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Марката Yon-Ka
Създадена през 1954, Марката Yon-Ka е 
безспорен пионер в ароматерапията и има 
натрупан богат интернационален опит. Yon-Ka 
предоставя на вашата кожа най–ценното, което 
растенията притежават- ревитализиращи 
есенциални масла ,  изпълнени с енергията 
на слънчевите лъчи, както и много още 
допълнителни съставки – витамини, 
плодови киселини, полифеноли, пептиди и 
олигоелементи… Те си взаимодействат така, 
че въздействат с прецизност и ефикасност на 
нуждите на всеки тип кожа, дори и на най-
увредената.

Експертния опит на Yon-Ka 
Всеки козметичен продукт с марката Yon-Ka  е 
създаден, произведен и тестван от Лаборатории 
Мулталер в Париж – френска семейна компания с 
дългогодишен опит и традиции. Всеки един продукт 
е изработен на базата на автентична рецепта от 
специалисти – химици, фармацевти и лекари и 
притежава висококачествена формула, която 
гарантира бърз и дълготраен резултат.

Yon-Ka се предлага във Франция и в целия свят 
в над 5 000 спа центрове и салони за красота от 
специално обучени терапевти и козметици. Yon-Ka 
може да предложи персонално решение и обещание 
за мигновени, видими резултати на всеки етап от 
възрастта. 

Yon-Ka Квинтесенцията 
В сърцето на продуктите и терапиите на 
Yon-Ka откриваме квинтесенцията Yon-Ka: 
това са пет етерични масла с изключително 
въздействие - лавандула, здравец, розмарин, 
кипарис и мащерка.Тази ексклузивна формула 
подсилва ефикасността на натуралните 
активни съставки, събрани от цял свят.
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Cleansers  
 Lait Nettoyant 
 Gel Nettoyant 
 Nettoyant Creme 

Toners  
 Lotion Yon-Ka PS/PNG 

Soft peels  

 Gommage 303 
 Gommage 305 
 Guarana Scrub

Masks  
 Masque 103  Masque 105

Wellness  
 Phyto-Bain

Comfort
 Huile Corps  Lait Corps 
 Nutri-Protect Mains

Exfoliation  
 Phyto-Gel Exfoliant

Protection
 Spray - SPF 20  Creme - SPF 25 
 Creme - SPF 50

Sunless-Tan
 Lait Auto-Bronzant

After-Sun
 Lait Apres-Soleil  
 Prolongateur de Bronzage

Silhouette
 Creme 55  Creme 155 

Firming
 Phyto 152  Galbol 190

Redness  
 

 Creme 11 
 Phyto 54

Purity  
 

 Creme 15 
 Juvenil  Emulsion Pure

Dark spots  
 

 Creme 40  
 Solution 46

Nutrition
 Nutri-Contour

Wrinkles 
 Alpha-Contour

Pu�ness 
 Phyto-Contour

Hydration
 Creme 28 
 Hydralia 
 Hydra N°1 Serum
 Hydra N°1 Creme
 Hydra N°1 Fluide
 Masque N°1

Nutrition 
 Creme PS 
 Creme 83 
 Yon-Ka Serum

Vitality 
 Pamplemousse - PS/PNG 
 Vital Defense 
 Phyto 58 - PS/PNG

Balance 
 Creme PG 
 Creme 93

Bronze 
 Bonne Mine 
 Creme Teintee

Wrinkles
 Fruitelia
 Alpha-Complex
 Elastine Jour  / Nuit  
 Stimulastine Jour  / Nuit
 Serum Vital 

Firming
 Advanced Optimizer Serum 
 Advanced Optimizer Creme 
 Advanced Optimizer Gel Lift 
 Phyto 52 
 Galbol 90

 ___________________________________________________________
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Сутрин и вечер

Сутрин и вечер

Сутрин и/или вечер

Сутрин и/или вечер

Сутрин и/или вечер
Сутрин:
Вашата лична програма:

Вечер:

локално, под
основния крем

локално, под
основния крем

локално, под
основния крем

пъти на седмица

пъти на седмица
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Продукти за лице

“ESSENTIALS” 

Почистващите продукти “ESSEnTIaLS” Yon-Ka 
представляват необходим предварителен етап към 

постигане на добър баланс на кожата. Истински 
“балсам” за кожата, те почистват деликатно и 
подобряват ефикасността на продуктите за 

ежедневна грижа.



CLEANSERS

LAIT NETTOYANT
 

GEL NETTOYANT

NETTOYANT CREME TONERS

LOTION YON- KA
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ТОАЛЕТНО МЛЯКО ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ И 
ГРИМ
Кремообразно и с деликатен аромат, това 
нежно мляко подхожда на всякакъв тип 
кожа. То почиства лицето и отстранява грима 
от клепачите и миглите с едно движение, 
след което се изплаква с вода. Предпазва 
хидролипидния слой на кожата и я оставя 
идеално чиста, мека и с усещане за комфорт. 

СЪСТАВ: меки почистващи съставки от 
растителен произход, борнеол, екстракт от 
кафяви водорасли, растителен глицерин.

ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ЛИЦЕ И ГРИМ
Този лазурно син гел с копринено нежна 
пяна подхожда на всеки тип кожа. Той 
премахва нежно грима от лицето, клепачите 
и миглите, почиства и тонизира. Предпазва 
хидролипидния слой, оставя кожата мека и 
свежа, с усещане за комфорт. 

СЪСТАВ: меки почистващи съставки с 
растителен произход: перуника, червени 
водорасли, етерични масла от лавандула, 
здравец, litsea cubeba. 

КРЕМ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ЛИЦЕ И ГРИМ
Специално адаптирана за суха, както и за 
реактивна или подложена на силни външни 
влияния кожа, успокояващата емулсия 
почиства деликатно лицето и грима. 
Предпазва хидролипидния слой и оставя 
кожата чиста, мека и спокойна.

СЪСТаВ: нежни почистващи агенти, 
растителен глицерин, мента, терпинеол,  
етерични масла Yon-Ka: лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка. 

ЛОСИОН ЗА СЪЖИВЯВАНЕ И 
ОСВЕЖАВАНЕ НА КОЖАТА
НорМаЛНа КЪМ МазНа КоЖа - СУХа КоЖа

Повече от обикновен тоник, тази възстановяваща емулсия е истинска 
фито-ароматична терапия, необходима за възстановяване на равновесието 
и подготовка на кожата за ежедневна грижа. Без съдържание на алкохол, 
той освежава, тонизира и оздравява кожата, като предава на цялото тяло 
енергизиращия ефект на етеричните масла. Представен е в две версии – 
едната за нормална към мазна кожа, другата за суха кожа.

Състав: комбинация на Yon-Ka от 5 етерични масла ( лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка).

ПОЧИСТВАНЕ

LoTIon Yon-Ka
Един легендарен продукт, 

много повече от тоник! 



