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P. 100 ml R. 50 ml S. 1+1+ 0,5 ml
  (hoitolinjan näytekortti)
Öljy vedessä -emulsio – pH noin 7

MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

ESSENTIAL WHITE
CREME LUMIERE 

KIRKASTAVA, IHONSÄVYÄ TASOITTAVA VOIDE

Sisältää kronostabiilia C-vitamiinia

Kirkastaa, vaalentaa 
pigmenttimuutoksia, 
tasoittaa ihon sävyä
Suojaa vapailta 
happiradikaaleilta
Kosteuttaa, hidastaa ihon 
ikääntymismuutoksia 

X kronostabiili C-vitamiini 

X omenauute, A- ja 
E-vitamiini

X suurimolekyylinen 
hyaluronihappo, 
pyökinsilmupeptidit 

• Erittäin tehokas, patentoitu C-vitamiini:
kronostabiili C-vitamiini*

• Kasvot – kaula – dekoltee – kädet
• Säätelee melaniinisynteesiä: korjaa ja

ennaltaehkäisee pigmenttimuutoksia
• Vaalentaa pigmenttimuutoksia ja tasoittaa ihon

värieroja. Tuloksena:
Vaaleampi, kirkkaampi ja tasaisempi ihon väri

- Ihon heleys: +98 %**
- Pigmenttimuutosten kontrasti: -97 %**

Vähemmän ja vaaleampia pigmenttimuutoksia
- Pigmenttimuutosten määrä: -33 %**

• Yon-Ka etu: voide on myös tehokkaasti kosteuttava ja
ihon ikääntymismuutoksia ennaltaehkäisevä

• 90 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa
*Kronostabiili C-vitamiini on huomattavasti kestävämpi kuin
normaali C-vitamiini. Sillä on normaalista C-vitamiinista
poikkeava pH ja se imeytyy paremmin ihoon, taaten näin
ihanteelliset hoitotulokset.

**Parhaat tulokset kliinisissä testeissä, 30 naista.

HOITOLASSA
Hieronta
• Sekoita ¾ CREME LUMIERE -voidetta ja ¼ PHYTO 58

-voidetta yhteen ja levitä kasvojen, kaulan ja dekolteen
alueelle. Tee hieronta.

Loppuvoiteeksi
• Levitä CREME LUMIERE kasvojen ja kaulan iholle. Levitä

päälle Yon-Ka aurinkovoide SPF 25 tai 50.
• Voidaan käyttää myös käsivoiteena.

KOTONA
• Käytä aamuin illoin puhdistuksen ja LOTION YON-KA

-kasvoveden jälkeen. Levitä CREME LUMIERE kasvojen,
kaulan ja dekolteen iholle. Aamulla: Levitä päälle
Yon-Ka aurinkovoide SPF 25 tai 50.
Voidaan käyttää myös muille ihoalueille, joilla on 
pigmenttimuutoksia.

ESSENTIAL WHITE -ihonhoito-ohjelma: Kirkastaa ja 
tasoittaa ihon sävyä, vähentää pigmenttimuutoksia. 
Käytä SOLUTION CLARTE, CREME LUMIERE ja CORRECTEUR 
CIBLE -tuotteita yhdessä ja vältä aurinkoaltistusta 
hoidon aikana.

Muista
• Voide kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä,

kosteuttaa tehokkaasti ja hidastaa ihon
ikääntymismuutoksia

• Kronostabiili C-vitamiini


