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Un preservatiu que detecta
malalties de transmissió sexual

ESTILS

Tres adolescents londinencs d’entre 13 i 14
anys han aconseguit l’atenció mediàtica internacional després de presentar als TeenTech Awards 2015 –premis a la innovació
enfocats a estudiants britànics– un preservatiu que canvia de color si detecta una malaltia de transmissió sexual. El condó, ano-

menat S.T.EYE, inclou una capa impregnada de molècules que brilla si entra en contacte amb bacteris o virus associats a aquestes malalties. Així, l’invent s’il·lumina de
color verd si detecta la clamídia, de groc en
el cas d’herpes, de lila si detecta el papil·loma humà i de blau per la sífilis.
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La Monumental obre les
portes al Van Van Market

Lexus prova a Barcelona
un monopatí volador

Food trucks, street food i bona música es fusionen avui al vespre i tot demà en una nova
edició del Van Van Market, que tindrà lloc a
la Monumental. “Si t’agrada el menjar tailandès i el soul, si gaudeixes de la cuina mexicana i del rock’n’roll... és la teva oportunitat”,
convida a anar-hi l’organització.
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Lexus, el fabricant de cotxes, ha desenvolupat
un monopatí volador a l’estil del que apareix
a Retorn al futur II, i un skater professional
el prova aquests dies a Barcelona, segons el
portal TechCrunch. Se’n sap poca cosa, però
l’aparell funcionaria amb “imants superconductors refrigerats amb nitrogen líquid”.

Els ‘greatest hits’ de
la cosmètica coreana

1

Són productes de qualitat, a preus competitius i molt efectius a la
pell però sedueixen les clientes principalment pel seu embolcall. Un
còctel d’estètica naïf de la cosmètica que triomfa a l’Àsia i que ara
està a l’abast de tots. Descobriu els productes més sol·licitats
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1. Un bestiari de mans
Un aneguet, un ós panda, un
pingüí i una foca. Aquests
animalons guarden a l’interior
una crema de mans aromàtica,
formulada amb un 90%
d’ingredients naturals –fins a sis
ingredients vegetals ecològics–,
que hidrata en profunditat i
protegeix la pell de les agressions
externes.

5. La reina: la BB Cream

2. Porus sota control
Semblen adhesius i ho són en certa
manera. És un pack de tres tiretes
que combaten els punts negres i les
imperfeccions al voltant del nas.
També ajuda a netejar en profunditat aquesta zona a través de tres
passos del tractament. El primer
pas obre els porus, el segon extreu
les imperfeccions i el tercer els tanca. Els resultats són sorprenents.

6. Tomàquet per a la cara

3. Un esprai molt bufó

7. 20 minuts de silenci

Dins d’aquest envàs d’estètica
kawaii s’hi amaga un esprai facial
hidratant per a pells normals o
seques que conté extracte de
préssec i poma. És un producte
que també es pot fer servir com a
fixador de maquillatge.

4. Tinta de pintallavis

Un tint cremós que aporta color
als llavis fins al final del dia.
Aporta un color intens sense
ressecar-los i està disponible en
quatre tonalitats que van del
vermell al rosa passant pel salmó.

La bellesa es
E
dicta a Corea

MARIA ALMENAR

Els productes i secrets cosmètics que causen furor
a la península asiàtica arriben a Catalunya

BARCELONA

l DNI no menteix. Diu
que ha bufat 29 espelmes, però a primera vista ningú ho diria. Lilin
Yang té cara
d’adolescent. Una pell
immaculada completament llisa, hidratada,
il·luminada i sense imperfeccions. La seva
cara recorda un llenç
en blanc en què l’artista –que és ella mateixa–
ha decorat meticulosament una fina línia de tinta
negra sobre la mirada per emmarcar els seus ulls allargats, ha afegit
pinzellades rosades als llavis i un ru-

bor difuminat a les galtes que llueixen fresques i juvenils. Ella és la cara de la bellesa a consciència.
Lilin Yang, una maquilladora
d’origen xinès, va obrir a finals de
l’any passat a Barcelona Miin Korean Cosmetics, la primera botiga a
tot Catalunya especialitzada en productes de cosmètica procedents de Corea. L’objectiu
estava ben definit. “Volia
acostar els secrets de la
bellesa coreana al mercat europeu i, alhora,
ajudar les occidentals a
tractar-se la pell correctament”, assegura Lilin
Yang, propietària del negoci. De fet, insisteix que hi ha un
desconeixement generalitzat del ritual que s’ha de seguir per aconseguir una cara de porcellana. “Les ca-

talanes prioritzeu la naturalitat, però no us preocupeu si teniu la pell
bé. Creieu que amb una crema hidratant i un desmaquillador en teniu prou, i no és així”, diu.
Lilin Yang repeteix cada dia i cada nit una rutina de bellesa facial basada en la combinació de diversos
productes que fan una determinada
funció i es complementen. Primer
s’aplica el netejador facial, després
el tònic, el sèrum, la crema de cara
i la de contorn d’ulls, més tard la BB
Cream i, finalment, el maquillatge.
Una cerimònia que dura uns 20 minuts sense tenir en compte les màscares nutritives que s’aplica tres
cops per setmana. “No m’importa
llevar-me més d’hora per fer aquests
deures facials –ressalta–. Això és el
que hauríeu de fer totes si voleu tenir una pell fina, hidratada i llumi-

Les BB Cream són el producte estrella per excel·lència de la cosmètica asiàtica. Hidraten la pell, allisen les arrugues i protegeixen de
les radiacions solars. A més, aporten més color i milloren la tonalitat de la cara cobrint les imperfeccions de manera uniforme. Aquesta en concret també conté extracte de camamilla que relaxa la pell.