SOFT PEELS MASKS

 

 

GUARANA SCRUB
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НЕЖНА ЕКСфОЛИАЦИЯ МАСКИ

КАК дА ПОЧИСТВАМЕ

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:

НОВО

ПОЧИСТВАЩ И ИЗСВЕТЛЯВАЩ ЕКСфОЛИАНТ
НорМаЛНа КЪМ МазНа КоЖа - СУХа ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛНа КоЖа

Истински 4 в 1, този ексфолиант на растителна основа и без абразивни частици, 
нежно отстранява мъртвите клетки, изсветлява тъмните участъци, хидратира и 
балансира кожата.

Богат на етерични масла от цитрусови плодове, Gommage 303 има стягащ ефект. 
Благодарение на борнеола и белия равнец Gommage 305 успокоява и почиства.

СЪСТАВ: рожков, екстракт от кафяви водорасли, етерични масла от портокал, 
лимон, лайм, богат на витамин С екстракт от лимон, растителен глицерин, бяла 
коприва, борнеол.

ЕКСфОЛИРАНЕ - дЕТОКСИКАЦИЯ
С възрастта кожата се обновява по-бавно. По-дълбоките й слоеве изтъняват 
докато, запълвайки се с мъртви клетки, горният слой става по-плътен и 
груб. Едно обстойно почистване, целящо да отстрани мъртвите клетки и 
замърсяванията, благоприятства възобновяването на епидермиса и подсилва 
действието на козметичните продукти.

Този ексфолиращ крем деликатно почиства кожата, нежно полирана с 
комбинацията от микрогранули с различни размери (гуарана и пълнозърнест 
био ориз), омекотена от коктейла от растения с успокояващо действие. Кожата 
се изглажда и омеква, повърхността й става по-нежна. Чиста, свежа, сияйна, тя 
отново “диша”.

СЪСТаВ: микро-гранули от семена на гуарана и пълнозърнест био ориз, 
растителен глицерин, боровинка, невен, лайка, липа, дива лайка, жълт кантарион 
, ... както и тонизиращия фито-ароматичен ефект на етеричните масла от здравец, 
лавандула и розмарин.

MASQUE 103 – MASQUE 105
ПоЧИСТВаЩа И ИзСВЕТЛЯВаЩа МаСКа

НорМаЛНа КЪМ МазНа КоЖа - СУХа ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛНа КоЖа

Тази детоксираща маска с три вида глина почиства кожата, 
стяга порите, изветлява тена и го прави изключително сияен. 
Вариантът за нормална към мазна кожа помага за регулирането 
на мастния секрет. Вариантът за суха и/или чувствителна кожа 
успокоява епидермиса.

СЪСТаВ: Три вида глина: монтморилонит, бентонит, каолин, 
борнеол, мащерка, етерични масла от градински чай, сладък 
портокал, лимон, чубрица , лайм, етерични масла Yon-Ka от 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис, мащерка.

Нанесете едно от почистващите средства на Yon-Ka 
сутрин и/или вечер, изплакнете и впръскайте лосион 
Yon-Ka. Втрийте с леки потупвания и масажиращи 
движения.

за най-добри резулати използвайте Gommage 
303 или 305 + Masque 103 или 105 от 1 до 3 пъти 
седмично. 
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Серия продукти за очи 
“CONTOURS”

Неразделна част от програмата за ежедневна 
грижа, продуктите за околоочния и околоустния 

контур отговарят на специфичните нужни на 
най-деликатните зони на лицето. 



NUTRITION
NUTRI-CONTOUR

WRINK LES
ALPHA-CONTOUR

 

   
  

PHYTO-CONTOUR
PUFFINESS
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ПОдПухНАЛОСТ

БРЪЧКИ

ПОдхРАНВАНЕ

КАК дА НАНАСЯМЕ КРЕМ ОКОЛО 
уСТНИТЕ И ОЧИТЕ

МАЛКИ хИТРИНИ ПРОТИВ 
ПОдПухНАЛИ ОЧИ И ТЪМНИ 

КРЪГОВЕ

ОЧИ
Нанасяйте продукта с нежен 

натиск и леко пощипване, за да 
подпомогнете абсорбцията в 

кожата. Избягвайте миглите, не 
нанасяйте крем върху тях.

Нанесете Phyto-Contour с помощта на 
поглаждащи движения като започнете 
от вътрешния ъгъл на окото със средния 
пръст и показалеца на двете си ръце и 
изтегляте към слепоочието, оказвате 
съвсем лек натиск. Повторете 3 пъти.

Повторете същите движения и върху 
клепачите.

завършете процедурата като нежно 
плъзгате пръстите си от слепоочието към 
основата на врата (до ключицата).

уСТНИ
Нанасяйте крема около устните с 

леки пощипвания. 

КРЕМ ПРОТИВ ТЪМНИ КРЪГОВЕ И 
ПОдПухНАЛИ КЛЕПАЧИ
Този фин и ароматен крем с екстракт от розмарин намалява 
видимо тъмните кръгове и подпухналостта. Той стяга кожата 
в областта на очния и устния контур и осигурява незабавно 
усещане за свежест и почивка на уморените клепачи.

СЪСТАВ: розмарин, пептиди от букови пъпки, алое вера, 
растителен глицерин, витамин Е, ... и съживяващият ефект 
на квинтесенцията Yon-Ka: етерични масла от лавандула, 
здравец, розмарин, кипарис, мащерка.

КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ И фИННИ 
ЛИНИИ 
ЗА ОЧЕН И уСТЕН КОНТуР
Този обновяващ гел с прецизно дозирани плодови киселини 
е разработен така, че нежно да изглади бръчките и тънките 
линии, да хидратира контура на очите и устните, като в 
същото време оставя приятно усещане за свежест. 

СЪСТАВ: лимон, портокал, захарна тръстика, кленов сироп и 
боровинка с аНа (плодови киселини), хиалуронова киселина, 
mimosa tenuiflora, морски пептиди, мента, лавандула.

ПОдхРАНВАЩ И ЗАЩИТЕН КРЕМ 
ЗА ОЧЕН И уСТЕН КОНТуР

Истински източник на мекота, благодарение на съдържанието 
на лешниково масло, този свръх витаминозен крем 
подхранва и предпазва от изсушаване и поява на бръчки 
контура около очите и устните.

 СЪСТАВ: масло от лешник, витамин рр, лайка, витамин F, 
витамин Е.

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:
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Серия продукти за лице
“AGE DEFENSE”

Продуктите “aGE DEFEnSE” позволяват на кожата 
да се въоръжи по най-добрия начин срещу 

стареенето, като й доставят естествени средства 
за възстановяване на баланса и жизнената й 

енергия.



HYDRATIONNUTRITION

CREME PS YON- KA SERUM 
 

  

HYDRALIA 
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ПОдхРАНВАНЕ хИдРАТАЦИЯ

ПОдхРАНВАЩ КРЕМ 
ЗА СухА КОЖА

Този поливитаминен, богат и подхранващ 
крем осигурява на сухата кожа комфорт, 
мекота и кадифена гладкост. 

СЪСТАВ: масло от житни кълнове, зехтин, 
лецитин, пчелен восък,  
витамин F, натриева сол на 
пиролидоновата въглеродна киселина, 
витамин Е и а, английски бръшлян, 
алантоин, ...както и съживяващият и 
балансиращ ефект на квинтесенцията Yon-
Ka: етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис и мащерка.

