Produkty
Kwintesencja pielęgnacji
darami natury

Marka Yon-Ka

Natura i środowisko

Marka Yon-Ka utworzona została w 1954 i jest pionierem w dziedzinie

Firma Yon-Ka wprowadziła w 2014 roku rzeczywiste działania w

pielęgnacji preparatami pochodzenia roślinnego i aromaterapii. Może

zakresie ochrony przyrody poprzez wspieranie stowarzyszenie „Un toit

pochwalić się bogatym doświadczeniem na rynku międzynarodowym.

pour les abeilles” (Dach dla pszczół). W obliczu zagrożenia tego tak

Dostarcza Twojej skórze to, co w naturze najcenniejsze: pełne energii

ważnego dla ekologii gatunku założono ule pszczele w Górnej Prowansji.

słonecznej, rewitalizujące olejki eteryczne, uzupełnione o składniki
aktywne - witaminy, kwasy owocowe, polifenole, peptydy, pierwiastki

Yon-Ka Quintessence

śladowe... Precyzyjne działanie, pielęgnacja i efektywność dedykowane
są dla najbardziej wymagającej skóry.

Sercem preparatów i zabiegów Yon-Ka jest jej 5 olejków eterycznych o
niezwykłych właściwościach: lawendowy, geraniowy, rozmarynowy,

Doświadczenie ﬁrmy

cyprysowy i tymiankowy. To swoista uczta dla zmysłów i luksusowa

Opracowaniem formuły, produkcją i dystrybucją kosmetyków zajmuje

formuła wzmacniająca efektywność naturalnych składników roślinnych,

się Laboratories Multaler - francuska ﬁrma rodzinna. Każdy produkt

sprowadzanych z wielu zakątków świata.

cechuje wysoka skuteczność i najwyższa jakość. Wszystko to zgodne
jest z misją, etyką marki i naukowym podejściem inżynierów chemików,

NAUKA

farmaceutów i biologów. Dystrybuowana jest we Francji i na całym

DOŚWIADCZENIE

świecie przez ponad 5000 profesjonalistów w dziedzinie pielęgnacji ośrodki SPA i salony piękności. Yon-Ka oferuje każdemu rozwiązanie

NATURA & RELAKS

dostosowane do jego potrzeb oraz imponujące i natychmiastowo
widoczne rezultaty u osób w każdym wieku.
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ESSENTIALS

SPECIFICS

Pełna gama produktów oczyszczających stanowi pierwszy i niezbędny dla

Wszechstronnie sprawdzone przez profesjonalistów pielęgnacji kosmetycznej

równowagi naskórka etap pielęgnacji. Są to prawdziwi „kondycjonerzy skóry”.

produkty SPECIFICS Yon-Ka przynoszą specjalistyczne rozwiązanie

Essentials Yon-Ka delikatnie oczyszczają i wspomagają skuteczność działania

kompleksowych problemów skórnych - zaczerwienień, zanieczyszczeń oraz

codziennych produktów pielęgnacyjnych.

przebarwień pigmentacyjnych.

BOOSTERS

AGE CORRECTION

Wysoko skoncentrowane naturalne składniki, które intensywnie nawilżają skórę

Dzięki innowacyjnym naturalnym składnikom o udowodnionej skuteczności

oraz dostarczają cenne minerały niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.

produkty skutecznie zwalczają zmarszczki oraz utratę jędrności i blasku.

CONTURS

AGE DEFENSE

Produkty do okolic oczu i ust stanowią niezbędny element codziennej pielęgnacji i

Produkty umożliwiają skórze ochronę przed starzeniem się, dostarczając jej

odpowiadają specyﬁcznym wymaganiom wrażliwych stref twarzy.

naturalnych substancji aktywnych, które przywracają równowagę i witalność.

