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Oodi luonnolle...



Nyt, 68 vuotta perustamisensa jälkeen ranskalainen Yon-Ka on edelleen itsenäinen, perheo-
misteinen kosmetiikkayritys. Yon-Kan perustivat vuonna 1954 – yhdessä osaavien kemis-
tien kanssa – kasvikunnan tehoaineista innostuneet Cécile, Ernest ja Charles Mühlethaler. 
Yon-Ka on vielä tänä päivänäkin fytoaromaattisen ihonhoidon edelläkävijä. Vaikka Yon-Ka 
suunniteltiinkin alussa fysioterapeuttien hoitosarjaksi, on se nykyään voittanut puolelleen 
lukuisat kosmetologit erittäin tehokkailla tuotteillaan sekä hoitolahoidoillaan. Sarja onkin 
nykyään ennen kaikkea kosmetologinen ammattisarja.

 
68 vuotta omistautumista 

kauneudelle, luonnolle ja tieteelle, 
perintönä isältä tyttärille

Tämä on ennen kaikkea tarina ihmisistä

Tämä lähestymistapa, joka nykyään on ajan hermoilla, oli aikoinaan uraauurtava. Heti 
alussa Yon-Ka teki päätöksen valita aina luonnollisia tehoaineita - kasviuutteita ja eteerisiä 
öljyjä - jotka tekevät tuotteista ja hoidoista sekä tehokkaita että nautinnollisia.

Vuosien tutkimustyön tuloksena tehtiin löytö, joka johti ainutlaatuisen, useita ihonhoidolli-
sia hyötyjä tarjoavan tehoaineen syntymiseen. Yon-Ka sydän on sekoitus, jossa kohtaavat 
Välimeren alueelta saatavat viisi eri eteeristä öljyä: laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, syp-
ressi ja timjami. Tämän yhdistelmän tarjoamat lukuisat hoitovaikutukset ovat tehneet siitä 
punaisen langan, joka kulkee läpi Yon-Kan tuotevalikoiman.
 
Aikana, jolloin yritysjohtajat olivat pääsääntöisesti miehiä, Françoise ja Catherine Mühlethaler 
rikkoivat tahmeat perinteet ja loivat omat sääntönsä ja visionsa kauneudenhoito- ja yritys-
maailmaan. He ottivat yrityksen ohjat käsiinsä vuonna 1968 ja ovat siitä lähtien kehittäneet 
yritystä niiden arvojen mukaisesti, jotka heidän vanhempansa heille antoivat. Molemmat 
sisaret suhtautuvat hyvinvointiin ja kauneuteen innovatiivisesti. Yon-Kan perijättäret ovat 
menestyksekkäästi kehittäneet brändiä luomalla luonnollisia, fytoraromaattisia ja tehok-
kaita hoitotuotteita. Ylelliset raaka-aineet on saatu käyttöön mm. bioteknologiaa hyödyn-
täen ja niiden teho optimoidaan tarkoin valituilla hoitomenetelmillä.

Yhdessä nämä tekijät luovat moniaistillisen Yon-Ka kokemuksen, 
joka tekee sarjasta täysin ainutlaatuisen. 

Luonto ja tiede: ihonhoidon avaimet

Ranskalaisen perheyrityksen menestystarina



Tämä on motto, jota Françoise (biokemisti) ja Catherine (kosmetologi) Mühlethaler ovat 
pitäneet ohjenuoranaan. He ovat luotsanneet perheyritystä loppumattoman innostuksen ja 
herkkyyden avulla, rakkaudesta luontoon, tieteeseen ja kauneuteen. Sisarusten huippuunsa 
viritetty osaaminen, innovatiivisuus sekä rakkaus yrittäjyyteen ovat Yon-Kan menestyksen 
salaisuus, niin Ranskassa kuin ulkomaillakin.

Näiden 68 vuoden aikana Yon-Ka on löytänyt tiensä 58 maahan ja on 
erittäin suosittu myös Ranskan ulkopuolella. Nykyinen luonnollisen 

kauneuden kysyntä tukee myös Yon-Kan tulevaa kasvua.
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Luonto ja tiede: ihonhoidon avaimet

“Jos uskot johonkin, tee se!”

