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Szalon

krémek – A termék története
• Felület: A BB krémek matt, természetes

Manapság mindenki a BB krémekről be-

felületet biztosítanak.

szél…de tudjuk valójában mi is ez a termék? Se nem korrektor, se nem színezett

• Fényvédelem: A BB krémek általában a mi-

arckrém vagy hidratáló …ennél sokkal

nimális, 15-ös fényvédő faktort tartalmaz-

többről van szó!

zák, ami alapvető a megfelelő napi bőrápoláshoz.
• Bőrbarát összetevők: rengeteg, a bőr szá-

A BB krém elnevezés a Blemish Base vagy

mára jótékony hatóanyagot tartalmaznak.

Blemish Balm (alapozó/balzsam bőrhibákra)

• A bőr egészségének védelme: A BB kré-

kifejezések rövidítéséből ered.
A termék története jó néhány évvel ezelőtt

mek semmiféle bőrre káros anyagot (para-

kezdődött. A BB krémet Németországban ere-

bének, talkum, stb.) NEM tartalmaznak.

detileg gyógyszerészek készítették el bőr-

Multifunkciós termék,
mely egyszerre tökéletesíti
és ápolja az arcbőrt

gyógyászok számára azzal a céllal, hogy enyhítsék vele az agresszív, bőrfelszínt károsító
kozmetikai kezelések okozta bőrpírt és hegeket. A BB krém elsődleges célja tehát az volt,
hogy megóvja az arcbőrt a napfénytől és a ká-

köszönhetően, hogy összetevőik nemcsak

A legkiválóbb sminktermék

ros környezeti hatásoktól az olyan kozmetikai

az első alkalmazás után tökéletesítik az arc-

• Egységes arcszínt biztosít

kezelések után, mint pl. a bőrhámlasztás, to-

bőrt, hanem tartós használatuk során folya-

• Csökkenti a bőrhibákat

vábbá regenerálja, hidratálja a kipirosodott arc-

matosan javítják a bőr állapotát. Emiatt jelen-

• Elfedi az az apróbb

bőrt és természetes ragyogást biztosítson neki.

tősen különböznek a hagyományos sminkter-

A BB krém nem tekinthető egyszerű színezett

mékektől.

hidratálónak, mert ez egy valódi, komplex ke-

• A termék textúrája: A BB krémek nem

zelés, egy „regeneráló koktél” az arcbőr szá-

olyan sűrű állagúak, mint egy átlagos ala-

• Hidratál

mára.

pozó, inkább valahol a krém, a balzsam és

• Ránctalanít

a gél közé tehető a textúrájuk.

• Antioxidánsokat tartalmaz

Miért olyan népszerűek
a BB krémek?

• Tónus: a BB krémek áttetszőek, és felvitel-

A BB krémek a napi szépségápolás „elenged-

• Fedőképesség: A BB krémek kevésbé fed-

hetetlen kellékévé” váltak annak a ténynek

szabálytalanságokat
Öregedésgátló hatás

• Ásványi anyagokkal tölti fel a bőrt

ük után alkalmazkodnak a bőr színéhez,

• Revitalizál

így természetes hatást keltenek.

• Normalizálja az arcbőrt
• Véd az UV-sugarak ellen

nek, mint a hagyományos alapozók.

(15-ös fényvédő faktorral)

Hogyan használjuk a BB krémet?
A BB krém felviteléhez tetszés szerint használhatunk szivacsot vagy
ecsetet, de miután az arc ápolásáról van szó, legjobb, ha kézzel viszszük fel a bőrünkre. Miért?

4. A maradék krémet felszívja a kezünk, így semmi nem vész kárba az ecset vagy a szivacs felületén.
5. Mivel a kézzel felvitt krém esetén alkalmazhatjuk a klasszikus,
körkörös arcmasszázst, ezáltal a krém jobban bejut a bőr mé-

1. Mivel a frissen megmosott kéz mindig tisztább, mint bármilyen
sminkeszköz.

lyebb rétegébe.
6. Arcmasszázs közben felfrissíthetjük, élettel telivé tehetjük az arc-

2. Mivel az ujjak melege elősegíti, hogy a termék jobban behatol-

bőrt, fokozva a szövetekben a nyirokkeringést és a vérkeringést.

jon a bőrbe. Ha ecsetet vagy szivacsot használunk, a BB krém

7. Mert ily módon hamarabb látszik a krém hatása és kiderül,

csak a bőr felszínén oszlik el, és ez csökkenti a termék hatékonyságát.
3. Ha a krémet kézzel visszük fel, a művelet sokkal egyszerűbb:
nincs szükség kiegészítő eszközökre, nincs komplikáció azok tisztításával.

szükség van-e utólag további rétegek felvitelére.

