C-Beauty – chiński sposób na nieskazitelną cerę
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Po zachwycie japońskim i koreańskim pięknem, czyli K-Beauty i J-Beauty, czas na kolejną
literę azjatyckiego alfabetu urody. To C-Beauty, czyli Chinese Beauty – naturalna chińska
droga do perfekcyjnej skóry.
Zgodnie w podejściem Chińczyków zdrowie i uroda są ze sobą głęboko powiązane. Na promienną
skórę, zdrowe włosy i piękny wygląd wpływa ich zdaniem zachowanie zdrowia na poziomie ciała,
umysłu i ducha.
To holistyczne, organiczne, pozbawione toksyn, czyli zgodne z zasadami tradycyjnej chińskiej
medycyny, podejście do zdrowia jest doskonałym początkiem. Tylko zdrowa, pełnowartościowa,
odżywcza dieta, redukcja stresu, staranna troska o organy wewnętrzne i ich funkcjonowanie
doprowadzą do prawdziwego piękna.
Jesteś tym, co jesz
Dieta ludzi Wschodu służy urodzie. Odmienne nawyki żywieniowe, składniki azjatyckiej kuchni takie
jak np. wodorosty, ziemniaki, sfermentowane warzywa, dobrej jakości ryby i owoce morza, żelatyna i
herbaty ziołowe wpływają dobroczynnie na wygląd. To jedna z tajemnic piękna z Chin.

Każdy region tego kraju ma pewien folklor i osadzony jest we własnych zwyczajach i procedurach
beauty. Chińskie kobiety mają promienną porcelanową skórę i niesamowite błyszczące włosy.
Produkty do pielęgnacji, których używają, są coraz popularniejsze w świecie beauty, bo zapewniają
niezwykły blask skóry.
Gładka skóra
Świetlista cera jest znakiem rozpoznawczym C-Beauty. Chinki używają regularnie maseczek do
twarzy, wykonanych z naturalnych składników, takich jak kurkuma, liście mięty i lukrecja, aby
wzmocnić skórę i zapobiec zatykaniu się porów. Do makijażu podstawowego używają czystego
podkładu, korektora pod oczy i kończą drobno zmielonym sypkim pudrem. Pomaga im to uzyskać
nieskazitelne matowe wykończenie i gładką skórę, wiedzą zatem, jak uniknąć wrażenia „ciężkości”
makijażu.
Według Sharon Kwek, analityczki Mintela, trend C-Beauty staje się popularny
szczególnie w przestrzeni cyfrowego piękna i takich kanałów sprzedaży jak ecommerce i m-commerce. Konsumenci z Chin z rozmaitych regionów i o różnych
poziomach dochodów wpłynęli na rozwój C-Beauty na świecie. Swój udział miały
też rekomendacje celebrytów i influencerów zachwyconych możliwościami i
efektami chińskiej pielęgnacji urody.
Naturalne odmładzanie
Odmładzanie skóry jest bardzo ważną częścią chińskiej pielęgnacji skóry, bo pomaga zachować
naturalny wygląd. Chińskie kobiety zazwyczaj stosują mieszankę proszku z muszli ostryg z miodem i
żółtkiem jajka. Pomaga to zamknąć pory, rozjaśnić skórę, zmniejszyć stan zapalny i zaczerwienienie
oraz zlikwidować przebarwienia i zmiany pigmentacyjne pojawiające się z upływem czasu. Jednak
puder z muszli ostryg może nie być łatwo dostępny, zatem można użyć perłowych masek na twarz,
aby uzyskać taki efekt na skórze.
Olejki, tonizowanie i masaże
Kolejny sekret to stosowanie olejków eterycznych i olejków do twarzy, które są bardzo popularne w
Chinach. Dzięki właściwościom esencji i olejków skóra twarzy jest nawilżona, co zapobiega
pojawianiu się drobnych linii, kurzych łapek i zmarszczek.
Toniki do skóry są również bardzo ważną częścią chińskiej rutyny pielęgnacyjnej. Chinki używają
głównie wody ryżowej do wzmocnienia skóry. Dodaje ona blasku skórze, przynosi widoczną zmianę, a
także zamyka pory, odsłaniając nieskazitelną skórę.
Masaże twarzy stosowane przez Chinki są bardzo korzystne dla skóry. Pomagają zmniejszyć stres,
poprawiają krążenie krwi, a także są pomocne w leczeniu zapalenia zatok i bólu głowy. Masaż twarzy
pomaga również pobudzić mięśnie twarzy, a tym samym dostarczyć tlen do tego obszaru, który jest
naturalną formą przeciwstarzeniowej pielęgnacji skóry. Delikatne masowanie okolic oczu
zapobiegnie powstawaniu worków pod oczami i przebarwień.
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