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 הדרך כל את עשן מובילות ביוסי בלוגריות שתי
 ואת אותנו יותר טוב להכיר כדי לישראל מווייטנאם

 חשפו הן הדרך על המקומית. הקוסמטיקה תעשיית
הווייטנאמיות של הטיפוח שגרת על מפתיעים נתונים

רשף עדי

"-י-י״י**
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 תרו תאו שם:
 תרו פרימי חיבה: שם
27 גיל:
 רווקה משפחתי: מצב

 בחינוך ועובדת בלונדית עיסוק:
 Primmytruong פייסבוק:

Primmytruong אינסטגרם:

 וון האנה שם:
 אוללה האנה חיבה: שם
35 גיל:
 שש בן ילד + נשואה משפחתי: מצב

 עסקים ואשת בלוגרית עיסוק:
 hannahohlalal פייסבוק:

hannahohlala אינסטגרס:

 דרך חוץ תוצרת יופי תכשירי לעצמך מזמינה שאת בזמן ידעת?
 להתניע כדי מגדרו יוצא הישראלי היצוא מכון ודומיו, נט סטרוברי

 ישראליים קוסמטיקה תכשירי של חשיפה ההפוכה: המגמה את
 מובילות ביוטי בלוגריות שתי לארץ הגיעו אלה בימים הבינלאומי. לשוק

 ציבור יחסי לו ולעשות המקומי הקוסמטיקה שוק את להכיר כדי מווייטנאם,
במוצרי ומתעניינים מאוד פתוחים אסיה במזרח "השווקים מולדתן. בארץ

 הישראליות, החברות את שמקדמות פעולות עושים ואנחנו קוסמטיקה,
 דפנה מספרת עסקיות", הזדמנויות להן ומייצרות יעד לקהלי אותן חושפות

 "לבלו־ היצוא. במכון צריכה מוצרי חטיבת ומנהלת סמנכ״לית שטרנפלד,
 שלהן הרשמים את מעלות והן גדול, עוקבים קהל יש לכאן שהוזמנו גריות

 וזו מאור, גדול הצרכנים קהל על שלהן ההשפעה כוח החברתיות. לרשתות
למכירה". הנעה וגם מודעות שמייצרת פעילות
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 המקומית מהתוצרת להתפעל כדי הגלובוס את לחצות שזכו הבלוגריות

 ),27(תרו ותאו אוללה״, ״האנה הוא ברשת שלה שהכינוי ),35(וון האנה הן

 חיבה, בשמות להשתמש אצלנו מאוד "פרימי"("מקובל הוא שלה שהכינוי

 עברה שש, בן ילד פלוס נשואה האנה, מסבירה). היא יש", לכולם כמעט

 מאוחר שנים 18 לווייטנאם וחזרה לארצות־הברית הוריה עם עשר בגיל

 היופי לתעשיית נחשפה היא לבין בין בעלה. של עבודתו בעקבות יותר,

 היא היום יופי. מכוני רשת של כמנכ״לית לעבוד גם והספיקה האמריקאית

 בבעלותה ויש קוריאני קוסמטיקה מותג של תכשירים בווייטנאם מפיצה

 במותגי המתמקד ציבור יחסי ומשרד שינה בגדי של מותג רפואי, ספא
 לה ויש העיניים, בצדי בוטוקס לה שהזריקו בסוד לנו גילתה היא טיפוח.

 ובשפתיים. העליון הריסים בקו בגבות, עדין־עדין קבוע איפור גם

 שנים, חמש לפני רק הטיפוח לעולם נחשפה לעומתה, פרימי,

 בתעשיית לסלב במהירות הפכה שהקימה הבלוג בזכות אבל

 היא החברתיות ברשתות לפעילות במקביל המקומית. היופי

החינוך. בתחום המשפחתי, בעסק גם עובדת

^ זה? מה הגנה? קרם
 היא מאוד, מהר פופולריות צבר שלי שהבלוג הסיבות "אחת

 ואיפור", טיפוח בתכשירי להשתמש איך יודעות לא שהווייטנאמיות

 מארצות־הברית כשהגעתי בסיסיים שהם שחשבתי הדברים "כל האנה. אומרת
 בתכשירי להשתמש התחלתי למשל, בעליל. בסיסיים כלא התגלו לווייטנאם,

 לא זה בווייטנאם אבל בארצות־הברית, נורמלי לגמרי שזה ,14 בגיל טיפוח

 קרם זה מה אפילו יודעות לא 40ו־ 30 בנות וייטנאמיות נשים הרבה מקובל.

 אבל מתאפרים, כך ואחר הגנה קרם שמורחים בסיסי, שזה חשבתי הגנה.