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ 
ПОдхРАНВАЩ СЕРуМ
Този енергиен концентрат от богати 
на витамини и фини естествени масла, 
подхранва и регенерира уморената кожа. 
Продуктът е подходящ за всички възрасти 
и всеки тип кожа - както суха, така и мазна. 
В резултат лицето засиява, възстановява 
своята мекота, тонус и жизненост.  

СЪСТАВ: масло от кълнове на житни 
растения, витамин F, витамин Е, 
квинтесенция Yon-Ka: етерични масла от 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис и 
мащерка.

дЪЛБОКО хИдРАТИРАЩ 
дНЕВЕН КРЕМ
ценен съюзник на дехидратираната кожа 
– суха или мазна, този поливитаминен 
крем изглажда грапавините и тънките 
линии, предизвикани от дехидратацията на 
епидермиса и осигурява на кожата мекота, 
комфорт и кадифена гладкост.

СЪСТАВ:  Натриева сол на пиролидоновата 
въглеродна киселина, растителен глицерин, 
витамин F, зехтин, лецитин, алантоин, 
витамин Е и а, ..както и съживяващият и 
балансиращ ефект на квинтесенцията Yon-
Ka: етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис и мащерка.

хидратиращ концентрат
Само няколко капки от този интензивно 
хидратиращ концентрат, съдържащ екстракт 
от боровинка, ще подсили всеки ваш 
обичаен продукт по начин най- подходящ 
за вашата кожа. Ефектът на комфорт е 
мигновен. Кажете сбогом на опънатата, суха 
и груба кожа; фините линии и бръчки са 
изгладени, кожата е по-еластична от преди.

СЪСТАВ: растителен глицерин, sodium PCa, 
кафяви водорасли, млечна и лимонена 
киселина за хидратиране, див кестен, 
малина и боровинка, магнезий,  витамин C.

ЗАЩИТЕН дНЕВЕН КРЕМ 
ЗА ЧуВСТВИТЕЛНА КОЖА

Съюзник на чувствителната суха кожа, този 
богат и лесно попиващ крем успокоява 
усещането за дискомфорт, омекотява 
кожата и предпазва от въздействие на 
външни климатични фактори.

СЪСТАВ: невен, липа, зехтин, пчелен 
восък, витамин Е, С и а, ...както и 
съживяващият и балансиращ ефект на 
квинтесенцията Yon-Ka: етерични масла от 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис и 
мащерка.
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хИдРАТАЦИЯ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕНЗИВНА хИдРАТАЦИЯ 
За да се помогне на кожата да изгради отново и да поддържа едно незабавно, силно и 
продължително ниво на хидратацията и да се удължи по този начин нейната младост, нашите 
лаборатории създадоха иновационна програма. Тази иновационна програма действа на всички нива 
на епидермиса, благодарение на своите силно действащи съставки - двете форми на хиалуронова 
киселина. Едната с високо молекулярно тегло, действаща на повърхността като защитно палто; 
другата, фрагментирана, се намесва като междуклетъчен посланик до различните слоеве на 
кожата, за да активира силата на хидратацията и действието против стареене.

хИдРАТИРАЩ – 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ  
Този крем обвива като успокояващ пашкул 
сухата или чувствителна, силно дехидратирана 
кожа. Мощната продължителна хидратация 
на крема е допълнена от богатството 
на подхранващите, възстановяващи и 
подмладяващи съставки, които предпазват 
кожата от влиянието на външни фактори и 
възстановяват равновесието,  необходимо за 
доброто й функциониране. резултатът: кожата 
преоткрива своята мекота и еластичност, своето 
сияние и изглежда гладка и плътна.

СЪСТАВ: хиалуронова киселина с високо молекулярно 
тегло, императа силиндрика, алое вера, растителен 
глицерин, масло от гроздови семки, богато на 
есенциални мастни киселини, лешниково масло, масло 
от карите, фитоскалан от маслина, витамин F, екстракт 
от мая, хиалуронова киселина с ниско молекулярно 
тегло, силиций, витамин В5, витамини E, C, a... както и 
фито-ароматичният балансиращ и релаксиращ ефект 
на етеричните масла от роза, лайка, жасмин и на 
квинтесенцията Yon-Ka (етерични масла от лавандула, 
здравец, розмарин, кипарис и мащерка),. 

хИдРАТИРАЩ – МАТИРАЩ 
фЛуИд 
Без мазнини и бързо попиващ, този матиращ, 
супер хидратиращ флуид е изключително 
ефективен при нормалната към мазна 
кожа като в продължение на целия ден я 
предпазва от стареене без ефект на лъщене. 
резултатът: кожата преоткрива своята мекота и 
еластичност, своето сияние, изглежда гладка и 
плътна. Тенът е матов и сияен.

СЪСТАВ: хиалуронова киселина с високо 
молекулярно тегло, императа силиндрика, 
полизахариди, алое вера, натриев рСа, 
растителен глицерин, фитоскалан от маслина, 
хиалуронова киселина с ниско молекулярно 
тегло и силиций, витамини E, C, a...както и 
балансиращият и релаксиращ фито-ароматичен 
ефект на етеричните масла от роза, лайка и 
жасмин. 

СТИМуЛИРАЩ 
хИдРАТАЦИЯТА СЕРуМ С 
удЪЛЖЕНО дЕЙСТВИЕ 
Истински активатор на хидратацията със силен 
и продължителен ефект, този нежен и свеж гел 
е като лек за силно дехидратираната кожа. Той 
бързо попива и позволява на кожата да възстанови 
своите водни запаси. В комбинация с КрЕМа или 
ФЛУИДа,  засилва потенциала за хидратиране* 
и подмладяване. резултатът: кожата преоткрива 
своята мекота и еластичност, своето сияние и 
изглежда гладка и плътна.

СЪСТАВ: императа силиндрика, полизахариди, богати 
на фруктоза, алое вера, серин, натриев рСа, растителен 
глицерин, фитоскалан от маслина,  екстракт от мая, 
хиалуронова киселина с ниско молекулярно тегло, силиций, 
витамини E, C, a. ...както и балансиращият и релаксиращ 
фито-ароматичен ефект на етеричните масла от роза, лайка 
и жасмин. 

ИНТЕНЗИВНО 
хИдРАТИРАЩА КРЕМ-
МАСКА
СухА КОЖА
Тази гел-крем маска с нежен аромат на цветя 
осигурява незабавна и постепенна дълбока 
хидратация: + 54% след 1 час и + 96% след 8 часа**.
Интензивно подхранена, кожата незабавно започва 
да изглежда по-гладка, по-мека и изпъната. 

СЪСТАВ:  императа силиндрика, алое вера, натриева сол 
на пиролидоновата въглеродна киселина, растителен 
глицерин, жожоба, санталово дърво, филодендрон, ечемик, 
силициев дериват, витамин а, bacopa monniera, витамин C 
и E, бизаболол, витамин В5... както и релаксиращият фито-
ароматичен ефект на етеричните масла от роза, жасмин 
и ший.

НОВО

*Тестове: корнеометрични мерки, извършвани в продължение на 8 часа. 
СЕРУМ + КРЕМ : значителен незабавен хидратиращ ефект от +144 %, продължаващ най-малко 8 ч. 

