


ABORDAGEM MILENAR COREANA DE  
FONTES DE ÁGUAS NUTRITIVAS

Saia de sua rotina diária e entre em seu mundo com um novo tratamento 

de cuidados da pele, elaborado para transformar a aparência de sua pele 

com fórmulas ricas em hidratantes inspiradas na natureza e técnicas 

coreanas milenares de beleza. Nutritiva, inteligente e natural, a linha äKwä 

é a personificação de cuidado simples, para uma pele sempre jovem.

Misturas milenares de chá verde e fermentos, água aromática de 

rosas e outras fontes preciosas de água se juntam em fórmulas 

perfeitas que incorporam a ciência simples da renovação e agem 

como um escudo para as agressões diárias do meio ambiente.



UMA NOVA ONDA PARA A SUA ROTINA DE CUIDADOS DA PELE

Nosso ecossistema depende  

da água para sobreviver. A água 

hidrata, restaura, limpa e purifica. 

Sem a presença fundamental da 

água, nosso planeta deixaria de 

existir. A água é tão importante 

para sua pele quanto é para nossa 

Terra. Aproximadamente 64% de 

sua pele é constituída de água e a 

aparência dela depende muito de 

sua capacidade de saciar  

a necessidade contínua 

de hidratação. 

A formulação da linha äKwä 

usa a arte de manter e repor a 

hidratação, combinando uma 

variedade de fontes de água e 

fermentos especializados que 

ajudam a trazer sua pele de volta 

ao seu estado inicial. A técnica 

milenar coreana de fermentação 

transforma ingredientes como a 

água do chá verde em potentes e 

poderosas soluções que levam a 

uma aparência mais jovem e dão 

vida à superfície de sua pele. E não 

se trata apenas de ingredientes. 

O poder está no processo.

MENOS É MAIS

Esqueça os ingredientes agressivos 

que podem comprometer a 

aparência saudável de sua 

pele a longo prazo em troca de 

resultados temporários. A nova 

onda em cuidados com o corpo 

é suave, sustentável e feita de 

materiais inteligentes que são 

gentis com sua pele e com o meio 

ambiente. Essa linha de produtos 

não contém parabenos nem 

ingredientes desnecessários e 

não são testados em animais. Em 

outras palavras, menos é mais. 

Impecável, duradouro e prático.

• Fórmulas livres de parabenos, 

sulfatos e ftalatos

• Livres de crueldade —  

nunca testadas em animais

• Fórmulas que não contêm glúten

• Fórmulas veganas

• Testadas por dermatologistas 

para verificação da suavidade

• Fragrâncias totalmente naturais

1.  https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects



O RITUAL  
COMBINADO 
COM O REAL 

A linha äKwä oferece a  

experiência do ritual coreano  

de cuidados da pele por meio de 

uma rotina, simplificado o que 

combina com seu estilo de vida 

agitado e ajuda a proporcionar 

uma pele que os coreanos 

chamam de “chok chok”, na qual 

a cútis aparenta um aspecto 

úmido, natural e brilhante.

•  PASSOS REAIS:   

Esses são os produtos para 

você usar todos os dias, de 

manhã e à noite.

•  PASSOS RITUAIS:   

Você vai incorporar duas 

máscaras especiais em sua 

rotina matinal ou noturna, 

uma a duas vezes por 

semana.

Os passos reais tratam os desafios 

comuns de maneira única, enquanto 

os passos rituais saciam as 

necessidades de pele, inspirando 

sonhos de banhos de leite em ilhas 

paradisíacas.

PASSOS REAIS
(manhã e noite)

PASSOS RITUAIS
(manhã ou noite)

Combine com os Passos Reais. 
Para obter os resultados desejados, 
siga cada ritual uma a duas vezes 

por semana.

 PASSO 1 First Wave Oil-to-Foam Cleanser

  RITUAL  LavaPure Volcanic Mud Mask

 PASSO 2 Glacier Glow Four-Way Toner

 PASSO 3 Precious Pool Vitamin Essence 

 RITUAL  Royal Bath Sheet Mask 

 PASSO 4 Ripple Refine Eye Cream

 PASSO 5 RainBurst Moisture Cream

  



äKwä SISTEMA DE CUIDADOS DA PELE

Passo Real  1:  

1—First Wave™ Oil-to-Foam Cleanser - ESPUMA DE LIMPEZA FACIAL äKwä

Passo Real  2:   

1—Glacier Glow™ Four-Way Toner - TÔNICO FACIAL äKwä

Passo Real  3: 