Dins d’aquesta hortalissa s’hi amaga una màscara facial amb extractes naturals de tomàquet que elimina toxines i unifica el to de la
pell. El tomàquet és un antioxidant
natural que aporta vitamina A, té
propietats antiinflamatòries i redueix les vermellors. És un producte indicat també per a les pells més
sensibles.
Els llavis també necessiten màscara per hidratar tot el seu contorn.
Aquest producte deixa anar una
agradable aroma de fruita que protegeix la zona. Això sí, durant 20
minuts la boca ha d’estar tancada.

8. Mitja dotzena

A partir d’ara, l’ouera també es
guardarà al lavabo. Els dos ous que
conté serveixen per netejar la pell
de la cara. El blanc té propietats exfoliants i regula les pells més greixoses. En canvi, el marró tanca els
porus i afina les arrugues.

nosa”, sentencia amb un somriure.
Temps, constància i disciplina com
a factors clau. Entre els altres errors
freqüents que acostumen a fer les
catalanes, destaca “l’obsessió per
prendre el sol i no fer-ho amb la protecció adequada”. En aquest sentit,
recomana com a norma bàsica “utilitzar cremes hidratants amb alta
protecció solar més enllà de la platja i la piscina”. Cares protegides
també en el dia a dia.
Llaminadures hidratants

La gran majoria de productes de
cosmètica coreana giren al voltant
de la hidratació, amb tractaments
facials i corporals que aporten a la
pell tots els nutrients que necessita.
De fet, la seva filosofia es basa a utilitzar una gran quantitat de substàncies naturals i principis actius en

01. Lilin Yang,
propietària de
Miin Korean
Cosmetics.
02. Un dels
colorets.
03. La botiga és
al carrer Pau
Claris, 110.
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Mireu el vídeo
a l’Ara.cat
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vasos d’estètica kawaii –terme japonès per designar el que és bufó–
que estan pensats per seduir les clientes”, destaca Lilin Yang. I la reacció és l’esperada.
Entra a la botiga una dona de mitjana edat i el primer que fa es mirarse les cremes de mans en forma de
simpàtics animalons. Acaba comprant la que té forma d’ós panda.
Aquesta estètica, que triomfa entre
públics d’edats i gustos diversos, és
una estratègia de màrqueting més
per potenciar la compra. A casa nostra la utilitzen marques com Mr.
Wonderful. El tercer factor clau que
fa que la cosmètica coreana sigui
gairebé addictiva és el preu. “Oferim
productes molt competitius, que
són bons, agraden a primera vista i
que són aptes per a totes les butxaques”, conclou.
Un boom que s’estén a Europa
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quantitats més elevades del que estem acostumats a veure en els cosmètics occidentals. Així, no és estrany veure entre els ingredients
que componen cada fórmula extractes de procedència vegetal com la
camamilla, el te verd, el cactus, la camèlia, la mandarina, el tomàquet,
l’oli d’oliva... o fins i tot ou, d’origen
animal. Més enllà de l’eficiència i els
bons resultats que garanteixen
aquests productes hi ha el factor estètic, amb un packaging cuidat al
detall que salta a la vista [vegeu el
requadre a la part superior de la pàgina]. Un conillet que té a l’interior
un esprai facial, una crema de mans
en forma d’aneguet, una ouera amb
dos ous que eliminen impureses, un
tomàquet que conté una màscara
hidratant... Colors pastel, motius
infantils i aparença dolça. “Són en-

No és la primera vegada que Corea
s’avança a l’hora d’explotar productes de bellesa que sacsegen el mercat
de la cosmètica. Fa uns anys, les BB
Creams van revolucionar el sector
amb la promesa de convertir-se en
un bàlsam únic que hidrata, unifica
el to, difumina les imperfeccions i
aporta protecció solar. Tot això en un
mateix producte. La fórmula original
era alemanya i es va crear als anys 50,
però no se’n va fer ressò mundial fins
que Corea les va començar a comercialitzar i en va millorar els resultats
augmentant més propietats i beneficis per a la pell. Ara els productes coreans s’estenen progressivament als
països europeus.
A Catalunya, Miin Korean Cosmetics és l’únic punt de venda especialitzat en aquest tipus de bellesa i Yang acaba d’inaugurar una nova botiga a Madrid, on haurà de
competir amb dos negocis més a la
capital espanyola. També els grans
centres comercials s’han fet eco
d’aquest boom i han començat a
apostar per marques com ara Holika Holika, Tony Moly, Etude House i Missha, amb segell coreà. Pel
que fa a internet, hi ha pàgines web,
com Korean Queens, especialitzades en aquest tipus de cosmètica. “I
això només acaba de començar”, assegura Yang.
Com a impulsora a Barcelona, la
propietària de Miin Korean Cosmetics ja avança que té plans més
enllà de l’Estat. “Aviat obriré botigues a Londres, París, Berlín i Milà”, assegura la jove emprenedora.
I va més enllà: “En un futur voldria
crear també la meva pròpia marca,
però aniré pas a pas”. Per cert, què
significa Miin? “En coreà vol dir
persona bella i això és el que precisament intento fer amb les meves
clientes: intento contribuir a fer
que se sentin guapes i que marxin
amb un somriure a la cara”, sentencia Yang.e