AROMA FUSION

FOR MEN

Aromatyczne produkty do ciała o niezwykłych zapachach. Zabiorą Cię w

Seria YON-KA FOR MEN to rozwiązanie dla problemów męskiej skóry, która jest

niezapomniane podróże po czterech regionach Francji.

grubsza i narażona na uszkodzenia wynikające z codziennego golenia.
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ESSENTIALS

OCZYSZCZANIE

LAIT NETTOYANT

GEL NETTOYANT

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE
DO DEMAKIJAŻU

ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
DO DEMAKIJAŻU

TWARZ / OCZY

TWARZ / OCZY

Aksamitne i delikatnie pachnące
łagodne mleczko nadaje się do
każdego rodzaju skóry. Jedna
aplikacja oczyszcza i usuwa
makijaż z twarzy, powiek i rzęs.
Spłukuje się przy użyciu wody.
Chroni błonę hydrolipidową
naskórka i pozostawia idealnie
czystą, gładką i elastyczną skórę,
dając jej uczucie komfortu.

Błękitny żel o konsystencji
delikatnej i jedwabistej pianki
nadaje się do każdego rodzaju
skóry. Łagodnie myje i usuwa
makijaż z twarzy, powiek i rzęs,
oczyszcza i odżywia naskórek.
Chroni jego błonę hydrolipidową
i pozostawia skórę elastyczną i
świeżą i ukojoną.

Składniki aktywne: borneol, łagodne
czynniki myjące pochodzenia roślinnego,
wyciąg z brunatnic, gliceryna roślinna

Składniki aktywne: irys, łagodne
czynniki myjące pochodzenia roślinnego,
algi czerwone, lawenda, olejki eteryczne
z werbeny egzotycznej

SKU 30010

SKU 30020
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ESSENTIALS

TONIZACJA

Więcej niż tylko tonik!

LOTION YON-KA
ODŻYWIAJĄCY - ODŚWIEŻAJĄCY
DO SKÓRY
NORMALNEJ / TŁUSTEJ / SUCHEJ
o więcej niż tylko tonik! Ta pielęgnująca mgiełka jest
prawdziwym eliksirem urody o oddziaływaniu ﬁtoaromatycznym, niezbędnym aby przywrócić
równowagę i przygotować skórę do codziennych
zabiegów pielęgnacyjnych. Nie zawiera alkoholu,
odświeża, tonizuje, oczyszcza naskórek i przekazuje
całemu ciału energetyzujące działanie olejków
eterycznych.

Składniki aktywne: Quintessence Yon-Ka (olejki eteryczne:
lawendowy, geraniowy, rozmarynowy, cyprysowy i tymiankowy)

SKU 30100
30110
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ESSENTIALS

ZŁUSZCZANIE

GUARANA SCRUB
ZŁUSZCZANIE - OCZYSZCZANIE
DO SKÓRY
NORMALNEJ / TŁUSTEJ / SUCHEJ
Złuszczający krem delikatnie oczyszcza, odblokowuje i
wygładza skórę. Połączenie nasion guarany i
organicznego ryżu brązowego z ekstraktami
roślinnymi wzmacnia strukturę skóry oraz nadaje jej
gładkość i jedwabistość. Pozostawia skórę czystą,
świeżą i promienną.

Składniki aktywne: nasiona guarany i organicznego brązowego
ryżu, gliceryna roślinna, chaber, nagietek, lipa, rumianek pospolity,
dziurawiec, olejek eteryczny geraniowy, lawendowy i rozmarynowy

SKU 31220
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BOOSTERS

WZMACNIANIE

HYDRA +

LIFT +

INTENSYWNE WZMACNIANIE
NAWILŻANIA

INTENSYWNE UJĘDRANIANIE

TWARZ / OCZY

TWARZ / OCZY

Intensywnie nawilżające serum
zmniejszające szorstkość i
uczucie napięcia skóry.
Zmiękczona i ukojona skóra
szybko odzyskuje naturalny
blask.

Kompozycja na bazie rozmarynu
pozwala uzyskać wyraźne
wzmocnienie i ujędrnienie skóry.
Wygładza, uelastycznia i
poprawia owal twarzy.