Серум + флуид : значителен незабавен хидратиращ ефект от +122 %, продължаващ най-малко 8 ч. 
** Тестове: корнеометрични мерки, извършвани в периоди от 1 и 8 часа
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ВИТАЛНОСТ БАЛАНС

ВЪЗСТАНОВЯВАЩ
дНЕВЕН КРЕМ
НОРМАЛНА КЪМ МАЗНА КОЖА 
СухА КОЖА

Истински енергиен коктейл, този лек и 
бързо усвоим крем с освежаващ цитрусов 
аромат озарява и съживява кожата. 
Вариантът за нормална към мазна кожа с 
по-висока концентрация на плодове, свива 
порите. Вариантът за суха кожа е обогатен с 
фини масла за повече комфорт.

СЪСТАВ: етерични масла от грейпфрут, лайм, 
сладък портокал, лимон, Yon-Ka: етерични масла от 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис, мащерка, 
екстракт от грейпфрут, витамин С, зехтин, масло от 
тиквено семе.

РЕГЕНЕРИРАЩ НОЩЕН КРЕМ
НОРМАЛНА КЪМ МАЗНА КОЖА 

СухА КОЖА

Нежен и лесен за абсорбиране, този крем, богат на фито-стимулиращи екстракти 
от розмарин е незаменимо средство за съживяване на кожата. Той премахва 
следите от умора, свива порите и озарява кожата. Свежият му и тонизиращ 
аромат тонизира цялото тяло. Вариантът за нормална към мазна кожа, с по-
висока концентрация на розмарин, има и почистващ ефект. Вариантът за суха 
кожа е обогатен с фини масла за повече комфорт.

СЪСТАВ: розмарин, квинтесенция Yon-Ka: етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин,  кипарис, мащерка, витамин Е и а, витамин F.

АНТИОКСИдАНТЕН 
КРЕМ
БОРБА СЪС ЗАМЪРСЯВАНИЯТА

Специално разработен за борба срещу 
влиянието на външните фактори, 
причиняващи силно оксидиране 
(замърсяване, тютюнопушене, излагане 
на ултравиолетови лъчи и промяна в 
климатичните условия...), този лек и 
интензивно хидратиращ крем съчетава 
силно активни растителни екстракти, 
помагащи да се съхрани ценната 
младост на кожата. Кожата възстановява 
бързо своето сияние, нежност, мекота 
и жизненост – качества, присъщи на 
обогатена с кислород и отпочинала 
кожа.

РЕГуЛИРАЩ И 
МАТИРАЩ КРЕМ ЗА 
МАЗНА КОЖА
Ненадминат в матирането и 
оздравяването на мазната кожа, този 
прочистващ крем балансира мастната 
секреция, свива разширените пори и 
удължава времетраенето на грима. 

СЪСТАВ: репей, квинтесенция Yon-Ka: 
етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка, английски 
бръшлян, витамин Е и а, зехтин, соев 
протеин.

БАЛАНСИРАЩ КРЕМ 
ЗА КОМБИНИРАНА 
КОЖА
Фин и бързо попиващ, този регулиращ 
крем с нежен аромат на иланг-
иланг балансира комбинираната 
кожа, избистря тена и контролира 
омазняването в Т-зоната. 

СЪСТАВ: етерични масла от лайм и 
иланг-иланг, квинтесенция Yon-Ka: 
етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка, витамин Е, 
С и а, зехтин.

СЪСТАВ: мирта, коензим Q10, витамин Е и С, пептиди от 
моринга, растителен глицерин, урея, серин, санталово дърво, 
филодендрон, ечемик, витамин а... и съживяващите фито-
ароматични ефекти на етеричните масла от сладък портокал, 
мандарина и магнолия. 



LES BONS GESTES
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ТОНИРАНЕ

КРЕМ ЗА СИЯЕН ТЕН 
Лек и бързо попиващ, този автобронзант е прекрасно средство за 
постигане на красив тен. Той озарява кожата в красив златист цвят 
и й придава постепенен и равномерен загар. 

СЪСТАВ: еритрулоза, DHa, императа силиндрика, растителен 
глицерин, витамин F, санталово дърво, филодендрон, ечемик,  
полифеноли от маслина, витамини Е, С и а.

Терапия „по мярка”
за вашата кожа

заради високата концентрация на активни съставки, серумите 
на Yon-Kа могат да отговорят на специфичните нужди на 
вашата кожа. Смесете капки от серум с вашия овлажняващ 
крем. Използвайте еднократно или следвайте едномесечна 
програма. 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ ЗА ЛИЦЕ С 
ТЕНИРАЩ ЕфЕКТ
Истински 2 в 1, този богат дневен крем с естествени пигменти 
подхранва и хидратира кожата, предпазва от вредни лъчи при 
слаба слънчева светлина (SPF6) и подсилва тена в красив златист 
цвят. 

СЪСТАВ: масло от тиквено семе, масло от житни кълнове, пчелен 
восък, ултравиолетов филтър, витамин Е, ...както и съживяващият 
и балансиращ ефект на квинтесенцията Yon-Ka: етерични масла от 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис и мащерка.

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:



30 31

Продукти за лице 
“AGE CORRECTION”

Благодарение на своите иновативни естествени 
съставки с доказана ефективност продуктите 

aGE CoRRECTIon се борят ефикасно с бръчките, 
отпуснатата кожа и липсата на сияние.



FIRMING

ADVANCED  OPTIMIZER  
SERUM + CREME 

 

 

 

 

 

ADVANCED  OPTIMIZER  
GEL LIFT 

 

  cf. p. 29
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СТЯГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА СТЯГАНЕ
Ударно дуо за видимо подмладена кожа, по-стегната и гладка, за видимо преобразен контур 
на лицето.

СЕрУМ СТЯГаЩ ЕФЕКТ-ЛИФТИНГ: течен и бързо попиващ, той активира основните 
компоненти, отговорни за стягането и лифтирането на кожата.

КрЕМ УПЛЪТНЯВаНЕ - рЕГЕНЕрИраНЕ: богат и комфортен, той действа в тандем със СЕрУМа и 
предпазва структурата на кожата. 

СЪСТАВ:

СЕрУМ aDVanCED oPTIMIZER -пептиди от хибискус, хвощ (богат на силиций), шипка (богата 
на витамин С), пептиди от соя, морски колаген, хиалуронова киселина. 

КрЕМ aDVanCED oPTIMIZER- пептиди от бяла лупина, хвощ (богат на силиций), шипка с 
витамин С, морски колаген, хиалуронова киселина, млечни пептиди, ко-ензим Q10,  
масло от ший.

ГЕЛ СЪС СТЯГАЩ ЕфЕКТ 
ШИЯ, дЕКОЛТЕ И БЮСТ

Свеж, нежен и бързо попиващ, възхитително и естествено ароматен, този гел 
стяга, повдига и изглажда деликатната зона на шията, деколтето и бюста. Кожата се 
изпъва и неусетно получава по-тонизиран вид, контурът на гърдите се стяга.

