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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

HYDRA N° 1
CREME

KOSTEUTTAVA JA KORJAAVA VOIDE
Kuivalle ja herkälle iholle
Sisältää hyaluronihappoa

Kosteuttaa 

Korjaa 

Estää kosteuden 
haihtumista
Parantaa ja napakoittaa 
ihon rakennetta
Rauhoittaa 
Suojaa vapailta happira-
dikaaleilta, elvyttää
Tasapainottaa, rentouttaa 

X suurimolekyylinen
hyaluronihappo, 
savanniruoho, aloe vera, 
kasviperäinen glyseriini

X hasselpähkinäöljy,
viinirypäleensiemenöljy,
voipuun voi

 X oliivista saatava skvaleeni,
F-vitamiini

X hiivauute, pienimolekyy-
linen hyaluronihappo, pii

X B5-vitamiini
X E-, C- ja A-vitamiini

X ruusun, kamomillan ja
jasmiinin eteeriset öljyt,
Yon-Ka Sydän

 

P. 100 ml R. 50 ml S. 2 x 1,5 ml

Öljy vedessä - pH n. 5,6

• Pehmeä voide hellii kosteuden puutteesta kärsivää
kuivaa sekä herkkää ihoa

• Voide kosteuttaa välittömästi ja pitkäkestoisesti:
+138 % välittömästi ja +86 % 8 tunnin jälkeen

• Sisältää runsaasti korjaavia ainesosia
• Vahvistaa ihon vastustuskykyä
• Rauhoittava ja ikääntymisen merkkejä ennalta

ehkäisevä vaikutus
• Tekee ihosta pehmeän ja kimmoisan, tasaisen heleän
• 95 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa.
• Ei aiheuta mustapäitä

HOITOLASSA
Hierontaan
• 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 kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle ohut kerros

ensin HYDRA N°1 SERUMia ja sen jälkeen HYDRA N°1
CREMEa.

KOTONA
Hoitovoiteena
• Levitä kasvojen ja kaulan iholle aamuin illoin

puhdistuksen ja LOTION YON-KA -kasvoveden jälkeen.

Yon-Ka vinkki  
• Erittäin koste sk y älle i olle

– Käytä aam in illoin. evitä i olle HYDRA N 1
SERUM ennen HYDRA N 1 REMEa  1   lisää
koste tta välitt mästi a 1    t nnin älkeen

– Käytä lisäksi HYDRA N1 MASQUE -naamiota
1–3 kertaa viikossa.

Muista
• Täydellistä ja pitkäkestoista kosteutusta iholle
• Ikääntymisen merkkejä ennalta ehkäisevä
• Hyaluronihappo (suuri- ja pienimolekyylirakenteinen)
• Savanniruohouute
• Sisältää aktiivisia korjaavia ainesosia

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET
Sivu PV-��


