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TÄRKEIMMÄT AINESOSAT JA NIIDEN VAIKUTUS

KÄYTTÖ

EXCELLENCE CODE 
CREME

KOKONAISVALTAINEN HOITOVOIDE 
IKÄÄNTYMISEN MERKKEJÄ VASTAAN 

Sisältää kuolemattomien yrttiä 
P. 100 ml  R. Ilmatiivis purkki 50 ml    S. 2 ml

Öljy vedessä -emulsio – pH 5,4

Muista
• Kokonaisvaltainen voide

ikääntymisen merkkeihin
• Aikuiselle iholle
• Kuolemattomien yrtti
• 4 patenttia

VAIN KOTIKÄYTTÖÖN
• Levitä voide kasvojen ja kaulan iholle aamuin illoin puhdistuksen ja LOTION YON-KA -kasvoveden jälkeen.
• Vältä silmänympärysihoa.
• Yon-Ka etu: Vahvista tuotteen vaikutuksia levittämällä iholle ensin CELLULAR CODE -seerumi.

MYYNTIARGUMENTIT 

• Kokonaisvaltainen hoitoratkaisu aikuiselle iholle,
jossa on hormonaalisia muutoksia (55+)

• 4 patenttia EXCELLENCE CODE -voiteen raaka-aineille
• Miellyttävän pehmeä, aisteja hellivä voidekoostumus
• Hienostunut, AGE EXCEPTION -tuotelinjan tuoksu, joka

toimii täydellisesti Yon-Ka sydämen kanssa
• Ylellinen ja silti käytännöllinen, innovatiivinen ja

ilmatiivis pakkaus
• Ainutlaatuinen, varmoja hoitotuloksia antava tuote

kaikkiin ikääntymisen merkkeihin*
• 94 % raaka-aineista luonnollista alkuperää
• Parabeeniton
• Testattu ihotautilääkäreiden valvonnassa
• Ei aiheuta mustapäitä

* Kliiniset mittaukset (Kiinteys, pigmenttimuutokset, kirkkaus), 
laitemittaukset (ryppyjen syvyys) sekä käyttäjätestit (ravittu iho, 
ihon tuntu) – 4 peräkkäistä viikkoa – 42 naista (keski-ikä 57
vuotta) – Parhaat tulokset

Ryppyjen syvyys: -24 %, ihon kiinteys: +33 %, 
pigmenttimuutosten tummuus: -25 %, ihon heleys: -33 %, iho
tuntuu ravitulta ja miellyttävältä: 95 %

Pakkauksen avaus ja käyttö:
 • Poista kansi. Paina pakkauksen valkoista yläosaa, jolloin voide nousee ylös. Mitä
syvempi painallus sitä enemmän voidetta vapautuu ilmatiiviistä pakkauksesta*.

*Pohjaan asti painettaessa voidetta tulee ulos 0,5 ml

Epidermis/ihon suoja 
Elvyttää, korjaa 
Suojaa vapailta 
happiradikaaleilta
Ravitsee, vahvistaa 
vastustuskykyä, 
kosteuttaa 
Suojaa, korjaa

Tyvikalvovyöhyke
Torjuu glykaatiota
Kiinteys ja kimmoisuus
Silottaa ryppyjä, 
tasoittaa

Pigmenttimuutokset / ihon heleys
Heleyttää, tasoittaa 
ihon sävyä
Kirkastaa 

Antaa valoa 

Virkistää

X kuolemattomien yrtti, sisältää 
runsaasti polyfenoleita

X koentsyymi Q10, E-vitamiini
X avokado- ja viinirypäleen-

siemenöljy, voipuun voi, 
hyaluronihappo 

X ohdake, A-vitamiini 

X pii-aminohappoyhdiste
X hiiva- ja maakastanjauute
X bambusilikaattiyhdiste, 

runsaasti aminohappoja 
sisältävä herneuute

X punaleväuute 

X lehtokielouute, arnikki, 
runsaasti flavonoideja sisältävä 
sypressi

X roosan sävyiset, kauniisti valoa 
heijastavat pigmentit

X Yon-Ka Sydämen, bergamotin, 
sitruunan, mandariinin, 
ruusun, tonkapavun ja 
guajakkipuun eteeriset öljyt
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