 1—Precious Pool™ Vitamin Essence - SÉRUM FACIAL äKwä

Passo Real  4: 

 1—Ripple Refine™ Eye Cream - CREME ÁREA DOS OLHOS äKwä

Passo Real  5: 

1—RainBurst™ Moisture Cream - HIDRATANTE FACIAL äKwä

Paso ritual:  

 1—LavaPure™ Volcanic Mud Mask - MASCARA FACIAL DE LAMA äKwä

Paso ritual: 

 1—Royal Bath™ ™ Sheet Mask (5 lenços) - MASCARA FACIAL äKwä

M E R G U L H E  E M  U M  T I P O  D I F E R E N T E  D E  C U I D A D O S  D A  P E L E



PASSO REAL 1: FIRST WAVE – ESPUMA DE LIMPEZA

Oil-to-Foam Cleanser — Como o primeiro passo em seu ritual 

de cuidados da pele, esta loção de limpeza oferece um começo 

refrescante. Antes de se transformar em espuma de limpeza, seus 

óleos suaves removem a sujeira. Lave com água para obter um 

acabamento perfeitamente puro e agradavelmente macio.

A água fermentada do chá verde e a água do mar entram 

em uma combinação para uma limpeza refrescante e eficaz; 

o fermento de arroz refina os poros e fornece enzimas 

nutritivas e suavizantes para hidratar e purificar a pele.

INSTRUÇÕES DE USO: Aplique uma ou duas camadas do produto na 

pele seca e massageie suavemente por todo o rosto, evitando que entre 

em contato com os olhos. Use água em temperatura ambiente para molhar 

a pele e enxague. Seque suavemente. Em seguida, use o Glacier Glow 

Four-Way Toner – Tônico Facial. Use diariamente, de manhã e à noite.

UMIDIF ICA.  L IMPA.  REFRESCA. L IMPA.  ILUMINA.  PREPARA.P A S S O  1 P A S S O  2

PASSO REAL 2: GLACIER GLOW – TÔNICO FACIAL

Four-Way Toner — Limpa e ilumina, nosso toner é o produto perfeito para 

preparar sua pele para limpeza e hidratação extras. Além disso ele prepara 

para a aplicação de cosméticos, fixa a maquiagem, e hidrata e acalma a pele 

a qualquer hora do dia, para que ela possa brilhar como uma resplandecente 

geleira em um mar cor de safira.

A água fermentada do chá verde associada à água de rosas limpa e 

ilumina a pele.

INSTRUÇÕES DE USO: Borrife suavemente o produto no rosto com os 

olhos fechados. Use para: (1) tonificar, (2) preparar sua pele para hidratação 

extra, (3) fixar a maquiagem ou (4) refrescar, acalmar e hidratar a qualquer 

hora do dia. Você também pode aplicar o produto em algodão e passar 

suavemente pelo rosto para remover qualquer resíduo de maquiagem. Em 

seguida, use o Precious Pool Vitamin Essence – Sérum Facial. Use de 

manhã ou à noite, ou a qualquer momento do dia.



PASSO REAL 3: PRECIOUS POOL – SÉRUM FACIAL

Vitamin Essence — Com a grandiosidade que a Terra oferece em um sérum 

sedoso, este produto infunde sua pele com vitaminas essenciais, fermentos 

e super antioxidantes para uma pele nutrida e com aparência mais jovem.

A água fermentada da folha do chá verde, o extrato da folha de bordo 

vermelho e o extrato de Saccharomyces lysate nutrem, hidratam e 

mantêm o microbioma da pele, enquanto outros ingredientes suavizam, 

acalmam, iluminam e protegem a pele dos ataques diários.

INSTRUÇÕES DE USO: Depois de limpar e tonificar, coloque uma pequena 

quantidade nas pontas dos dedos e distribua suavemente sobre o rosto, 

pescoço e ao redor da área delicada dos olhos. Bata levemente na pele até 

que seja completamente absorvido. Em seguida, use o Ripple Refine Eye 

Cream – Creme área dos olhos. Use diariamente, de manhã e à noite.
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PASSO REAL 4: RIPPLE REFINE –  
CREME ÁREA DOS OLHOS

Eye Cream — Combina hidratantes e emolientes com um antigo cogumelo, 

naturalmente rico em colágeno de origem vegetal, que auxilia na aparência 

mais refinada, hidratada e firme ao redor dos olhos.

