Aritaum sheet mask review

Which face sheet mask is best. Which serum sheet mask is best. Which is best sheet mask.
In my post about my current korean sheet mask collection, I mentioned I had 17 sheet masks to get through and review. I’ve tried and reviewed 4 so far, and fifth on my list is The Aritaum Fresh Power Essence Mask – Collagen, which I will be reviewing in this post. As always, I’ll first talk about the product ingredients and directions of use, but you
can skip down towards the ‘My Thoughts’ section to read my personal review of this product. Ingredients Purified Water, Glycerin, Butylene Glycol, Cetyl Hexyl Hexanoate, Hydrolyzed Collagen (20000 μg), Adenosine, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Ethylhexyl Glycerin, Xanthan Gum, Carbomer, Tromethamine, Polyglyceryl-3 Methyl Glucoside
Distearate, Peg-100 Stearate, Disodium Iodide, Phenoxyethanol, Fragrance * red flag ingredients that I do not like to use and would not recommend to anyone who has sensitive skin. How to use Leave on for 10-15 mins, then pat essence into the skin to help absorb. My Thoughts Size/ Quantity This sheet mask was slightly bigger than my face around
the edges so I just folded down the edges; It also seemed to wrinkle easily. There was a nice amount of extra essence, with the sheet completely soaked but not dripping. I used the extra essence on my arms and legs. Texture/ Consistency The sheet itself is of a standard thick white sheet, not see through. The essence has the appearance and
consistency of a milky white runny emulsion. Scent This sheet mask has a light floral/fruity fragrance that you can smell as soon as you open the packet. It does smell nice, but for anyone with sensitive skin like me, this added fragrance could be a problem. Results When I first put the mask on it felt comfortable and refreshing as most masks do, but it
did sting on areas with broken skin from pimples, other than that there was no irritation and I was able to keep the mask on for the full 15mins. The mask wasn’t completely dry after the 15mins were over which is good but I did notice that it was drier than other masks I have used – thankfully my skin under the mask was not dry at all and I could see
the essence glistening on my skin. I pat it in to aid absorption and it sunk in pretty quickly. I noticed at this point that initially the essence feels quite light but as you massage/ pat it in it has a slight oily slippery feeling but luckily no heavy stickiness. It does leave that smooth silky soft dimethicone feeling behind on the skin though, which feels nice
but worried me because of how easily my pores get clogged – and low and behold the next morning I got a few whiteheads. In general it gives a nice healthy glow and plumped/ hydrated appearance but there are many other sheet masks out there that do the same thing without causing whiteheads. I think this sheet mask would work well for someone
who’s pores don’t get clogged easily and are not acne-prone and I would probably like it if it wasn’t for that & the artificial fragrance. The essence in this sheet mask actually comes in a pouch version without the sheet mask, so that could actually be a better option as you can apply much thinner layers and use only the amount your skin needs at the
time. If you’d like to read my reviews on the 4 other mask sheets I tried out of the 17 in my collection, you can find them here: Review | Malie Snail Ultra Hydrating Essence Mask Review | Love & Beauty by Forever 21 Rice Moisture Facial Mask For Sensitive Skin Review | Tony Moly Bio Ex Cell Peptide Wrinkle Perfector Mask Review | The Face
Shop Real Nature Green Tea Face Mask Không quá rầm rộ nhưng cũng không đến nỗi “không ai biết”, hãng mỹ phẩm bình dân Aritaum tuy không nổi tiếng bằng Apieu, Missha nhưng cũng có chỗ đứng nhất định tại Việt Nam, sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng có thể kể đến đó chính là dòng son Aritaum Color Lasting Tint từng gây tiếng vang một
thời, ngoài ra thì các sản phẩm khác của hãng hầu như đều bị ngó lơ và ít ai để ý đến, cả mình cũng vậy . Hôm trước đang dạo dạo shopping bỗng thấy có mấy em mặt nạ giấy xinh xinh của Aritaum, bóp bóp thì thấy kiểu miếng mặt nạ bên trong cũng khá là mỏng nên mình quyết định mua về dùng thử vì mình chưa thấy bài review mặt nạ nào nhắc đến
bé này và hoàn toàn ngạc nhiên bởi hiệu quả mang lại sau một lần sử dụng, cùng mình tìm hiểu bé mặt nạ giấy Hàn Quốc này nhé Bé mask sữa gạo mình mua với giá 20K từ Aritaum đâyDòng mặt nạ Aritaum giấy mình mua là dòng Fresh Essence Mask với thành phần chính từ sữa gạo, có công dụng làm sạch, cân bằng độ ẩm và mịn da. Ngoài sữa gạo
