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YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

HYDRA N° 1
SERUM

PITKÄKESTOISESTI KOSTEUTTAVA SEERUMI 

Sisältää hyaluronihappoa

Kosteuttaa 

Estää kosteuden 
haihtumista 
Parantaa ja napakoittaa 
ihon rakennetta 

Suojaa vapailta happi-
radikaaleilta, elvyttää
Tasapainottaa, rentouttaa 

X savanniruoho, runsaasti
fruktoosia sisältävät
polysakkaridit, aloe
vera, seriini, PCA,
kasviperäinen glyseriini

X oliivista saatava
skvaleeni

X hiivauute,
pienimolekyylinen
hyaluronihappo, pii

X E-, C- ja A-vitamiinit

X ruusun, kamomillan ja 
jasmiinin eteeriset öljyt

 

P. 60 ml R. 30 ml S. 2 x 1,5 ml

Geeli-voide - pH n. 5,6

• Todellinen pitkäkestoisesti kosteuttava tehotuote :
- HYDRA N°1 CREME n kanssa + 144  % lisää kosteutta

välittömästi ja + 102  % 8 tunnin jälkeen
- HYDRA N°1 FLUIDE n kanssa + 122 % lisää kosteutta

välittömästi ja + 76  % 8 tunnin jälkeen
• Voidemainen geeli on ihanteellinen ensiapu erittäin

kosteusköyhälle iholle
• Imeytyy nopeasti ja tekee ihosta välittömästi hyvin

kosteutetun
• Ikääntymisen merkkejä ehkäisevä
• Ihosta tulee pehmeä ja kimmoisa, tasaisen heleä
• 95 % luonnollisia ainesosia
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa.
• Ei aiheuta mustapäitä

HOITOLASSA
Hierontaa
• Kaikille ihotyypeille, levitä kasvojen, kaulan ja

dekolteen iholle ohut kerros HYDRA N°1 SERUMia ja sen
jälkeen hasselpähkinän kokoinen nokare HYDRA N°1
CREMEa. Suorita hieronta.

Hoidon lopuksi
• Levitä ohut kerros HYDRA N°1 SERUMia kasvojen, kaulan

ja dekolteen iholle. Tämän jälkeen levitä:
– HYDRA N°1 CREME kosteuttava ja korjaava voide

kuivalle tai herkälle iholle.
– HYDRA N°1 FLUIDE kosteuttava ja mattapinnan jättävä

emulsio normaalista rasvaiselle iholle.

KOTONA
Hoitovoiteena
• Levitä 2–3 pumppausta HYDRA Nº1 seerumia kasvojen

ja kaulan iholle aamulla ja/tai illalla puhdistuksen ja
LOTION YON-KA -kasvoveden jälkeen. Tämän jälkeen
levitä:
– HYDRA N°1 CREME kosteuttava ja korjaava voide

kuivalle tai herkälle iholle.
– HYDRA N°1 FLUIDE kosteuttava ja mattapinnan jättävä

emulsio normaalista rasvaiselle iholle.

Yon-Ka vinkki
• Käytä lisäksi HYDRA N1 MASQUE -naamiota

1–3 kertaa viikossa.

Muista
• Täydellistä ja pitkäkestoista kosteutusta iholle
• Kaksinkertainen määrä kosteuttavia ainesosia
• Ikääntymisen merkkejä ennalta ehkäisevä
• Hyaluronihappo (suuri- ja pienimolekyylinen)
• Savanniruohouute


