
AAziatische cosmetica krijgt steeds meer aan-
dacht en schapruimte van internationale 
winkelketens als Macy’s en Sephora. En ook 
westerse merken brengen stilaan hun ver-
sie uit van innoverende producten als sheet 
masks en sleeping masks. Nochtans staan Ja-
panse merken als Shiseido, Shu Uemura en 
Kanebo al langer bekend als state of the art 
cosmetica in het hogere prijssegment. Maar 
het zijn vooral de Koreaanse merken die het 
hart van cosmeticafans veroveren. De exo-
tiek van de uitgebreide verzorgingsroutines, 
de zintuiglijke texturen, de vaak ludieke ver-
pakkingen, de resultaten én de toegankelij-
ke prijzen: argumenten te over om K beauty 
te omarmen. Het succes van de BB (blemish 
balm) crème zette K beauty een zestal jaar 
geleden op de wereldkaart. De CC (colour 
correcting) en de rest van het alfabet volgde. 
Brightening producten, sheet masks, essences, 
oil cleansers en cushion compacts bevestigden 
die reputatie.
Hoewel er in westerse ogen niet zoveel ver-
schil is tussen Japanse en Koreaanse cosmeti-
ca, is er toch een andere benadering, volgens 
de Japanse Miyabi Kumagai, die als product 
development manager voor Shiseido Europa 
al jaren in Frankrijk woont. “In Japan volgen 
we nauwgezet de verzorgingsrituelen. Jezelf 
verzorgen is een teken van respect voor de 
ander en voor jezelf, om de beste versie van 
jezelf te tonen. In Korea verloopt dat veel 

spontaner, gemakkelijker en sneller. Ze pro-
beren alles wat werkt en gebruiken vaak 
meer producten dan Japanners.” Ook in Ja-
pan is K beauty een fenomeen, weet Miyabi: 
“Japanners gaan op beautyweekend in Korea, 
omdat behandelingen en producten er an-
ders en goedkoper zijn.” 

AZIATISCHE TROEVEN
Florence Bernardin, consultant in Aziati-
sche beautytrends voor westerse merken als 
Garnier, licht toe: “De Aziatische merken 
zijn vooral toonaangevend in huidverzor-
ging. Ze hebben gesofisticeerde, uitgebreide 
verzorgingsroutines, soms zelfs meer dan 
10 stappen. De texturen zijn aangenaam en 
innoverend: gels die in mousse veranderen, 
crèmes die bij het aanbrengen transforme-
ren in poeder, of oliën die je met wat water 
omtovert in een melk.” Ook in make-up zijn 
de texturen en toepassingen net iets anders. 
Cushion foundations zijn een mooi voorbeeld: 
ze combineren het resultaat van een vloei-
bare textuur met het praktische van een 
compact. “Vooral producten voor de teint 
zijn razend populair,” weet Bernardin, “om 
te egaliseren, een glow te geven, maar ook 
voor contouring, als alternatief voor plasti-
sche chirurgie. Koreanen zijn namelijk erg 
gecomplexeerd over hun gelaat: het ideaal 
is een egale, haast transparante teint en een 
smal, V-vormig gelaat.” 

Een van dé grootste beautytrends momenteel? 
Aziatische beautyproducten en verzorgingsregimes. 

Vooral Koreaanse merken zijn een hype, omwille van hun 
originaliteit en toegankelijkheid. Waarom? Daarom! 
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De Aziatische look is natuur
lijk en discreet. 
Een egale, perfecte teint is de 
basis, die je bereikt met een 
BB crème, een CC crème of 
een cushion compact. Ogen 
worden minder opgemaakt, 
maar wenkbrauwen zijn wel 
belangrijk. Dé trend momen-
teel: vol en recht. Lippen 
worden bij voorkeur gekleurd 
met Lip Tints, waterachtige 
texturen die een transparante 
kleur geven die zo hardnekkig 
als een vlek is. 
Lancôme Juicy Shaker (€ 22).
L’Oréal Paris Nude Magique cushion 
foundation (€ 17,99). 

WAT MET 
AZIATISCHE 
MAKE-UP?

NOORD  WEST, 
              OOST  



6.

