canlılık katar
  
• İyi yıkanmış

1.  Şişeyi sallayın ve tutucuyu dağıtıcıdan 
    çıkarı. 

2. Kuru avuç içlerine az miktarda 
    uygulayın.

3. Kuru yüze, dairesel masaj hareketlerle 
    eşit şekilde yayın. 

44. Ardından ellerinizi suyla nemlendirin, 
    cildinize biraz daha masaj yapın.

5. İyice durulayın. 

Kullanım talimatları:

CLEANSING
FOAM
temizlik köpüğü

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Cildi nazikçe temizler 

• Tahrişi azaltır

• Esnekliği geri kazandırır

• Antioksidan sağlar işlem

1.  Şişeyi sallayın, dağıtıcıdan kapağı çıkarın.

2.  Islak avuç içlerine az miktarda  ürün uygulayın. 

3.  Yüze, dairesel masaj hareketlerle 
     eşit şekilde yayın. 

4.  Daha sonra su ile iyice durulayın. 

Kullanım talimatları:

DEEP CLEANSING
ENZYME POWDER 
derin temizlik için 
enzim tozu

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Gözenekleri derinlemesine temizler

• Cilt rahatlığını düzenler

• Yaşlılık lekelerini ortadan kaldırır

• Büyümüş tüyleri ortadan kaldırır

1.  Makyaj temizleme adımından sonra, nemli bir avuç 
    içine enzim tozunu dökün. "Akıllı" dağıtıcı, 
    tek bir uygulama için gerekli miktarı ölçecektir.
2. Biraz su ekleyin ve köpürtün.
3. Nazikçe, dairesel hareketlerle yüzünüze 
    uygulayın ve masaj yapın.
44. Ilık su ile iyice durulayın. 

Kullanım talimatları:

Bir temizleyici olarak: 

1.  Tozu 1: 1 oranında suyla karıştırın. 
2. Maskeyi yüzünüze uygulayın. 
3. 5-10 dakika sonra 
    kalan tozu ılık suyla yıkayın.

Soyma maskesi olarak: 

1.  Nemli bir beze az miktarda uygulayın.
2. Köpürtün ve vücuda yayın, masaj yapın.
3. Ilık su ile durulayın.

Hasarlı cilt üzerinde ve 
epilasyondan 24 saat sonra kullanmayın.

Vücut temizleyici olarak: 

LIFTING HYDROGEL
MASK
hidrojel kaldırma maskesi

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Esnekliği gözle görülür şekilde geliştirir 
  ve cilt rahatlığını düzenler

• Yaşlılık lekelerini ortadan kaldırır

• Antioksidan sağlar

1. Yüzünüzü makyajdan temizleyin, tonik ile silin. 

2. Maskenin ön soğutulmasına gerek yoktur.

3. Maskenin bir tarafındaki iç koruyucu filmi 
    açın ve soyun. 

4. Maskeyi yüzünüze uygulayın, 
    göz ve dudak çevresindeki alandan kaçının. 

5.5. СDış koruyucu filmi çıkarın. 

6. 20 dakika bekletin. 

7. Tamamen emilene kadar, esansın geri kalanını 
    parmak uçlarınızla nazikçe cilde sürün. 

Maske tek kullanım içindir. 

En iyi sonucu elde etmek için kurs 
maskelerini kullanın.

Kullanım talimatları:

BUBBLE
MASK
maske 
temizleme bezi

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Cildi aşırı kurutmadan etkili bir 
  şekilde temizler

• Mikro dolaşımı iyileştirir ve kılcal 
  damarları güçlendirir

• Cilt yenileme sürecini başlatır

• Hid• Hidro dengeyi nemlendirir 
   ve onarır

Makyaj temizleme adımından sonra kullanın.

1.  Paketi açın ve maskeyi çıkarın.

2. Düzleştirin ve yüze uygulayın, böylece cilde sıkıca oturur. 

3. Maskeyi 15-20 dakika bekletin. 

4. Ekstreyi su ile durulayın. 

Maske tek kullanım içindir. 

Kullanım talimatları:

HYDRО BOOSTER
MASK
selüloz nemlendirici 
maske

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Nemlendirir ve nem tutmayı 
  destekler

• Nemlendirir ve nem tutmayı 
  destekler

• Hücresel düzeyde cilt 
    yenilenmesini destekler

• Tonlar ve besler

1.  Yüzünüzü makyajdan temizleyin, tonik ile silin. 

2. Maskenin bir tarafındaki iç koruyucu filmi açın 
    ve soyun. 

3. Maskeyi yüzünüze uygulayın, göz ve dudak 
    çevresindeki alandan kaçının. 

4. Dış koruyucu filmi çıkarın. 

5.5.  20 dakika bekletin. 

6. Tamamen emilene kadar, esansın geri kalanını 
    parmak uçlarınızla nazikçe cilde sürün. 

Maske tek kullanım içindir. 

En iyi sonucu elde etmek için kurs 
maskelerini kullanın.

Kullanım talimatları:

ULTRA LIGHT
CC CREAM
üç tonda mükemmelleştirici
CC krem: ivory, light beige, beige

• Tüm cilt tipleri için uygundur

• Gün boyu cildi nemlendirir

• Kusurları maskeler ve
  antienflamatuar etkiye sahiptir, 
  onları önler

• Parlaklık ve pürüzsüzlük verir

• Antio• Antioksidan etkiye sahiptir

1. Yüzünüzü makyajdan temizleyin, tonik ile silin. 

2. CC kremini, tonlama bir nemlendirici olarak 
    ince bir tabaka halinde uygulayın.

3. Ovalamayın, ürünü katmanlamayın.

4. Ardından, makyajı tamamlayabilir veya 
    devam edebilirsiniz.

Kullanım talimatları:

HYDROGEL
EYE PATCH
hidrojel 
göz bantları

• Uzun süreli cilt nemlendirmesi 
  sağlayın

• Kırışıklıkları azaltın

• Gözlerin altındaki şişkinliği 
  ve koyu halkaları ortadan kaldırın

• Göz çevresindeki cildi tazeleyin 
    ve tonlayın

• Stresi ve yorgunluğu giderin

1. Hidrojele zarar vermekten kaçınmak için 
   bantları bir spatula ile yavaşça çıkarın.

2. Bantları, alt göz kapağının kuru, önceden temizlenmiş 
    cilde, alt kirpiklerden yaklaşık 2 mm mesafe 
    bırakarak uygulayın

3. Bantları 20-30 dakika sonra çıkarın. 

44. Ürünün geri kalanı tamamen emilene kadar 
    cilde hafifçe sürün. 

5. Kalan özü durulamayın. Fazlalığı bir peçete 
    ile kurulayın.

• Bantları önceden soğutmayın. 
• Bantları kullandıktan hemen sonra, 
  göz çevresine serum ve krem uygulamak gerekli değildir.
• • Kurslarda bant kullanın.
• Diğer sorunlu bölgelere uygulayın.

Kullanım talimatları:


