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YON-KA KASVOJENHOITOTUOTTEET

MYYNTIARGUMENTIT

KÄYTTÖ

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

VITAL DEFENSE
SUOJAA VAPAILTA HAPPIRADIKAALEILTA 
JA ILMAN EPÄPUHTAUKSILTA

Sisältää moringapeptidejä

Muista
• Antioksidanttinen
• Epäpuhtauksilta suojaava
• Ihon ennenaikaisia

ikääntymismuutoksia ehkäisevä
• Myrtti, moringa, koentsyymi Q-10

• Vitamiinipitoinen päivävoide
• Ihon ikääntymistä ehkäisevä voide
• Suojaa ihoa vapailta happiradikaaleilta ja ilman

epäpuhtauksilta
• Suojaa ihoa ympäristön haittavaikutuksilta.
• Kosteuttava ja ylellinen voide: 37 % lisää kosteutusta

iholle 8 tunnin jälkeen.
• Tekee ihosta pehmeän, joustavan ja elinvoimaisen.
• Hyvin imeytyvä, pehmeä koostumus
• Virkistävä sitrustuoksu
• Hygieeninen ja käytännöllinen pakkaus
• 84 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa
• Ei ai euta ustapäitä

HOITOLASSA
Hierontaan
• Sekoita hasselpähkinän kokoinen nokare voidetta

sekä ¼–1 ampulli hoitoseerumia keskenään ja levitä
kasvojen, kaulan ja dekolteen iholle:
– HYDRA+ kosteutta aan
– NUTRI+ uudista aan
– GALBOL  kiinteyttä ään

Hoidon lopuksi
• Levitä kasvojen ja kaulan iholle pelkkä voide tai lisää

siihen 5 tippaa ihon tarpeiden mukaista hoitoseerumia:
– HYDRA+ kosteutta aan
– NUTRI + uudista aan
– GALBOL  kiinteyttä ään

KOTONA
Hoitovoiteena
• Levitä aamulla ja/tai illalla kasvojen ja kaulan iholle

sellaisenaan tai lisää siihen 1–2 pumppausta ihon
tarpeiden mukaista hoitoseerumia:
- HYDRA+  kosteutta aan
- NUTRI+  uudista aan
- LIFT+  kiinteyttä ään

•Parhaiden tulosten aikaan saamiseksi suosittele
VITAL DEFENSE -kasvohoitoa.

Yon-Ka vinkki
• Käytä iltaisin PHYTO 58 -voidetta ihon hapenottokyvyn

parantamiseksi ja ikääntymismuutosten
ennaltaehkäisemiseksi.

Suojaa vapailta 
happiradikaaleilta 

Suojaavat ilman 
epäpuhtauksilta
Kosteuttaa 

Korjaa, uudistaa 

Antaa elinvoimaa 

X myrttiuute (luomu),
koentsyymi Q-10 ja C- ja
E-vitamiini

X moringapeptidit

X kasviperäinen glyseriini, urea
ja seriini

X santelipuu, amurinkorkkipuu,
ohra, A-vitamiini

X makean appelsiinin,
mandariinin ja magnolian 
eteeriset öljyt

P. 100 ml R. 50 ml S. 5 ml

Öljy vedessä -emulsio – pH n. 5