СЪСТАВ: пептиди от хибискус, хвощ (богат на силиций), пептиди от соя, протеини 
от сладък бадем, морски колаген, хиалуронова киселина, растителен глицерин.

ИНТЕНЗИВЕН СТЯГАЩ 
КРЕМ
В същността на този фин и лесно попиващ 
нощен крем е стягащата и оксидираща 
сила на розмарина, която тонизира кожата, 
изпълва овала на лицето, съживява тена и 
разпръсква своя фито-ароматичен ефект по 
цялото тяло. 

СЪСТАВ: розмарин, квинтесенция Yon-Ka: 
етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка, пептиди от 
букови пъпки, лешниково масло, алое вера, 
растителен глицерин, витамин Е.  
 

Интензивен стягащ 
серум
Течен серум без мазнини попива лесно и 
осигурява подсилване и стягане на кожа с 
липса тонус. Продуктът комбинира ефекта 
на 20 растителни екстракта със стягащо, 
регенериращо и хидратиращо действие. 
Като резултат кожата се изглажда и изпъва, 
контурът на лицето и шията се очертава 
ясно.

СЪСТАВ: хмел, градински чай, бяла коприва, 
равнец, розмарин, Yon-Ka етерични масла 
от лавандула, здравец, розмарин, кипарис, 
мащерка, натриева сол на пиролидоновата 
въглеродна киселина, растителен глицерин, 
силициев дериват, жълт кантарион, подбел.
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ПЪРВИ БРЪЧКИ

ИЗГЛАЖдАНЕ НА БРЪЧКИ 
ОБНОВЯВАНЕ
НОРМАЛНА КЪМ МАЗНА КОЖА/СухА И ЧуВСТВИТЕЛНА КОЖА

Благодарение на растителните екстракти, естествено богати на 
аНа, тази течна и лесно попиваща емулсия нежно обновява, 
хидратира и ревитализира кожата. Тя благоприятства 
възобновяването на епидермиса, изглажда бръчките и тънките 
линии, омекотява цвета на лицето и възвръща неговата сияйност 
и свежест. 

Версията за нормална към мазна кожа съдържа дива теменужка 
със стягащ и почистващ ефект.

Версията за суха кожа е обогатена с невен, който има 
успокояващ и омекотяващ ефект.

СЪСТАВ: лимон, портокал, захарна тръстика, кленов сироп и боровинка, 
богати на аНа (плодови киселини), mimosa tenuiflora, морски пептиди, 
масло от житни кълнове, оризово масло, витамин Е.

РЕСТРуКТуРИРАЩ ГЕЛ ПРОТИВ 
БРЪЧКИ
С концентрат от плодови екстракти, естествено богати 
на аНа, този обновяващ гел без мазнини се прилага при 
уморена кожа, суха или мазна, при блед тен и загрубяла 
кожа. Действайки наистина професионално при домашни 
условия, той деликатно отстранява мъртвите клетки, които 
задушават горния слой на епидермиса, като разкрива нова, 
свежа и сияйна кожа, с изгладени бръчки и тънки линии, и 
фина структура.

СЪСТАВ: лимон, маракуя, грозде и ананас, богати на аНа 
(плодови киселини), хиалуронова киселина, урея, алое вера, 
дървесна мимоза, пептиди от букови пъпки, витамин В5.

ИЗГЛАЖдАНЕ НА БРЪЧКИ 
РЕГЕНЕРИРАНЕ
фИНИ ЛИНИИ И БРЪЧКИ

Съставена от два допълващи се крема дневен и 
нощен, тази регенерираща програма с 19 основни 
аминокиселини изглажда бръчките и тънките 
линии и помага на кожата да възвърне своята 
еластичност. отлично хидратирана, подхранена 
и предпазена, успокоената кожа възвръща бързо 
своята мекота и жизненост.

СЪСТАВ:

ELASTINE дНЕВЕН -еластинови пептиди, млечни 
пептиди, масло от ший, серин, хидроксипролин, 
витамин Е, С и а.

ELASTINE НОЩЕН- еластинови пептиди, млечни 
пептиди, масло от ший, пептиди от соя, витамин С, 
масло от житни кълнове. 

Подсилващ жизнеността 
ревитализиращ концентрат 
с пептиди от букови пъпки

Изложената на стрес кожа ще заобича 
изключителната регенеративна сила на този 
двуфазен серум. Съдържащ не по-малко от 
24 есенциални аминокиселини, този продукт 
въздейства срещу сухотата и дехидратацията, 
възстановява сиянието на кожата и изглажда финни 
линии и бръчки. Кожата е изпълнена с жизненост 
и лицето изглежда видимо по-младо.SERUM VITaL 
съдържа 93% съставки от естествен произход и не 
съдържа парабени. 

Състав: пептиди от соя и букови пъпки, минерални 
соли (магнезий и калций), масло от зърнени 
зародиши, Витамини B5 и PP, F, E, 5 етерични масла 
(лавадула, кипарис, розмарин, мащерка и здравец).



WRINKLES
STIMULASTINE JOUR  
STIMULASTINE NUIT 
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дЪЛБОКИ БРЪЧКИ

дЪЛБОКИ БРЪЧКИ
С възрастта повърхностния слой на кожата изтънява, еластиновите нишки вече не 
са подредени, намаляват и губят своето качество, вследствие на което се появяват 
бръчици, а по-късно и по-дълбоки бръчки. Внимателно разработена за борба с тези 
белези на възрастта, тази мощна реструктурираща двойка намалява големината и 
дълбочината на бръчките, изглажда кожата и възстановява нейното сияние: 
STIMULASTINE JOUR дНЕВЕН КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ: копринено нежен и бързо 
попиващ, този крем с босвелия противодейства на процеса на разграждане на 
еластиновите нишки (2) и запазва еластичността на кожата. 
STIMULASTINE NUIT НОЩЕН КРЕМ ПРОТИВ БРЪЧКИ, СТИМуЛИРАЩ 
ПРОИЗВОдСТВОТО НА ЕЛАСТИН: благодарение на екстракта от копър, способен 
да възстанови действието и качеството на еластиновите нишки (3), този богат и 
успокояващ крем подсилва структурата на кожата. 

СЪСТАВ:

STIMULASTINE JOUR дНЕВЕН КРЕМ – босвелия, полизахариди от овес, масло от 
ший, масло от кълнове на житни растения, растителен глицерин, масло от семки от 
грозде, соеви пептиди, витамини Е, С, а, коензим Q10
STIMULASTINE NUIT НОЩЕН КРЕМ-копър, екстракт от мая, соеви пептиди, масло от 
ший, масло от камелия, масло от кълнове на житни растения, растителен глицерин, 
масло от семки от грозде, витамин Е, С и а, 
... както и релаксиращият фито-ароматичен ефект на етеричните масла от здравец, 
лавандула, нероли и жасмин.

Трик за по-стегната кожа

Стимулирайте кожата си като леко пощипвате 
местата с бръчки и след това останалата част 
от лицето, шията и деколтето. 

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:
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Продукти за лице
“SPECIFICS”

Продуктите от Специфична грижа се отнасят 
за случаите на розацея, проблемна кожа, 

хиперпегментация и др. и под вещото 
ръководство на спа терапевтите осигуряват 

експертно решение на проблемите на 
капризната кожа. 



REDNESS

DARK SPOTS

PURITY

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

JUVENIL 

EMULSION PURE

  

 

  cf. p. 29
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ЗАЧЕРВЯВАНЕ ПРОБЛЕМНА КОЖА

ПИГМЕНТАЦИЯ

уСПОКОЯВАЩ КРЕМ  
  
Мек и богат на успокояващи 
растителни екстракти, този крем е 
препоръчителен при чувствителна 
кожа с неравномерни зачервявания. 
Той изравнява тена и бързо спомага за 
възвръщане чувството за комфорт.

СЪСТАВ: лайка, арника, бял равнец, 
див кестен, хамамелис, слез, масло от 
житни кълнове, жълт кантарион, богат 
на силиций хвощ
... както и балансиращия ефект на 
квинтесенцията Yon-Ka: етерични 
масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис и мащерка.

ОЗдРАВЯВАЩ И уСПОКОЯВАЩ КРЕМ
Богат на екстракти от лечебни растения, този бързо попиващ 
крем се препоръчва при наличие на несъвършенства по кожата. 
Той балансира и успокоява епидермиса, като му позволява да 
придобие бързо по-чист и здрав вид.
 
СЪСТАВ: репей, градински чай, бреза, етерично масло от лайм, 
Yon-Ka етерични масла от лавандула, здравец, розмарин, кипарис, 
мащерка, слез, лайка, маточина, хамамелис, бял равнец, жълт 
кантарион.

ОЗдРАВЯВАЩ И уСПОКОЯВАЩ СЕРуМ
Безусловен съюзник на проблемната кожа, богат на етерични масла 
и растителни екстракти, този серум без алкохол е подходящ за всяка 
възраст. Създаден с изключителна почистваща сила, той позволява на 
кожата да придобие бързо гладък, чист и здрав вид.

СЪСТАВ: ихтиол (серен дериват), млечна киселина, етерично масло 
от лайм, Yon-Ka етерични масла от лавандула, здравец, розмарин, 
кипарис, мащерка, невен, азулен.

ПОЧИСТВАЩА И 
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ЕМуЛСИЯ
абсолютна квинтесенция сред продуктите за грижа за 
кожата Yon-Ka, този опалисциращ флуид без мазнини и 
алкохол представлява истински концентрат от почистващи 
и възстановяващи етерични масла. С ненадминатата си 
ефикасност срещу несъвършенствата и неестетичните 
последици от тях, той позволява на кожата да се 
възстанови и бързо да придобие по-здрав и гладък вид.

СЪСТАВ: етерични масла Yon-Ka от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка.

Професионални съвети

Сутрин и/или вечер след почистване и 
впръскване на Lotion Yon-Ka, нанесете 
съответния продукт върху проблемната зона, 
след това използвайте хидратиращ крем за 
лицето и шията.

уСПОКОЯВАЩ И 
ОСВЕЖАВАЩ КРЕМ
Фин и бързо попиващ, този ароматен 
крем с екстракти от розмарин създава 
незабавно усещане за свежест при 
кожа, която лесно се зачервява 
под влиянието на горещината. Той 
изравнява тена и предотвратява 
възникването на розацея.

СЪСТАВ: розмарин, етерични масла 
от лавандула, здравец, розмарин, 
кипарис, мащерка, растителен 
глицерин, масло от лешник, витамин Е.

ПРОГРАМА ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ
НА КОЖАТА
Този продукт за грижа за кожата с естествени активни съставки 
се препоръчва в случай на повърхностни пигментни петна, 
предизвикани от възрастта, бременност и т.н... Ефикасността 
му се основава на взаимодействието на 2 неразделно 
свързани продукта: 
SOLUTION 46: лосион – “основа”, който активира 
изсветляващия ефект
CREME 40: лечебен крем за подсилване и удължаване на 
резултата.

СЪСТАВ:
SOLUTION 46 - ихтиол (серен дериват), етерично масло от 
кедър, терпинеол, Yon-Ka етерични масла от лавандула, здравец, 
розмарин, кипарис, мащерка.   
 
CREME 40 - ихтиол (серен дериват), борнеол, Yon-Ka етерични 
масла от лавандула, здравец, розмарин, кипарис, мащерка, студено 
пресован зехтин.

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:



  
 

 

   

Продукти за тяло

4342

BODY ESSENTIALS

Източници на наслада, комфорт и красота, 
концентрати от редки растения, продуктите 

за тяло BoDY ESSEnTIaLS Yon-Ka осигуряват на 
кожата хидратация, еластичност и мекота.

Техните изтънчени аромати водят до 
тонизиране или релакс на цялото тяло.

BODY SPECIFICS

Широко изпитани от професионалните 
козметици на Института, концентрати на 
активни естествени съставки, продуктите 

за тяло BoDY SPECIFICS Yon-Ka предоставят 
експертно решение в домашни условия, 
подпомагащо оформянето на силуета и 

запазването на неговата стегнатост.



WELLNESS - COMFORT - EXFOLIATION

PHYTO-BAIN

 

HUILE CORPS

LAIT CORPS

NUTRI-PROTECT MAINS 

 

 

PHYTO-GEL EXFOLIANT
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уЕЛНЕС- КОМфОРТ- ЕКСфОЛИАЦИЯ

СЪЖИВЯВАНЕ - 
РЕЛАКСАЦИЯ
Истински Spa ефект в домашни условия с 
този ароматичен шампоан за вана с високо 
съдържание на растителни екстракти и 
етерични масла, признати с многобройните 
си качества. Той съживява, възвръща тонуса 
и жизнеността, облекчава умората в краката 
и дава на цялото тяло усещане за наслада и за 
почивка. 

СЪСТАВ: индийко орехче, кипарис, 
етерични масла от розмарин, градински чай, 
безсмъртник, етерични масла от петигрен, 
лавандула.

хИдРАТАЦИЯ – 
РЕГЕНЕРИРАНЕ
Кремообразно и леко, това нежно мляко 
за възстановяване с деликатен парфюм 
попива бързо в кожата и я прави мека, 
гладка и копринено нежна. Силно 
хидратиращо*, омекотяващо, но също така 
и регенериращо, то осигурява комфорт и 
еластичност.
 
СЪСТАВ: глицерин, натриев PCa,  
женшен, масло от семки от грозде, богато 
на етерични мастни киселини, черен оман, 
масло от сладкък бадем, витамин E.

ЕКСфОЛИРАНЕ - 
ОМЕКОТЯВАНЕ
за да направи кожата Ви като нова толкова 
често, колкото е необходимо, този гел с 
мека и нежна пяна почиства и ексфолира 
нежно мъртвите и загрубели клетки. Нежно 
полирана с микро гранулите на силиция от 
бамбук и перлите от жожоба, кожата става 
мека, гладка и нежна. 