Składniki aktywne: czarna porzeczka,
gliceryna roślinna, malina, magnez, kwas
piroglutaminowy, brunatnice,
kasztanowiec, witaminy C i B5

Składniki aktywne: rrozmaryn, chmiel,
szałwia, jasnota biała, krwawnik, kwas
piroglutaminowy, gliceryna roślinna,
pochodne krzemu, dziurawiec, podbiał,
Quintessence Yan-Ka (olejki: lawendowy,
geraniowy, rozmarynowy, cyprysowy i
tymiankowy)

SKU 23060

SKU 23740
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BOOSTERS

RYTUAŁ PIĘKNA

TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA
TERAPIA SZYTA NA MIARĘ

Dzięki zawartości aktywnych składników preparaty Boosters ﬁrmy YonKa spełniają konkretne potrzeby skóry.
Rano i/lub wieczorem wymieszaj 1 lub 2 porcje wybranego preparatu
Boosters z kremem nawilżającym Yon-Ka. Następnie nałóż na twarz i
szyję.
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CONTURS

ODŻYWIANIE & REDUKCJA OBRZĘKÓW I CIENI

NUTRI CONTOUR

PHYTO CONTOUR

ODBUDOWA I ODŻYWIENIE

OBRZĘKI I CIENIE POD
OCZAMI

OCZY / USTA

OCZY

Bogaty w witaminy oraz olej z
orzecha laskowego krem
łagodzi i odżywia okolice oczu
oraz ust. Chroni przed
nadmiernym przesuszeniem i
przedwczesnym starzeniem.

Delikatny, aromatyczny krem z
wyciągiem z rozmarynu
widocznie redukuje obrzęki i
cienie pod oczami. Przywraca
jędrność skóry w okolicy oczu i
ust oraz zapewnia zmęczonym
powiekom natychmiastowe
uczucie świeżości i rozluźnienia.

Składniki aktywne: olej z orzecha
laskowego, rumianek, witaminy E, F, PP

Składniki aktywne: rozmaryn, peptydy z
pąków buku, aloes, gliceryna roślinna,
Quintessence Yan-Ka, witamina E

SKU 33010

SKU 33220
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CONTURS

RYTUAŁ PIĘKNA

TWÓJ RYTUAŁ PIĘKNA

PROFESJONALNE USUWANIE OBRZĘKÓW I
CIENI POD OCZAMI

TERAPIA SZYTA NA MIARĘ

1.

Nałóż Phyto-Contour delikatnymi
ruchami naśladującymi głaskanie.
Dotknij środkowym i wskazującym
palcem wewnętrznych kącików oka i
wygładź twarz w kierunku skroni.
Lekko uciskaj skórę.
2. Powtórz trzy razy.
3. Powtórz dokładnie to same na górnej
powiece.
4. Dokończ delikatnie przesuwając palce
ze skroni w kierunku podstawy szyi
(zagłębienie podobojczykowe).

APLIKACJA NA OKOLICE OKA
Wprowadź kosmetyk na okolice oka
oklepując ją. Omijaj rzęsy.

APLIKACJA NA OKOLICE UST
Rozprowadź kosmetyk oklepując
okolice ust.

11

AGE DEFENSE

NAWILŻENIE & WITALIZACJA

HYDRA N°1 FLUIDE

PHYTO 58

NAWILŻENIE - MATOWIENIE

REWITALIZACJA - ODŻYWIENIE

SKÓRA NORMALNA
/ TŁUSTA

SKÓRA NORMALNA / TŁUSTA
/ SUCHA

Głęboko nawilżający i
przeciwstarzeniowy ﬂuid
idealnie matuje skórę. Pielęgnuje
cerę normalną i tłustą
zapobiegając błyszczeniu się
skóry w ciągu dnia. Przywraca
jej elastyczność i miękkość
jednocześnie nadając pełnię
blasku.

Delikatny i szybko wchłaniający się
krem wzbogacony wyciągiem z
rozmarynu ma działanie stymulujące
i zapewniające rewitalizację
naskórka. Likwiduje oznaki
zmęczenia, ujednolica koloryt i
rozjaśnia cerę. Jego świeży i tonujący
zapach oddziałuje na całe ciało. W
wersji dla skóry normalnej i tłustej
posiada większe stężenie rozmarynu
o działaniu oczyszczającym. W wersji
dla skóry suchej został wzbogacony
o olejki odżywcze zwiększające
uczucie komfortu.

Składniki aktywne: kwas hialuronowy,
imperata cylindryczna, polisacharydy,
aloes, kwas piroglutaminowy, gliceryna
roślinna, skwalan oliwny, krzem,
krzemionka, olejki eteryczne: różany i
jaśminowy, witaminy A, C, E

Składniki aktywne: rrozmaryn,
Quintessence Yan-Ka, witaminy E, A, F

SKU 35410
35400

SKU 34040
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AGE DEFENSE

WYGŁADZENIE

NUDE PERFECT
MULTIPERFEKCYJNY FLUID
Z EFEKTEM ROZMYCIA
Powiedz “do widzenia” primerom i bazom! Prezentujemy nowy ﬂuid, który jest
sekretem do osiągnięcia perfekcyjnej skóry oraz jest naturalną alternatywą dla
primerów, które składają się głównie z silikonów i parabenów. PERFECT NUDE jest
ﬂuidem nowej generacji, produktem do zadań specjalnych, wywołującym efekt
rozmazania. Od dziś nie będziesz potrzebować ﬁltrów na Instagramie!
Bezpieczna i czysta formuła ﬂuidu posiada w składzie 96% naturalnych składników,
które w widoczny sposób wspomagają cerę i wydobywają z niej przepiękny blask.
Nude Perfect minimalizuje także niedoskonałości, poprawia strukturę skóry,
widocznie ją napina i rozmywa linie i zmarszczki na skórze. Cera uzyskuje więcej
blasku, staje się gładsza i piękniejsza każdego dnia, a efekt utrzymuje się nawet bez
makijażu.
Składniki aktywne: Substancje mineralne, irys, cynk, proszek ryżowy
i aminokwasowy, witamina A, C, E, jojoba, kowniatek nadmorski,
organiczna Ashwagandha, kwiat Sophora japonica, śliwka Kakadu,
kwas hialuronowy, organiczny kaktus opuncji, olejki eteryczne z
ylang-ylang i magnolii, kwintesencja Yon-Ka

SKU 35500
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AGE CORRECTION

WYGŁADZANIE & UJĘDRNIANIE 35 - 45 LAT
KILKA KROKÓW DO REDUKCJI ZMARSZCZEK
Stymuluj skórę lekko oklepując zmarszczki oraz
pozostałą część twarzy, szyi i dekoltu.

ELASTINE JOUR/NUIT
WYGŁADZANIE I UJĘDRNIENIE
LINIE I ZMARSZCZKI
To kompozycja kremów na dzień i na noc, które
wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc rewitalizujący
program przeciwzmarszczkowy. Dzięki zawartości 19
aminokwasów egzogennych widocznie wygładzają
zmarszczki, pozwalając skórze odzyskać elastyczność.
Idealnie nawilżona, odżywiona, ochroniona i
wzmocniona skóra szybko odzyskuje swoją witalność.

Składniki aktywne:
Elastine jour: peptydy elastynowe, peptydy mleczne, masło shea,
seryna, hydroksyprolina, witaminy E, C, A
Elastine nuit: peptydy elastylowe, peptydy mleczne, masło shea,
peptydy sojowe, olej z kiełków pszenicy, witamina C

SKU 36210
36230
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!

AGE CORRECTION

WYGŁADZANIE & UJĘDRNIANIE 45 - 55 LAT

TIME RESIST
AKTYWATOR MŁODOŚCI
LINIE I ZMARSZCZKI
Innowacyjny TIME RESIST duo jest precyzyjnym sprzymierzeńcem w redukcji
widocznych oznak starzenia. To zaawansowana technologia umożliwiająca
przyswajanie naturalnych składników, których skóra potrzebuje do walki z
upływającym czasem.
Sercem tych aksamitnych kompozycji nawilżających jest nowoczesna synergia,
która łączy komórki macierzyste nowej generacji pochodzenia roślinnego z
odmładzającą energią lipoaminokwasów. To wyjątkowe połączenie jest w stanie
utrzymać młodość i witalność skóry. Krem na dzień widocznie wygładza
zmarszczki, dzięki czemu skóra staje się sprężysta. Krem na noc dodaje energii
nadając skórze świeżości.
Składniki aktywne:
KREM NA DZIEŃ TIME RESIST: komórki macierzyste mydlnicy drobnej, odmładzające lipoaminokwasy,
ekstrakt z undarii pierzastej, gliceryna roślinna, olej z pestek winogron, masło shea, mikrosfery (kwas
hialuronowy małocząsteczkowy + konjac), kwas hialuronowy, polisacharydy owsa
KREM NA NOC TIME RESIST: komórki macierzyste mydlnicy drobnej, odmładzające lipoaminokwasy,
ekstrakt z undarii pierzastej, gliceryna roślinna, olej z pestek winogron, masło shea, olej z Sacha Ichni,
ekstrakt z eugleny zielonej, ekstrakt z albicji jedwabistej
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SKU 36320
36340

SPECIFICS

ODBUDOWA & ZŁUSZCZANIE

GLYCONIGHT 10% MASQUE
MASKA Z KWASEM GLIKOLOWYM NA NOC
Podwójne działanie! Maska złuszcza martwe komórki
naskórka, a jednocześnie przeciwdziała efektom
starzenia się skóry. Maska Glyconight 10% pozwala
działać na wielu płaszczyznach. To produkt
odpowiedni zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet w
różnym wieku:
• poniżej 20 roku życia: skóra pozbawiona
problemów
• przedział wiekowy 20-40 lat: nadanie cerze blasku
i redukcja pierwszych zmarszczek
• cera dojrzała powyżej 40 roku życia: efekt
przeciwstarzeniowy (poprawa jędrności skóry,
zniwelowanie przebarwień oraz redukcja
zmarszczek), przewracanie cerze blasku.
Składniki aktywne: 10% czysty kwas glikolowy, algi brunatne,
organiczny olej z pestek moreli, naturalne polisacharydy, roślinna
gliceryna, Yon-Ka Quintessence (olejki esencjonalne z lawendy,
geranium, rozmarynu, cypru i tymianku)

SKU 32760
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SPECIFICS

ODBUDOWA & ZŁUSZCZANIE

ALPHA PEEL/FLUID
PROGRAM NAPRAWCZY SKÓRY
ALPHA-PEEL i ALPHA-FLUID to perfekcyjny duet
wyraźnie poprawiającym strukturę skóry. W ciągu
nocy peeling odnawiający delikatnie usuwa martwe
komórki naskórka, pozostawiając świeżą i promienną
cerę. W ciągu dnia ﬂuid nawilża, odbudowuje i
rewitalizuje skórę.

Składniki aktywne:
Alpha-Peel: cytryna, owoc passiﬂory, winogrono i ananas, bogaty w
AHA (kwasy owocowe), kwas hialuronowy, mocznik, aloes, mimosa
tenuiﬂora, peptydy z pąków buku, witamina B5
Alpha-Fluid: cytryna, pomarańcza, trzcina cukrowa, klon, borówka
amerykańska, bogaty w AHA (kwasy owocowe), mimosa tenuiﬂora,
peptydy pochodzenia morskiego, olej z kiełków zbóż, olej ryżowy,
witamina E

SKU 32750
32730
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SPECIFICS

OCZYSZCZANIE

CREME 15

EMULSION PURE

OCZYSZCZANIE I UKOJENIE

OCZYSZCZANIE
I REWITALIZACJA

NIEDOSKONAŁOŚCI

NIEDOSKONAŁOŚCI

Szybko wchłaniający się krem
pielęgnacyjny polecany
jest dla skóry skłonnej do
zanieczyszczeń. Bogaty w
ekstrakt roślinny działa
antybakteryjnie oraz
równoważy, koi i oczyszcza
skórę.

Fluid ten jest kwintesencją
produktów Yon-ka. Nie jest tłusty,
nie zawiera alkoholu, za to jest
prawdziwym koncentratem
olejków eterycznych o działaniu
oczyszczającym i naprawczym.
Dzięki nieporównywalnej
skuteczności w walce z
niedoskonałościami zapewnia
naskórkowi regenerację i szybkie
odzyskanie zdrowego
wyglądu.

