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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

 N° 1
SYVÄKOSTEUTTAA 
JA KORJAA

Sisältää savanniruohoa

Kosteuttaa 

Uudistaa
Suojaa vapailta 
happiradikaaleilta
Ehkäisee ihon 
kuivumista, korjaa
Rauhoittaa
Rentouttaa 

X savanniruoho, aloe vera, PCA,
kasviperäinen glyseriini

X piijohdannainen, A-vitamiini
X pikkurasvalehti, C- ja

E-vitamiini
X jojoba, santelipuu,

amurinkorkkipuu, ohra
X bisabolol, B5-vitamiini
X ruusun, jasmiinin ja shiun

eteeriset öljyt

 

P. 150 ml R. 50 ml S. 5 ml

Öljy vedessä – pH n. 5,6

• Geeli-voide naamio
• Kosteuttaa ihoa välittömästi ja pitkäkestoisesti:  %

lisää kosteutusta iholle yhden tunnin kuluttua levityk-
sestä,  % 8 tunnin jälkeen.

• Rauhoittaa erittäin vaurioitunutta ihoa (aurinkoaltis-
tuksen, kemiallisten kuorintojen jne.) jälkeen

• Suojaa vapailta happiradikaaleilta
• Pehmittää ryppyjä ja juonteita
• Jättää iholle pehmeän ja joustavan tunteen
• Ruusun, jasmiinin ja shiun 100 % luonnollisen tuoksu
• Hygieeninen ja käytännöllinen pakkaus
• 88 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton.
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa.
• Ei aiheuta mustapäivä

HOITOLASSA
Naamiona
• Levitä paksu kerros kaulalle ja kasvoille.

Naamiona höyryn alle 
• Levitä paksu kerros kaulalle ja kasvoille. Poista naamio

lämpimällä, kostealla pikkupyyhkeellä.

Yksilöllinen naamio
• TU LAKOSTEUTTA A NAAMIO  Sekoita MAS UE MODELANT

a lisää oukkoon HYDRA N  MAS UE -naa iota
teelusikallinen  Sekoita uolellisesti  Levitä

spaattelilla kaulalle a kasvoille  Ennen naa ion
poistoa  kostuta naa ion reunat pu distuspyy keillä
Nosta naa io kokonaisena  ese naa ion rippeet
pois i olta

KOTONA
Naamiona 
• Levitä paksuhko kerros kasvojen, kaulan ja dekolteen

iholle.
• Anna vaikuttaa ihon tarpeesta riippuen 20–60 min.
• Pyyhi mahdollinen ylimääräinen naamio pois

kasvopaperilla, ei tarvitse huuhdella.
Toista 1–3 kertaa viikossa.

Intensiivikuurina 
• Iltaisin levitä naamio ohuelti iholle ja jätä

vaikuttamaan yön ajaksi.
Erittäin kosteusköyhälle, kuivalle tai rasvaiselle iholle: 
– Iltaisin viikon ajan.
Vaurioituneelle iholle (aurinko, tuuli, pakkanen jne.):
– Iltaisin kolmen viikon ajan.

Muista
• Pitkävaikutteinen ja syväkosteuttava
• Ihon ikääntymistä ennaltaehkäisevä
• Voidaan käyttää kuuriluonteisesti yövoiteena
• Savanniruohouute, aloe vera