СЪСТАВ: силиций от бамбук, перли от 
жожоба, протеини от сладък бадем, червени 
водорасли, млечна киселина... както 
и балансиращият и релаксиращ фито-
ароматичен ефект на етеричните масла от 
петигрен, лавандула, розмарин, градински чай 
и безсмъртник.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - 
уСПОКОЯВАНЕ 
Ултра-успокояващ крем за ръце с деликатна 
текстура съдържа съкровища, способни 
да възстановят и най-загрубялата и 
увредена кожа. Богат на съставки, известни 
с възстановяващите си, подхранващи 
и хидратиращи свойства, той помага за 
запазването на младостта на ръцете и им 
осигурява защита срещу външни влияния 
(вода, вятър, студ, сух въздух и т.н.). Бързо 
попиващ, той оставя кожата нежна, мека, 
гладка и сатенено блестяща, като обвита в 
коприна.

СЪСТАВ: масло от ший, масло от гроздови 
семки - богато на есенциални мастни 
киселини, витамин B5, бизаболол, растителен 
глицерин, витамини a, C, E... и освежаващите 
фито-ароматични ефекти на етеричните масла 
от сладък портокал, грейпфрут, мандарина, 
магнолия.

РЕГЕНЕРИРАНЕ – 
ПОдхРАНВАНЕ
Фино, бързо попиващо и естествено ароматно, 
това олио с тройно действие възстановява най-
сухата или увредената кожа, стяга епидермиса 
и дава приятно усещане за наслада. Сатенено 
нежна, безкрайно мека и приятна, с всеки 
изминат ден кожата става все по-тонизирана и 
стегната.
 
СЪСТАВ: масло от лешник, сусам, семки от 
грозде, богати на есенциални мастни киселини, 
етерични масла от безсмъртниче, розмарин, 
градински чай, петигрен, лавандула, витамин E.

Направете си домашен спа ритуал веднъж седмично:

•	 Обновете	кожата	си	с	Phyto-Gel	Exfoliant

•	 Релаксирайте	и	детоксикирайте	тялото	с	ароматна	
вана Phyto-Bain

•	 Хидратирайте	кожата	на	тялото	като	втриете	с	
масаж Huile Corps или Lait Corps

•	 Облечете	мек	халат	и	починете	за	20	мин

НОВО

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:
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ОфОРМЯНЕ НА СИЛуЕТА СТЯГАНЕ НА ТЯЛОТО

ОТСЛАБВАНЕ - 
дРЕНИРАНЕ
 
за да подпомогне оформянето на силуета, 
този масажен фито-ароматичен крем, 
богат на известния с дрениращите си 
способности бръшлян, подобрява тонуса и 
текстурата на кожата и предпазва нейната 
еластичност при промяна на теглото. 

СЪСТАВ: бръшлян, комбинация от 5-те 
етерични масла на Yon-Ka (лавандула, 
здравец, розмарин, кипарис, мащерка).

СТЯГАНЕ - 
СЪЖИВЯВАНЕ
цялата стягаща и съживяваща сила 
на розмарина е вложена в сърцето 
на този крем против отпускане, за да 
се тонизира кожата, оформи бюстът 
и очертае отново силуетът. Неговият 
фито-ароматичен освежаващ ефект 
против умора се предава на цялото 
тяло.

СЪСТАВ: розмарин, комбинация от 5-те 
етерични масла на Yon-Ka (лавандула, 
здравец, розмарин, кипарис, мащерка), 
пептиди от букови пъпки, лешниково 
масло, алое вера, растителен глицерин,  
витамин E. 

Две стъпки за фин силует и стегнато тяло:

1. обтрийте тялото си с луфа, за да стимулирате 

микроциркулацията

2. Нанесете специфичен продукт според целта ви- 

отслабване или стягане като използвате следните 

движения:

 - за отслабващ ефект, направете кръгови 

движения- 6 пъти за всяка зона

 - за стягащ ефект, втривайте продукта с 

енергични и отривисти движения 10 пъти на всяка 

зона, за да се стимулира кожата

СТЯГАНЕ - хИдРАТАЦИЯ
Истински комплекс срещу отпускането за 
тяло и бюст, този течен и лек концентрат
се нанася върху всички зони, в които липсва 
тонус. Под стягащото, регенериращо и 
хидратиращо действие на 20-те растителни 
екстракта,  кожата се изглажда и изпъва, 
очертанието на бюста се оформя, а силуетът 
става по-стегнат.

СЪСТАВ: хвощ, силициев дериват, хмел, 
градински чай, бяла коприва, равнец, 
розмарин, жълт кантарион, подбел, 
етерично масло от лайм, натриев 
PCa, растителен глицерин, ...както и 
съживяващият и тонизиращ ефект 
комбинация от 5-те етерични масла на Yon-
Ka (лавандула, здравец, розмарин, кипарис, 
мащерка).

ОТСЛАБВАНЕ – 
ПРЕМАхВАНЕ НА 
ЦЕЛуЛИТА
Истински мултифункционален балсам, 
този масажен крем със силно ароматично 
действие подпомага оформянето на 
силуета, като действа върху проблемните и 
чувствителни на допир зони. Кожата става 
по – мека и се изглажда, а неравният вид на 
целулита се заличава. 
 
СЪСТАВ:  етерични масла от морски бор, 
голтерия и кедър, индийско орехче, пипер, 
репей, бръшлян, ясен, комбинация от 5-те 
етерични масла на Yon-Ka ( лавандула, 
зравец, розмарин, кипарис, мащерка).

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:
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Слънцезащитни продукти
“SOLAR CARE”

С цел предпазване от преждевременното 
стареене на кожата, слънцезащитните 

продукти на Yon-Ka, осигуряват оптимална 
UV защита, като в същото време помагат 

за получаването и удължаването на 
равномерния загар. Но това са също така 
истински козметични продукти, богати на 
хидратиращи екстракти от плодове, масла 

от зърнени зародиши, естествено богати на 
витамини, анти-оксиданти и регенериращи 

полифеноли от маслина и полифеноли от чай, 
екстракти от успокояващи растения...



PROTECTION

UVA  - UVB   
SUNSCREEN SPRAY

 

UVA  - UVB  
SUNSCREEN CREAM

 

 

UVA  - UVB   
SUNSCREEN CREAM

 

  

NEWNEW
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ЗАЩИТА

Крем с висока степен на защита с 
три вида чай

за лице и чувствителни зони

С 3 вида чай
Крем с висока степен на защита
за лице и чувствителни зони
за светъл тип кожа, както и за всеки вид 
кожа при интезивна слънчева светлина

Нанесете обилно количество върху зоните, които 
искате да защитите от слънце преди излагане.

Нанасяйте отново на всеки 2 часа, особено след 
плуване или изпотяване

Избягвайте излагане на слънце по време на 
най-горещите часове на деня. Хидратирайте 
след излагане на слънце кожата си като нанесете 
подходящ продукт.

Крем със средна степен на защита 
с плодови и растителни екстракти

за лице и чувствителни зони

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:



AFTER-SUN SUNLESS-TAN
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за оптимални резултати, ексфолирайте и 

хидратирайте кожата си преди да насесете 

автобронзант за първи път.

Когато нанасяте върху лицето, избягвайте зоната 

на косата, веждите и очите. Изплакнете ръцете си 

след употреба.

