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PÄÄKOHDATTÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

KÄYTTÖ

!
ÄLÄ LEVITÄ HUULILLE JA SILMÄLUOMILLE 
ÄLÄ LEVITÄ SILMIIN 
SUOJAA  SILMÄT KOSTEILLA VANULAPUILLA

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

VAIN HOITOLAKÄYTTÖÖN

ACTIVE MICRO PEEL
SYVÄPUHDISTAA 
KUORII HELLÄVARAISESTI
Kaikille ihotyypeille 
Sisältää AHA, BHA ja omenaviinietikkaa

Kuorii, puhdistaa 

Kuorii, suojaa vapailta 
happiradikaaleilta
Suojaa vapailta 
happiradikaaleilta
Puhdistaa, pehmittää

X AHA: palorypälehappo
eli pyruvaatti, 
maitohappo, 
mantelihappo BHA: 
paju-uute - sisältää 
runsaasti salisyylihappoa

Kirkastaa, suojaa vapailta -  askorbiinihappo (AHA) 
happiradikaaleilta  (C-vitamiini)

X omenauute

X acerolauute

X omenaviinietikka,
borneolin ja timjamin
eteeriset öljyt

 l

 – pH n. 3,5

• Erityinen Yon-Ka tuote
• ihoa syväpuhdistava kuorinta
• Poistaa epäpuhtauksia
• Syväpuhdistaa
• Helpottaa komedojen poistoa
• Kirkastaa ihoa
• Poistaa kuolleita ihosoluja
• Pehmittää ryppyjä ja juonteita
• Vaalentaa pigmenttimuutoksia
• 94 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Säilöntäaineeton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa

TUOTTEEN KÄYTTÖ KASVOILLE JA KAULALLE

• Levitä 2 pipetillistä (noin 2 ml):
1 - kaula
2 - leuka, huulen yläpuoli ja nenä
3 - posket
4 - otsa

• Anna vaikuttaa 1–2 minuuttia ihon herkkyydestä riippuen.
• Poista tuote vedellä kostutetulla sideharsolla. Käytä

pyöriviä liikkeitä, muista tukiote.

Normaalit reaktiot: kevyttä nipistelyä ja punoitusta 
muutaman sekunnin ajan.

Jatkuu
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Käyttö

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

Muista
• Erityinen Yon-Ka tuote
• Vain hoitolakäyttöön
• Syväpuhdistaa
• Kirkastaa
• AHA, BHA

ACTIVE MICRO PEEL (jatkuu)

HUOMIOITAVAA KÄYTÖSSÄ 

• Mikäli tuotetta outuu sil iin  uu tele välitt ästi
suolaliuoksella a ene sil älääkäriin

• Mikäli tuote ai euttaa voi akasta punoitusta  pistelyä
tai näppyl itä  uu tele pois uolellisesti a levitä
i olle paksulti Sensitive re e eau  Sensibles -

oitovoidetta  Anna vaikuttaa  inuutin a an

KONTRAINDIKAATIOT: 

• Ärtynyt iho, voimakas punaisuus (teleangiektasia),
erittäin herkkä iho

• Ihoa ohentavat hoidot ja lääkkeet (ihon hionta,
kemiallinen kuorinta, A-vitamiinihappo…)

• ihosairaudet
• Ei ennen UV-altistusta tai voimakkaan UV-altistuksen

jälkeen
• Ei ennen ihokarvojen vahausta
• Ei ihokarvojen vaalennuksen jälkeen
• Älä käytä samassa hoidossa ja samalla viikolla ACTIVE

MICRO PEELia ja ALPHA EXFOLIATEURia.

LEVITÄ PAIKALLISESTI

Rypyt, juonteet, arvet, pigmenttimuutokset, venymäarvet.
• Levitä paikallisesti  Anna vaikuttaa  inuutin a an  poista vedellä kostutetulla side arsolla

• Toista käsittely  kertaa i on erkkyydestä riippuen

Avopustula
• Levitä paikallisesti yksi tippa A TI E MI RO- EELiä avopustulan päälle  Anna vaikutaa  inuutin a an  lä
pese pois