A milenar água fermentada do chá verde associada aos extratos de  

suco de pepino e de bambu atenuam o inchaço ao redor da área delicada 

e sedenta dos olhos, a pele mais seca e frágil do rosto.

INSTRUÇÕES DE USO: Aplique uma pequena quantidade em  

toda a área ao redor dos olhos, evitando que o produto entre nos olhos, 

bata suavemente com a ponta dos dedos até que o creme seja absorvido. 

Comece testando com uma pequena quantidade. Em seguida, use o 

RainBurst Moisture Cream – Hidratante Facial. Use diariamente, de  

manhã e à noite.



PASSO REAL 5: RAINBURST – HIDRATANTE FACIAL

Moisture Cream — Como a chuva descendo do céu, este creme oferece 

uma onda de hidratação intensa em uma fórmula leve e arejada, semelhante 

a uma nuvem. É realmente uma bebida para sua pele.

A água fermentada do chá verde associada ao suco da seiva de  

bétula e ao ginseng acalmam e transformam a pele para dar uma 

aparência mais jovem, ao mesmo tempo em que as propriedades  

do mel e dos aminoácidos mantêm a aparência de elasticidade  

e luminosidade. 

INSTRUÇÕES DE USO: De manhã e à noite, aplique a quantidade  

desejada no rosto, pescoço e colo limpos e tonificados. Deixe que o  

produto seja absorvido.
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PASSO RITUAL: LAVAPURE –  
MÁSCARA DE LAMA VULCÂNICA

Volcanic Mud Mask — Como as águas termais que surgem dos leitos 

vulcânicos, nossa máscara vulcânica renova, refresca e energiza a 

aparência de sua pele. As propriedades vulcânicas limpam a superfície  

da pele para um resultado purificador.

A água fermentada do chá verde e o extrato de soja preta são 

misturados às cinzas vulcânicas escavadas na terra, criando uma 

experiência rica e embelezadora da natureza.

INSTRUÇÕES DE USO: Depois de limpar a pele, aplique no rosto, 

estendendo até o pescoço e o colo, se desejar. Evite as áreas ao redor dos 

olhos, das narinas e da boca. Deixe secar por 5 a 15 minutos. Em seguida, 

acrescente água e massageie suavemente para esfoliar. Enxágue. Para 

usar como um tratamento local, passe na área do problema, deixe secar e 

enxágue. Em seguida, use Glacier Glow Four-Way Toner – Tônico Facial 

com algodão, limpando a área tratada para remover o restante da máscara.

P U R I F I C A .  N U T R E .  R E F I N A . AMACIA.  HIDRATA.  SUAVIZA.P A S S O  R I T U A L P A S S O  R I T U A L

PASSO RITUAL: ROYAL BATH –  
MÁSCARA TECIDO-NÃO-TECIDO

Sheet Mask — Esta delicada máscara facial em lenço permite que você 

experimente um tratamento que em tempos ancestrais históricos era 

disponível somente aos membros da realeza. O fermento do leite e o colostro 

bovino produzem uma pele exuberante e macia como a de um bebê.

Este produto inclui ácido hialurônico, uma substância natural 

encontrada na pele que atrai e absorve muitas vezes seu peso em 

água, tornando-o um ingrediente perfeito para manter os níveis ideais 

de hidratação. Além disso, o Royal Bath é a única máscara facial em 

lenço (tecido-não-tecido) do mundo que contém  4Life Transfer Factor™!

INSTRUÇÕES DE USO: Conclua este passo do ritual depois de usar o Precious Pool™ 

Vitamin Essence. Remova a máscara da embalagem e desdobre suavemente. Coloque 

com cuidado em seu rosto, evitando a área dos olhos e dos lábios, garantindo que haja 

um contato uniforme com a pele. Deixe agir por 15 a 20 minutos para permitir que o 

sérum penetre na superfície da pele. Remova a máscara e bata levemente no rosto até 

que seja absorvida. Em seguida, use o Ripple Refine Eye Cream – Creme área dos olhos.



Melhora na aparência de linhas finas e rugas

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

Em um estudo piloto conduzido

com mulheres e homens, depois 

de 30 dias de tratamento com 

a linha äKwä as seguintes 

melhorias foram observadas na: 

• Contagem de manchas 
vermelhas, demonstrando um 
efeito calmante.

• Contagem de porfirinas, 
demonstrando um efeito  
de limpeza.

• Pontuação de rugas

• Aparência de linhas finas

• Hidratação geral (* Pesquisa 
conduzida com o uso da linha 
completa)

ANTES E DEPOIS
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