89 %

Perinnöstä menestystarinaksi 

100 %95 %
Heleämpi 

iho
Raikastaa ja 

napakoittaa ihoa
Virkistää

3. min
yksi myyty pullo 

maailmanlaajuisesti 

joka

vuoden 2022  
keräilypullo

LOTION
YON-KA

Ikoninen ihonhoitotuote
LOTION YON-KA on hoitoneste, joka on voittanut 
puolelleen luonnollisuutta ja ylellisyyttä kaipaavat 
kosmetiikka-asiakkaat. Se laskeutuu kasvoille 
hienojakoisena, pehmeänä sumuna, joka tuo 
iholle Yon-Ka sydämen tehoaineet ja jättää jäl-
keensä ihastuttavan fytoaromaattisen tuoksun. 

Yon-Ka sydän on yhdistelmä arvokkaita eteerisiä 
öljyjä (laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi 
ja timjami), jotka toimivat synergiassa virkistäen 
ja energisoiden ihoa. Suihke raikastaa, napa-
koittaa, tasapainottaa ja valmistaa ihon muille 

hoitotuotteille. 

Lotion Yon-Ka on ollut sarjan ikonituote jo yli 60 
vuoden ajan ja sillä on uskollinen kannattajakunta 

niin Ranskassa kuin ulkomaillakin.* 

99 %
raaka-aineista 

luonnollista alkuperää



Vuodesta 2014 lähtien Yon-Kan suosikkituote on saanut hetkeksi ylleen naistaitelijoiden 
suunnittelemat vaatteet. Tämän vuoden keräilypullo ilmentää luonnon ihastuttavaa 
kesyttömyyttä. Pullon ulkoasun on suunnitellut vesivärejä rakastava taiteilija Sue Miano 
(Instagram: @colorsbysue).
  
Sue Mianon työ keskittyy ikuistamaan luonnonkukkia tarkan tyylikkäällä tavalla. Lotion 
Yon-Ka keräilypullossa Mianon taidokkaan tarkat luonnonkukat yhdistyvät leikkisän etee-
riseksi kokonaisuudeksi, jossa kukkaketo kohtaa pikkuruiset mehiläiset – viittauksena 
Yon-Kan yhteistyöhön mehiläisiä auttavan järjestön kanssa. Kuvitus on samalla sekä luon-
nollisen yksinkertainen että runollisen kaunis.

Vesiväritekniikoiden ja lukuisten pastellisävyjen avulla Sue Miano onnistuu 
kuvaamaan luonnon liikettä, kauneutta, seesteisyyttä ja runollisuutta.

Luonnon kauneus

2022 Lotion Yon-Ka -keräilypullon on suunnitellut



Luonnon kauneus

Yon-Ka luonnon ja mehiläisten puolesta

- Luonnon monimuotoisuuden sekä ihmisten kunnioittaminen raaka-aineiden hankinnassa 
sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset jakeluketjut vähentävät negatiivisia 
ympäristövaikutuksia.
- Vastuullisemmat pakkausmateriaalit: kaikki laatikot, muovituubit, lasipullot ja pakkaus-
selosteet ( jotka ovat jäämässä pois) ovat 100 % kierrätettäviä ja esitteet painetaan kasvi-
pohjaisella musteella. Yon-Kan pahvipakkaukset tulevat ruotsalaiselta yritykseltä, joka on 
yksi maailman sadasta parhaasta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimivasta 
yrityksestä. Ja kehitys jatkuu.
- Tuotevalmistusta kehitetään jatkuvasti ympäristöystävällisemmäksi. 
- Tukea voittoa tavoittamattomalle järjestölle Un toit pour les abeilles (Katto 
mehiläisille). Vuonna 2014 alkanut yhteistyö jatkuu luonnon monimuotoisuu-
den nimissä tänäkin vuonna, niin Ranskassa kuin ulkomaillakin. 
- Sitoutuminen biodiversiteetin ylläpitämiseen tukemalla kukkaketojen istuttamista 
Ranskan etelä- ja pohjoisosissa. Kukkia istuttamalla autetaan ravinnon puutteesta kärsiviä 
pölyttäjähyönteisiä.

 
Yon-Kan rakkaus kasveihin ja niiden kallisarvoisiin 

tehoaineisiin on luonnon suojelemisen ja sen 
monimuotoisuuden säilyttämisen innoittaja

Konkreettisia toimenpiteitä luonnon hyvinvoinnin puolesta

Asiantuntijoiden mukaan vuosi 2021 oli ”yksi ranskalaisten mehiläistarhureiden heikoim-
mista”. Hunajantuotanto oli Ranskassa tuskin 7000 tonnia, kun hunajaa rakastavan kansan 
vuosikulutus on 40 000 tonnia.
Yon-Ka on vuosia muistuttanut mehiläisten suojelun tärkeydestä maahantuojia ja jälleen-
myyjiään, jotka ovatkin ottaneet tämän tärkeän asian omakseen. Jokaisesta Sue Mianon 
kuvittamasta Lotion Yon-Ka -pullosta lahjoitetaan 1 euro Un toit pour les abeilles  -jär-
jestölle. Keräilypullon myynnistä saaduilla lahjoitusvaroilla istutetaan mehiläisille tärkeitä 
kukkaniittyjä ja suojellaan 750 000 lentävää asukasta Provencen alueelle rakennetuissa 
pesissään.
Tänä vuonna Yon-Ka tekee yhteistyötä Philippe Chavignonin kanssa, tuottaen luonnonmu-
kaista laventelihunajaa myytäväksi Yon-Ka-tuotemerkin alla. Philippe on toiminut mehiläis-
tarhurina Guillaumes’n alueella Ranskassa vuodesta 1995 ja myy sertifioitua luomuhunajaa.

Mehiläisyhdyskuntaan kuuluu noin 100 pesää talvikadoista huolimatta. 
Philippe Chavignon vakuuttaa, että mehiläisten liikehdintä on 

mahdollisimman paikallista ja tapahtuu noin 20 kilometrin säteellä, 
lukuun ottamatta kaakkois-Ranskan Valensolen laventelipeltoja.

Toimenpiteitä mehiläisten pelastamiseksi



Laboratoires Multalerin luoma Yon-Ka on aromaterapeuttisen ihonhoidon pioneeri, joka 
yhdistää tuotteissaan luonnon raaka-aineet minimalistisiksi, hyvää tekeviksi tuotekoostu-
muksiksi. Tiiviisti pakatut tehoaineet takaavat todistetusti tehokkaita, näkyviä hoitotuloksia. 

Yon-Ka uskoo, että kauneus asuu kehon ja mielen tasapainossa. Jokainen hoito tähtää 
ainutlaatuiseen, moniaistilliseen ja asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöityyn kokemukseen. 
Tasapainoinen, virkistynyt mieli on yhtä rentoutuneen ja elinvoimaisen kehon kanssa. 
Ranskalaisena perheyrityksenä Yon-Ka on ylpeä vastuullisesta, ympäristöä kunnioittavista 
tuotekehitys- ja valmistusprosesseistaan. Tuotteet valmistetaan Ranskassa ja erityistä 
arvoa osoitetaan luonnon tarjoamille arvokkaille raaka-aineille sekä sen aarteita viljeleville 
ja kerääville työntekijöille.

YON-KAN MANIFESTI
Maailmassa, jossa haetaan koko ajan lisää, luvataan enemmän,
Meidän on pysähdyttävä. Arvioitava tilannetta.
Meidän tulee palata takaisin perusarvoihin.
Vähemmän teeskentelyä. Enemmän aitoutta.
Vähemmän kompromisseja. Enemmän tehokkuutta.
Vähemmän keskittymistä sanoihin. Enemmän keskittymistä aisteihin.
Me Yon-Kalla valitsemme tietoisesti yksinkertaisempaa.
Löydämme yhteyden omaan ja muiden energiaan.
Jotta huomisen maailma olisi vielä kauniimpi ja terveempi kuin se eilen oli. 

www.yonka.com 
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Maahantuonti ja lisätiedot:

Sky Beauty Oy
Siltasaarenkatu 1
00530 Helsinki

050 358 0588
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