thì Fresh Essence Mask của Aritaum còn có rất nhiều dòng với chiết xuất khác nhau, nhưng vì mua để trải nghiệm và viết bài review mặt nạ nên mình chỉ mua mỗi một em với giá 20K, em này cũng là một dòng mặt nạ giá rẻ chị em nên tham khảo đấy CẢM NHẬN KHI DÙNG Đúng như mình dự đoán, bé mặt nạ giấy Hàn Quốc này khá mỏng và khi đắp
lên da cảm giác rất vừa và khít, không bị quá rộng, lượng tinh chất cũng ở mức vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều. Một số dòng mặt nạ giá rẻ có rất ít tinh chất bên trong, làm mỗi lần đắp lên mình vẫn cứ cảm giác thiếu thiếu tinh chất thế nào ý, bé này thì mang lại cho mình cảm giác vừa đủ, thoải mái, miếng mặt nạ cũng vừa với khuôn mặt
mình nữa . Sau khi đắp khoảng 30 phút, mình tháo miếng mặt nạ ra và bắt đầu vỗ để tinh chất còn thừa thấm vào da. Ngạc nhiên là sau khi tháo miếng mask giấy, da mình kiểu sáng lên một tông thấy rõ luôn ý, mặc dù hãng không hề đả động gì đến khả năng làm sáng da của loại sữa gạo. Cá nhân mình cũng biết sữa gạo cũng có thể làm sáng da nhẹ
nhưng kiểu sáng thấy rõ này còn hơn cả lúc mình sử dụng mặt nạ Vitamin C 21.5 . Mặt nạ Aritaum chứa tinh chất dạng sữa đặc nên cũng rất dễ thấm vào da sau khoảng 15-20 giây massage. Hơi ý ẹ một tý là tinh chất của dòng mặt nạ này có vị hơi đắng nên sau đấy mình đã phải rửa mặt lại gấp, làm uổng công vỗ vỗ gần cả phút trời =)))) Tuy nhiên,
sau khi rửa lại, da mình cảm giác rất mát, kiểu sạch mịn như đúng lời hãng mô tả sau khi sử dụng ý, và bonus thêm quả da sáng hẳn một tông nữa . Đủ dòng mặt nạ Aritaum Fresh Essence Mask đây Sau khi dùng bé này xong thì hôm sau mình vội chạy ra shop để mua thêm một núi các mặt cùng dòng và hiệu quả sử dụng cũng rất khả quan, mình sẽ
nhắc đến trong các bài review mặt nạ sau này nhé, hy vọng dòng mặt nạ giấy Fresh Essence Mask của Aritaum cũng sẽ hot như dòng son đình đám Color Lasting Tint của hãng và sẽ là dòng mặt nạ giấy Hàn Quốc được nhiều chị em ưa chuộng và chọn dùng TÓM TẮT CHÚT VỀ BÉ MẶT NẠ GIẤY CỦA ARITAUM NHÉ Giá thành rẻ, nhiều
dòng, công dụng để lựa chọn Hơi khó tìm mua vì ẻm không nổi lắm tại Việt Nam Miếng mask mỏng, không quá dày Tinh chất dạng sệt như serum và thấm rất nhanh Chất serum hơi đắng một tẹo nếu liếm phải Vui lòng xin phép, dẫn link và ghi nguồn khi bạn muốn mang đi đâu đó. Mình xin cảm ơn. (Xin hứa rằng
sau bài này tớ sẽ review 1 sản phẩm không phải là mặt nạ giấy. Xin hứa. Xin hứa!) Dường như mỗi hãng mỹ phẩm của Hàn Quốc đều có cho mình 1 dòng mặt nạ mà ai cũng có thể sử dụng: giá rẻ, lựa chọn đa dạng, tác dụng vừa đủ,… Đối với Aritaum thì đó chắc chắn là dòng mặt nạ Fresh power essence mask. 1, Bao bì Dòng mặt nạ này có 20 mùi khác
nhau và hầu hết đều có chiết xuất từ thực vật (trừ Pearl). Bao bì tuy đơn giản nhưng tớ lại thích. Nền trắng, chữ trắng, kèm hình ảnh thực của nguyên liệu và kết hợp nhấn nhá với 1 màu sắc cùng màu của nguyên liệu ấy. Nhưng hình như sản phẩm tớ có là nội địa Hàn nên ngoài chữ Pomegranate là tên nguyên liệu thì toàn là tiếng Hàn, lên website đọc
cũng toàn tiếng Hàn không dịch ra được :)) 2, Trải nghiệm – Dung tích 20ml. Giá thành rẻ (1000 won). – Chất vải mỏng hơn so với nhiều loại sheetmask khác của Hàn cùng tầm giá, lại mềm mịn nên ôm lên da mặt rất êm. Khả năng giữ essence cũng tốt, miếng mask đắp xong để đó không bị khô mà vẫn còn độ ẩm. Các đường cắt vừa vặn với gương mặt
tớ: phần mắt không bị quá bé, phần mũi không bị quá dài, phần cằm không quá xa. Tổng thể là em ấy ôm rất gọn lên mặt không thừa quá nhiều và che phủ được hết những chỗ cần. Pomegranate: Chứa 2.000mg chiết xuất lựu. Độ ẩm của da sẽ tăng 125% sau khi sử dụng. Mặt nạ tinh chất nhũ tương làm cho da ngậm nước hơn. Nuôi dưỡng làn da và làm
cho da mịn màng và sáng hơn. Mùi hương giống như cao su vậy. Nhưng không nồng, lúc đắp mặt nạ hầu như không ngửi thấy. Essence dạng kem lỏng nên dù mask thấm rất đẫm nhưng không có tình trạng chảy tong tỏng. Lúc apply cũng giữ tốt trên da, ngồi cũng không bị chảy xuống dưới. Thoa phần essence còn trong túi ra tay thì tớ thấy thấm
nhanh, ẩm mượt, da sẽ mịn màng ngay tức thì. Gỡ mặt nạ ra thì như có một lớp nước trên mặt tớ vậy. Da mặt không có cảm giác nhờn dính nên tớ vỗ nhẹ để essence thẩm thấu hết rồi đi ngủ, không dùng thêm bước kem dưỡng nữa. Đắp xong tớ thấy các vẩy da khô biến mất hoàn toàn, da siêu mềm mịn và căng. Hiệu quả giữ được trong 1, 2 ngày. Nhìn
da rất đẹp và có sức sống. Riêng việc sáng da thì tớ không nhận thấy rõ rệt lắm. Rating: 4.25/5. Email: linhsbeautyland@gmail.com ; Instagram: linhsbeautyland Youtube: Sky007:
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