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MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

Muista
• Aromaattinen naamio
• Kirkastaa ihoa

• Puhdistaa ja tasapainottaa
• Savea ja eteerisiä öljyjä

MASQUE 103
PUHDISTAA JA KIRKASTAA 
Normaalista rasvaiselle iholle
Sisältää 3 savea

MASQUE 105 kuivalle tai herkälle iholle seuraavalla sivulla

Puhdistaa, kirkastaa 

Supistaa ihohuokosia, 
napakoittaa 

Puhdistaa, tasapainottaa 
talineritystä

X 3 eri savea:
montmorilloniitti,
bentoniitti ja kaoliini,
borneoli

X villitimjamiuute, limetin,
sitruunan, makean
appelsiinin ja salvian
eteeriset öljyt

X Yon-Ka Sydän

 

P. 180 ml R. 75 ml

Paksuhko suspensio – pH n. 8

• Pehmeä ja luonnollinen
• Aromaattinen tuoksu
• Kirkastaa ja heleyttää ihoa
• Puhdistaa
• Kirkastaa
• Kiinteyttää
• Supistaa ihohuokosia
• Tasapainottaa
• Hygieeninen ja käytännöllinen pakkaus
• 99 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa

HOITOLASSA
Naamiona
• Levitä paksu kerros naamiota kasvojen ja kaulan iholle.

Lisää naamion päälle ihotyypin mukaan laimennettu
EMULSION CONCENTREElla kostutettu kompressi.

• Anna vaikuttaa 15 minuuttia. Rullaa kompressi kaulalta
otsalle. Poista loput lämpimällä vedellä.

• Kuivaa iho ja levitä lopuksi ihon tarpeiden mukainen
hoitovoide.

Yksilöllinen naamio
• SAVI-VOIDE -NAAMIO: Sekoita 2/3 naamiota + 1/3

ihon tarpeen mukaista voidetta. Lisää tarvittaessa
laimennettua EMULSION CONCENTREEta, jotta saat
seoksesta kermaisen pehmeän
Esimerkiksi: MASQUE 103 + PHYTO 58 VITAL DEFENSE -kasvohoidossa.

• AROMAATTINEN NAAMIO: Sekoita 2/3 naamiota + 1/3
PAMPLEMOUSSE-voidetta ja lämmitä seos.

 • PLAISIR D’ARÔMES -kasvohoidossa.
• EPÄPUHTAAN IHON NAAMIO: Sekoita naamion joukkoon

JUVENIL (5 tippaa) Lisää naamion päälle ihotyypin
mukaan laimennettu EMULSION CONCENTREElla
kostutettu kompressi.

KOTONA
Naamiona
• Levitä paksu kerros naamiota kasvojen ja kaulan iholle.

Pidä naamio kosteana suihkuttamalla välillä päälle
LOTION YON-KA -kasvovettä.

• Anna vaikuttaa 15 minuuttia. Poista lämpimällä vedellä
ja kuivaa iho hankaamatta. Levitä lopuksi ihon tarpeiden
mukainen hoitovoide.

1–3 kertaa viikossa.

Huomaa
– Acne: Ihon pintaan voi nousta uusia epäpuhtauksia 15 päivän ajan.

Reaktion avulla iho puhdistuu sisältä päin.

 Ammattilaisen vinkki 

Tulehtuneet epäpuhtaudet
– Levitä paksu kerros naamiota MASQUE 103 paikallisesti. Anna

vaikuttaa 10–15 minuuttia ja poista lämpimällä vedellä.
Akne
– Sekoita naamion MASQUE 103 joukkoon JUVENILia tai EMULSION

PUREeta (5 tippaa). Pidä naamio kosteana suihkuttamalla välillä
päälle LOTION YON-KA -kasvovettä.