Składniki aktywne: olejki eteryczne z
łopianu, szałwii, brzozy i limonki,
prawoślaz, rumianek, melisa lekarska,
arnika górska, oczar wirginijski,
dziurawiec, Quintessence Yon-Ka

Składniki aktywne: Quintessence Yon-Ka
(olejki eteryczne: lawendowy, geraniowy,
rozmarynowy, cyprysowy i tymiankowy)

SKU 32200

SKU 32210
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SPECIFICS

UKOJENIE

SENSITIVE CREME PEAUX SENSIBLE
UKOJENIE KOMFORT
SKÓRA WRAŻLIWA
Łagodzący i przynoszący ukojenie krem opracowano z
myślą o delikatnej i wrażliwej skórze. Stopniowo
poprawia tolerancję skóry narażonej na agresywne
czynniki środowiskowe, które odpowiadają za
przesuszenie. Redukuje uczucie dyskomfortu.

Składniki aktywne: : Sensibiotic Complex (kompozycja pre- i
probiotyków oraz maruny nadmorskiej), masło shea, bisabolol,
gliceryna roślinna, skwalan oliwny, polisacharydy bogate w fukozę

SKU 32240
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AROMA FUSION

REGENERACJA I UJĘDRNIENIE

PHYTO BAIN

HUILE DETOX

WITALIZACJA I RELAKS

REGENERACJA I ODŻYWIENIE

Poczuj efekt SPA w warunkach
domowych! Dzięki aromatycznej
kąpieli zawierającej koncentrat
wielu wyciągów roślinnych i
olejów eterycznych znanych z
szeregu cennych właściwości,
ten preparat odżywia,
przywraca jędrność i witalność.
Przynosi również ulgę
zmęczonym nogom i dostarcza
całemu ciału rozluźnienia.

Delikatny, szybko wchłaniający
się aromatyczny olejek o
potrójnym działaniu. Regeneruje
skórę suchą oraz podrażnioną
nadając jej uczucie nawilżenia i
odżywienia.

Składniki aktywne: lawenda, kocanki,
petigrain, żywica z drzewa pistacjowego,
olej słonecznikowy, olej sezamowy, olej z
baobabu, Quintessence Yon-Ka

Składniki aktywne: olejki eteryczne z
rozmarynu, szałwii, kocanki, z liści
drzewa pomarańczowego, lawendy,
kasztanowca, cyprysu

SKU 21210

SKU 21180
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AROMA FUSION

POBUDZENIE

CREME MAINS

GOMMAGE SUCERE

REGENERACJA I UKOJENIE

ZŁUSZCZENIE I UKOJENIE

Regenerujący krem do rąk ukoi
nawet najbardziej suchą i
odwodnioną skórę. Zawiera
odżywcze i nawilżające składniki
aktywne, które pielęgnują skórę i
chronią ją przed szkodliwym
działaniem czynników
środowiskowych (wodą,
wiatrem, zimnem, suchym
powietrzem, itp.) Szybko się
wchłania pozostawiając skórę
jedwabiście gładką.

Peeling cukrowy o podwójnym
działaniu złuszczającym i
odżywiającym.
Usuwa martwe komórki
naskórka, pozostawiając
jednocześnie delikatny ﬁlm na
skórze. Zapobiega nadmiernej
utracie wilgoci. Pozostawia skórę
czystą, gładką i gotową do
dalszej pielęgnacji.

Składniki aktywne: mandarynka, słodka
pomarańcza, masło shea, gliceryna
roślinna, olej z pestek winogron,
bisabolol, witaminy: A, C, E, Quintessence
Yon-Ka

Składniki aktywne: mandarynka, słodka
pomarańcza, biały cukier, cukier
trzcinowy, olej słonecznikowy,
Quintessence Yon-Ka

SKU 21170

SKU 21130
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AROMA FUSION

RELAKS I ODŻYWIENIE

GOMMAGE SUCRE

HUILE DELICIEUSE

ZŁUSZCZENIE I ODŻYWIENIE

ODŻYWIENIE I REGENERACJA

Peeling cukrowy usuwający
martwe komórki naskórka i
odżywiający skórę. Pozostawia
delikatny ﬁlm na skórze, który
zapobiega utracie wody. Dzięki
temu skóra jest wygładzona i
rozjaśniona.

Suchy i szybko wchłaniający się
olejek do ciała o pięknym
kwiatowym zapachu,
inspirowany jest francuską
Polinezją. Odżywia i doskonale
regeneruje szczególnie suchą
skórę. Dodatkowo wprowadza w
stan głębokiego odprężenia
i relaksu.