En verder: getinte lipserums die volumineuze lippen  
met een rozige kleur geven en gelnagellak die je ge-
makkelijk kunt afpellen.
Veel vernieuwing in lichaamsverzorging moeten we 
daarentegen niet verwachten, volgens Bernardin. 
“Aziaten tonen zich niet graag bloot of in een bad-
pak.” Ook parfumgebruik is minder geavanceerd dan 
in het Westen. Ook dat is een kwestie van cultuur: 
“Net zoals verzorging gebruiken Japanners parfum 
niet als verleiding, maar heeft het meer met etiquet-
te te maken”, weet Miyabi Kumagai. “Omdat het erg 
warm en vochtig kan zijn in Japan, zijn zware, zwoele 
en kruidige geuren uit den boze, omdat dat anderen 
kan storen.” Aziaten houden van eenvoudige, natuur-
lijke geuren, stelt Bernardin. “Westerse parfums 
die het goed doen, hebben vooral frissere citrus- en 
rozennoten, zoals Chanel Chance, Dior J’Adore,  
YSL Babydoll.” Het succes van het iets zwaardere 
Chanel N°5 heeft volgens haar meer met prestige te 
maken dan met de geur op zich. “Het is een parfum 
dat vaak als cadeau wordt gegeven, maar minder 
wordt gedragen.” Al is er potentieel, meent ze. “In Ko-
rea zijn ze nieuwsgierig naar de nichemerken. China 
is vragende partij voor nieuwe routines en geuren die 
niet noodzakelijk dicht bij hun cultuur staan. Al zijn 
het voorlopig vooral aromatherapie en huisgeuren 
die voor de omzet zorgen.”

Aziatische verzorgingsroutines zijn 
enorm uitgebreid en bestaan uit het 
layeren van verschillende produc-
ten. Dit zijn de belangrijkste:

Double cleansing: eerst verwijder 
je make-up met een reinigingsolie 
(of micellair water, crème, balsem of 
doekjes). Gevolgd door een schuim
reiniger, al dan niet exfoliërend.

Softening toner of booster: een 
westerse tonic werkt vaak adstrin-
gerend. De Aziatische versie voegt 
juist vocht toe dat is weggehaald 
door het reinigen. Hij verzacht de 
huid, zodat verzorgingsproducten 
beter worden opgenomen.

Sheet mask: een dun masker, door-
drenkt met serum, wordt dagelijks 
gebruikt en vervangt eventueel de 
essence of het serum.

Essence, serum of ampoule: lichte 
vloeistoffen met een hoge concen-
tratie aan actieve ingrediënten die 
een specifiek probleem aanpakken. 
Ze verschillen in concentratie en 
kunnen ook na elkaar worden  
gebruikt om verschillende proble-
men te behandelen. 

Emulsie: een lichte moisturizer, 
ideaal voor een vette huid in een 
vochtig klimaat. Wordt vaak ook 
afgewisseld met een gelaats
olie. Wanneer je een droge huid 
hebt, smeer je er nog een crème 
bovenop.

Oogcrème: geen must, maar wel 
aangewezen indien je last hebt van 
wallen, kraaienpoten of kringen.

Spot treatment: lokale behandeling 
van puistjes, vlekjes of rimpels.

Zonnebescherming: een essentiële 
stap die Aziaten nooit overslaan. 

Mist: verrijkt water dat licht genoeg 
is om over je make-up te verstuiven 
en hydratatie on the go geeft.

’s Avonds wordt de zonne-
bescherming vervangen door een 
sleeping pack: een masker dat  
’s nachts de gevolgen compenseert 
van een druk leven (stress, pollutie, 
onevenwichtige voeding en/of te 
weinig slaap). De luchtige, frisse 
textuur verschilt van de klassieke, 
rijke nachtcrème die wij kennen.

1. Guerlain Stop Spot 
anti-blemish treat-
ment (15 ml: € 31). 
2. Rainpharma pre-
cleanser (€ 77,95,  
www.rainpharma.com). 
3. Shiseido Ibuki Sof-
tening Concentrate  
(50 ml: € 30). 
4. Evidens de Beauté 
Masque Fatigue  
(50 ml: € 95, bij 
Kroonen & Brown). 
5. Garnier Miracle 
Sleeping cream  
(€ 12,49).
6. Estée Lauder Ad-
vanced Night Repair 
Concentrated Recove-
ry Power Foil Mask  
(4 stuks: € 106,54).

AZIATISCHE VERZORGINGSROUTINE

CULTURELE DREMPELS
Andersom botsen ook Aziatische producten op wester-
se drempels. “Producten die tijd vragen, liggen moeilij-
ker”, weet Bernardin. “Zoals haarverzorging die lang 
moet inwerken of massagecrèmes waarmee je druk-
punten bewerkt. Maskers zijn populair in Japan, waar 
ze vaak worden gebruikt tijdens het badritueel, waar 
je je eerst wast aan de kraan en dan ontspant in een 
warm bad. Maar in het Westen neemt men meestal 
liever een douche, omdat dat minder tijd vraagt.” Ook 
de kleur van producten is cultureel verschillend. “Wij 
gebruiken witte crèmes, kleur wordt als een défaut 
beschouwd. In Azië ziet men dat juist als een bewijs 
van de natuurlijkheid van de producten. Die moeten 
de kleur van hun ingrediënten hebben: een masker 
met zuiverende steenkool is per definitie zwart, met 
kruiden is logischerwijze groen. Authenticiteit en na-
tuurlijkheid zijn zeer belangrijk in Azië.”
Toch is het succes van een product ook een kwestie 
van timing. “Maskers zijn al dertig jaar populair in 
Azië, maar braken hier tot voor kort niet door. Het 
ziet er niet uit en is bovendien niet praktisch, dus 
werd het vroeger uitsluitend in de badkamer gebruikt 
wanneer men tijd had. Tegenwoordig staan sociale 
media bol van de selfies met sheet masks! Jonge men-
sen leven op een heel andere manier dan de vorige 
generaties. Vroeger werden gasten ontvangen in het 
salon, dat er altijd piekfijn bij lag. Tegenwoordig ge-
beurt dat in de keuken, waar mensen soms de hele 
dag doorbrengen in pyjama of andere comfy kleren.”
Soms vraagt het gewoon een andere insteek. Zoals de 
whitening producten, bijvoorbeeld. Volgens het Azia
tische schoonheidsideaal moet de huid zo zacht, 
egaal, transparant en volmaakt als een gepeld ei 
zijn. “Het gaat vooral om de perfectie en uniformiteit, 
niet om de witte kleur”, zegt Miyabi Kumagai. Maar 
die nuance raakte verloren in de vertaling. “Whitening 
schrikt westerlingen af, want die vinden juist dat ze er 
beter uitzien met een kleurtje.” Toen men die produc-
ten als brightening (verhelderend) herpositioneerde, 
sloegen ze wel aan. Eenzelfde product dus voor een 
andere behoefte. Ook de BB crème is daar een mooi 
voorbeeld van. “Die oorspronkelijk Duitse uitvinding 
werd populair in Korea omdat het de huid na estheti-
sche ingrepen verzorgt, beschermt én camoufleert”, 
zegt Bernardin. “Hoewel plastische chirurgie ingebur-
gerd is, blijft het er wel een taboe. Japan pikte het op 
als het schoonheidsgeheim van Koreaanse actrices en 
herpositioneerde het als een all-in-one product. Ideaal 
voor drukbezette vrouwen die geen tijd hebben, maar 
wel intensieve verzorging en make-up willen. In Chi-
na, waar vrouwen zich niet vaak opmaken, viel het 
natuurlijke resultaat van de BB crème in de smaak. Zo 
ook bij westerse vrouwen die geen foundation gebrui-
ken, als een soort make-up voor beginners.”  

1. 
TonyMoly Bunny Gloss Bar, 
via www.cosmetic-love.com

2. 
Hui Clear Science Tender 

Point make-up remover, via 
www.koreadepart.com

3. 
Mizon Skin Recovery Night 

Repair screening ampoule, via 
www.peachandlily.com

4. 
Etude House eye primer, via 

www.peauxdanges.com

5. 
Missha Perfect Cover  

BB cream, via  
www.bbcreamshop.eu

6. 
Cremorlab T.E.N. Cremor 

Bubble Energizing Mask, via 
www.Ohmyface.com

7. 
Ah Much Real My Cushion 

Blusher, via 
www.peachandlily.com

8. 
My Beauty Diary Broccoli 

sheet masks, via 
www.prettyandcute.com

9. 
Laneige Water Sleeping Mask, 

via www.peauxdanges.com

10. 
Peripera Peri’s Cushion  

Pang Tint, via 
www.koreadepart.com

LET OP: als je iets koopt 
buiten de Europese Unie 
en de totale waarde van 
je pakket onder de € 22 
ligt, ben je vrijgesteld 
van douanekosten.  
Verzendingskosten  
verschillen per website.
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