 לשאול התחילו שלי חברות בשוק. והייתי זה את יודעות לא שהן גיליתי

המריא". זה ומשם בבלוג שלי מהידע לשתף התחלתי אז שאלות, אותי

מושפעות הווייטנאמיות אבל ה׳קרדשיאנס׳, את רואות כולן אצלנו "גם

 טבעי איפור אוהבות "אנחנו פרימי. מספרת הקוריאניים", מהטרנדים יותר

 מוסיפה: האנה קררשיאן". קים בסגנון הכבד הקונטורינג את ולא ועדין,

 בכבדות. מאופרות יהיו מתוכן תשע נשים, עשר תפגשי אם "באמריקה,
 במייק־ להשתמש הפסקתי השתנה, שלי האיפור סגנון לווייטנאם, כשחזרתי

 עור רענן, מראה אוהבות הווייטנאמיות התעדן. שלי העיניים ואיפור אפ

אוהבות". שהאמריקאיות כמו מט בגימור עור ולא ומבריק, זוהר

 איפור עם להגיע אסור בווייטנאם כי ,21 גיל בסביבות להתאפר ״התחלתי

 "גם פרימי. מספרת הקולג׳", עד הלימודים, שנות כל לאורך הספר, לבית

 מסכימות לא האמהות מקובל, לא זה כי כמעט, התאפרתי לא הערב בשעות

 הוא שלי מהתפקיד וחלק לעור, מזיק שהאיפור חושבות הן קשוחות. מאור והן

נכון". אותו להסיר יודעים אם לעור מזיק לא שאיפור ולהסביר ללמד

 אבל בסוף, הרטינול את למרוח נהוג לא שזה יודעת אני רטינול. מורחת אני

 ממש העור על מגנה ואני בשבילי טוב הכי שעובדת הנוסחה שזו מצאתי

 אחד שכל בטוחה והיא לדבריה, דקות, כעשר נמשך הטקס כל מהשמש". טוב

 הטיפוח ששגרת בוודאות יודעת "אני חיוני: לגמרי הוא מהתכשירים ואחד
 אחות לי יש טוב. הכי נראה שלי והעור אחיות חמש לי יש כי יעילה, שלי

 אני אז גרוע. יותר עשרה פי נראה שלה והעור בשנתיים, ממני שמבוגרת

יותר". טוב נראים העור, את מטפחים שאם כעוברה יודעת

שלבים בתשעה טיפוח
 את הבנות אימצו הקוריאניים, לטרנדים שלהן מהחיבה כחלק

 גבי על זו תכשירים של שכבות שם: המקובלת הטיפוח שגרת

 בסבון שטיפה ואז איפור הסרת כפול: בניקוי מתחילה "אני זו.

פרה־סרום, ואז טונר, מורחת אני כך "אחר האנה. מפרטת פנים",
 מכן לאחר יותר. מהר פנימה לחדור לסרום שעוזר קוריאני תכשיר

 שניים שוגים, סרומים כמה ואז היאלורונית, חומצה עם קרם מורחת אני

אחרון וכשלב עיניים, קרם מכן לאחר יבש. מאוד שלי העור כי שלושה, או
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הווייטנאמי? הקהל את לעניין שעשוי עסק לד יש *
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בבית השיער את חופפות לא
 ולא - ראש בחפיפת עצמן את מטריחות לא מתברר, כך הווייטנאמיות,

 האנה. מספרת במספרה", לחפוף אצלנו מאוד "מקובל לקויה: היגיינה בגלל
 שהולכת חברה לי יש זול. מאוד זה כי אצלנו פופולרי הכי הטיפול "זה

 טיפולי בבית". חפפה לא מעולם היא בשבוע, פעמים שלוש במספרה לחפוף
 - וגם ממילא, חלק שיער יש שלרובן היות אצלן, פופולריים פחות החלקה

 לפני פופולריות היו "החלקות טרנדי. לא פשוט חלק שיער - מתברר כך
סלסול". ועושות גלי שיער רוצות כולן "היום פר־מי. מספרת שנה", 15-10

 השכנה של שהדשא נדמה להן גם כולנו, כמו אבל למות, יפות הן אגב,
 מדגימה פרימי יותר. יפים השכנה של שהעפעפיים כלומר, - יותר ירוק

 הקפל את לדמות כדי העפעף למרכז מדבקה מצמידה היא איך בלייב
 מסבירה. היא בווייטנאם", פופולרי מאוד "זה המערבית. לעין שאופייני

 מתוך שמונה בערך אצלנו, בכלל. זה על חושב־ם לא שבמערב מניחה "אני
 ניתוח עוברות חלקן כאלה. במדבקות משתמשות שמתאפרות, נשים עשר

הזה". המראה את להשיג כדי פלסטי
 ג׳יג׳י, של במותגים והתנסו ימים חמישה במשך הארץ את שחרשו אחרי

ומע נפלא "היה הצליח: שהקמפיין נרמה - ועוד hl נביטה, כריסטינה,
 שיכולים תכשירים בהרבה והתנסיתי המון "למדתי האנה. מסכמת ניין׳/

 מיפן, בתכשירים בעיקר השתמשתי הנסיעה לפני הווייטנאמי. לשוק להתאים
 פרימי גם שלי". לרשימה מתווספת ישראל ועכשיו ואמריקה, קוריאה צרפת,
 הישראלית הקוסמטיקה של והחזון האיכות על הרבה "למדתי מרוצה: יצאה

 עכשיו בקרוב". לכאן לחזור מקווה אני בדרך. שפגשתי מי בכל והתאהבתי
■ .share הרבה ויעשו כמוהן, יתלהבו שלהן העוקבות שגם לקוות רק נשאר

hl של הטיפולים בחדר

 מדבקות מדגימה: פרימי
 עפעפיים של אשליה ליצירת

מערביים