Składniki aktywne: kwiatowe nuty
zapachowe (Kwiaty Tiara), jaśmin, biały
cukier, cukier trzcinowy, olej
słonecznikowy, Quintessence Yon-Ka

Składniki aktywne: kwiaty Tiare, jaśmin,
olej słonecznikowy, olej sezamowy,
olej z baobabu, Quintessence Yon-Ka

SKU 21150

SKU 21200
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SOLAR CARE

OCHRONA

SPF 50 UVA - UVB
WYSOKA OCHRONA
TWARZ
Bezzapachowy, szybko wchłaniający się krem do
jasnej karnacji, która trudno się opala oraz dla
wszystkich typów skóry, które intensywnie
eksponujemy na słońce.
Pozwala zachować prawidłowy poziom nawilżenia i
pomaga skórze walczyć ze stresem oksydacyjnym i
fotostarzeniem.

Składniki aktywne: polifenole z 3 rodzajów herbaty, olej z pestek
moreli, gliceryna, bisabolol, wyciąg z lukrecji, witaminy E, A

SKU 26502
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FOR MEN

ODMŁODZENIE I REGENERACJA

LOTION YK
Bezalkoholowy tonik w sprayu dzięki zawartości
olejków eterycznych koi podrażnienia po goleniu,
odświeża i energetyzuje skórę. Receptura toniku YK
zwiększa efektywność każdego produktu z tej serii.
Zaleta: Forma sprayu i działanie energetyzujące.
Sposób użycia: aplikować na oczyszczoną cerę w celu
odświeżenia skóry (w ciągu dnia oraz po goleniu).

Składniki aktywne: cytrusowe olejki eteryczne (słodka limonka,
pomarańcza, grejpfrut i cytryna), Yon-Ka Quintessence

SKU 10710
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FOR MEN

ODMŁODZENIE I REGENERACJA

AGE-DEFENSE
100% więcej nawilżenia już po dwóch aplikacjach!
Idealny sposób na zmniejszenie widocznych
zmarszczek oraz opóźnienie procesu starzenia się
skóry. Efektywność i działanie produktu są wynikiem
antyoksydacyjnych i intensywnie nawilżających
składników.
Zaleta: Delikatna konsystencja i działanie
oczyszczające.
Sposób użycia: Aplikować rano po oczyszczeniu skóry
oraz po goleniu. Można stosować wieczorem, aby
wzmocnić działanie przeciwstarzeniowe.
Składniki aktywne: olej z baobabu z pierwszego tłoczenia, olejek
eteryczny z grejpfruta, drzewo sandałowe, ﬁtostymulatory z pąków
bukowych, imperata cylindryczna, Yan-Ka Quintessence

SKU 13570
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Zabiegi Yon-Ka
w Spa
KROK W STRONĘ PIĘKNA
Firma Yon-ka tworzy zabiegi, w których
najważniejszy jest człowiek. Doświadczeni
kosmetolodzy dobierają terapie w oparciu o
indywidualne potrzeby każdego klienta.

ODPRĘŻENIE I EFEKTYWNOŚĆ
W zabiegach marki Yon-ka każdy może odnaleźć chwilę
przyjemności i głębokiego relaksu. Niezależnie od wieku i
czasu trwania zabiegu rytuały Yon-ki zapewniają zmysłową
podróż oraz widoczne i trwałe rezultaty.
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Zabiegi na twarz
FIRMOWY ZABIEG
Le Grnad Classigue
AGE DEFENSE
Vital Defense, Hydralessence Face, HydraSun
AGE CORRECTION
Elastine, Time Resist
MEDI SPECIFICS
Sensitive, Purity Treatment, Essential White,
SOS Treatment
MEN
Men Express, Men Intensive
ZABIEG EKSPRESOWY
Intermezzo
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:
SUCCESS UNIVERSE SP.C.
ul. Sienkiewicza 78a 25-501 Kielce
+48 602 236 749

Producent:
LABORATOIRES MULTALER
1, rue Ambroize Croizat 95100 ARGENTEUIL
France
Tel. + 33 (0)141 19 56 56
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Kwintesencja
darami natury
www.yonkapolska.pl

