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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

GOMMAGE 
KUORII JA KIRKASTAA
Kuivalle tai herkälle iholle
Sisältää johanneksenleipäpuuta

 

P. 100 ml R. 50 ml S. 5 ml

Geeli – pH n. 6

Muista
• Rakeeton, hellävarainen kuorinta
• kasvoille, silmien ympärysiholle
• 4 in 1 -vaikutus: kuorii, kirkastaa,

kosteuttaa ja tasapainottaa
• Johanneksenleipäpuu
• Borneoli

• Rakeeton, erittäin hellävarainen kasviperäinen
kuorinta-aine

• voidaan käyttää myös silmäluomille tasoittamaan ja
virkistämään ihoa

• Kirkastaa ja pehmittää ihoa
• Todellinen ”4 in 1” -monitoimituote: poistaa

hellävaraisesti kuolleet ihosolut, kirkastaa sameaa
ihoa, kosteuttaa sekä tasapainottaa ihon toimintoja.

• Suositellaan tupakoitsijan elottomalle iholle
• Rauhoittaa punaisuutta
• Puhdistaa
• Heleyttää ihoa ennen meikkiä
• aromaattinen ja raikas tuoksu
• Hygieeninen ja käytännöllinen pakkaus
• 94 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa

HOITOLASSA
Kuorinta
• Levitä reilun pähkinän verran kuorintaa kasvoille,

silmien ympärille, kaulalle ja dekolteelle.
• Hiero kevyesti, kunnes kuorinta alkaa rullautua.
• Poista iholta nopein kevyin pyyhkäisyin.

!  Älä pese tuotetta pois iholta

Huomaa 
 • Poista huolella kaikki kuorinnan rippeet. Hiusrajasta rippeet voi
poistaa kostealla puhdistuspyyhkeellä.

 • Erittäin kosteusköyhällä iholla geeli saattaa imeytyä kokonaan
ihoon. Levitä tällöin geeliä toinen kerros iholle ja poista kuten
edellä kuorivan vaikutuksen aikaansaamiseksi OPTIMIZER -kasvohoi-
dossa kuorinnan rippeet poistetaan kasvoharjoja apuna käyttäen.

KOTONA
1–2 kertaa viikossa
• Levitä paksu kerros geeliä kasvojen ja kaulan iholle,

myös silmien ympäryksille.
• Anna vaikuttaa 1–2 minuuttia.
• Poista ensin sivellen sormenpäillä, sitten kosteiden

vanulappujen avulla
• Suihkuta iholle LOTION YON-KA -kasvovesi. Imeytä

kasvovesi ihoon kevyesti sivellen

Huomaa
• Erittäin kosteusköyhällä iholla geeli saattaa imeytyä kokonaan

ihoon. Levitä tällöin geeliä toinen kerros iholle ja poista kuten
edellä kuorivan vaikutuksen aikaansaamiseksi.

• Kirkastava ja kosteuttava hoitokuuri: käytä päivittäin viikon ajan.
• Pikakaunistus: Tee kuorinta ennen meikkiä

Kuorii, kosteuttaa 

Supistaa verisuonia

Puhdistaa, kirkastaa

Kosteuttaa

X johanneksenleipäpuu,
ruskeasta levästä

saatava ainesosa
X borneoli, valkopeippi
X borneoli  ja limetin

eteeriset öljyt
X kasviperäinen glyseriini