КРАСИВИ СТЪПКА ПО СТЪПКА:

СЛЕд СЛЪНЦЕ АВТОБРОНЗАНТ
уСПОКОЯВАЩО МЛЯКО 
ЗА СЛЕд СЛЪНЦЕ

хИдРАТИРАНЕ - 
ПОдхРАНВАНЕ

ЛОСИОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ 
НА ТЕНА

уСПОКОЯВАНЕ - 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Това е един възстановяващ коктейл, който 
трябва да подарите на цялото си семейство 
след стреса на кожата от излагането на слънце. 
Прецизно дозирано с екстракти от успокояващи 
и възстановяващи растения и регенериращи, 
антиоксидантни витамини, това мляко с лека и 
бързо попиваща текстура, оставя кожата успокоена, 
еластична, освежена и сатенено мека. 

СЪСТАВ: алантоин, витамин B5, жълт кантарион, 
невен, лайка, липа, боровинка, дива лайка, масло 
от гроздови семки, богато на есенциални мастни 
киселини, краставица, растителен глицерин ,  
витамини a, C, E, … и освежаващият, балансиращ 
ефект на 5-те етерични масла Yon-Ka (лавандула, 
здравец, розмарин, кипарис, мащерка).

Мляко - автобронзант за лице и тяло 
позволява получаването на приятен, 
естествен, равномерен и сияен загар 
без излагане на слънце,  независимо от 
сезона. Предимството, създадено от Yon-Ka 
е,  че с хидратиращите си, изглаждащи 
и подхранващи свойства действа като 
истинска защитна грижа за кожата. 

СЪСТАВ: DHa, растителен глицерин, 
екстракти от лимон и пасифлора, богати на 
плодови киселини, масло от ший, масло от 
зърнени кълнове, оризово масло, витамин Е.

уВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАГАРА- 
РЕГЕНЕРИРАНЕ 
Истински бляскав и оригинален, този лосион за 
след слънце възстановява кожата след стреса, 
предизвикан от излагането и на слънчевите лъчи 
и едновременно с това, поддържа получения 
загар. С регенериращото, хидратиращото и 
успокояващото си действие, той помага на кожата 
да се възстанови, наслагвайки се като нежен 
сатенен воал, който ден след ден трайно удължава 
блясъка на естествения й загар.
 
СЪСТАВ: зелен, бял и червен чай, богати на 
полифеноли и флавоноиди, витамини а, С и 
Е, еритрулоза, DHa, масло от гроздови семки, 
богато на есенциални мастни киселини, силиций, 
Императа силиндрика, растителен глицерин, 
витамин В5, бизаболол, … и освежаващият ,  
балансиращ ефект на 5-те етерични масла Yon-Ka 
лавандула, здравец, розмарин, кипарис, мащерка.



1 2 3

YON-KA FOR MEN
Products
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Продукти за мъже
за всички мъже, които имат специфични 

проблеми на кожата като омазняване, 
загрубяване, раздразнение след бръснене, 

Yon-Ka предоставя отговор като „ по 
поръчка”за техните нужди като създава 

Програма от 3 съществени стъпки – лесна 
за изпълнение, за едно добро самочувствие 

всеки ден

Почистване Възстановяване Подмладяване 



PURIFY

FOAM GEL 
 

 
 

 
 

 

 

BARBER SHAVE 

 
 

.

 
 

FOAM SCRUB 

.

F
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ПОЧИСТВАНЕ

дълбоко почистващ гел 
с екстакт от сладник
Със свежестта си този фин пенлив гел е 
прекрасно начало на деня. Комбинира 
нежни растителни емулгатори и почистващи 
съставки.
започнете деня с перфектен външен вид.
активни съставки: корен на сладник, 
минерала мед, ирис, сладък лайм и 
етеричните масла на Yon-Ka
Предимството е: почиства кожата без да я 
изсушава 
Как да го използваме: Използва се сутрин 
преди бръснене или вечер. Лесно се отмива. 
Идеален за употреба и под душа. 

ЕКСфОЛИРАЩ СКРАБ ЗА ЛИЦЕ 
 
Кажете сбогом на сивия тен с този дълбоко почистващ гел, който елиминира мъртвите 
клетки, нежно полира епидермиса, премахва недостатъците и открива една нова кожа. 
отлично средство за подкожните косъмчета и черните точки, а също така и за стягане на 
порите.
активни съставки: силиций от бамбуков екстракт, микрозърна от жожоба, минерала мед, 
ирис, етеричните масла на Yon-Ka 
Предимството е: оксигинирането на кожата осигурява здрав вид и сияние
Как да го използваме: 2-3 пъти седмично, след почистване и бръснене и преди крема за 
лице.

КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ 

Този крем за бръснене е ултра ефективен 
при твърда брада и същевременно е 
изключително нежен при чувствителна 
кожа.
Истински лек за кожата, който успокоява 
възпалението и малките порязвания при 
бръсненето. 
активни съставки: алантоин, алое вера, 
масло от сладък бадем, растителен глицерин 
и етеричните масла на Yon-Ka
Предимството е: Прочистващият ефект на 
етеричните масла
Как да го използваме: След почистване 
с Foam Cleansing Gel, нанесете с пръсти 
върху навлажнена кожа. за да се разпени, 
използвайте четка.



RESTORE

LOTION  YK 
 

 

 

 

 

REJUVENATE

AGE DEFENSE 

 

 

 

 

UNDER EYE GEL 

 

 

NUTRI-MOIST 

 

 

 

N
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОдМЛАдЯВАНЕ

фИТО-ТОНИК ЗА СЛЕд 
БРЪСНЕНЕ БЕЗ АЛКОхОЛ
Много повече от автършейв, този лосион 
не само ще тонизира кожата ви, но и ще 
приповдигне настроението. освежава, 
прочиства, подсилва въздействието на 
останалите продукти от гамата. 
активни съставки: 9 етерични масла 1.5 % 
включващи 5-те етерични масла на Yon-Ka лайм, 
портокал, грейпфрут, лимон
Как да го използваме: След почистване и 
бръснене или по всяко време на деня за 
освежаване на кожата.

ултра хидратиращ крем 
против стареене 
с фитостимуланти
115% повече хидратация само след 2-рия час 
употреба! Този продукт е идеален начин да 
заличите финните линии бръчки и съществено да 
отложите появата на първите белези на стареенето. 
Има реструктуриращо, антиоксидантно и ултра 
хидратиращо действие.
активни съставки: Букови пъпки - богати на 
фитостимулатори и аминокиселини, масло от 
върджин баобаб - (богато на есенциални мастни 
киселини),  сандалово дърво, филодендрон, 
ечемик, Императа силиндрика, 5-те основни 
етерични масла на Yon-Ka, грейпфрут, портокал, 
лимон, лайм, касис, мента, пачули, дъбов мъх
Предимството е: Фина текстура и противодействие 
на замърсяването от околната среда
Как да го използваме: Сутрин след почистване на 
лицето и бръснене. Може да се използва и вечер за 
по-интензивен анти-ейдж ефект през нощта. 

ЕНЕРГИЗИРАЩ АНТИ-
ОКСИдАНТЕН КРЕМ 
С цИТрУСоВ ароМаТ И ВИТаМИН C
 
Този крем предпазва кожата от вредните 
въздействия на околната среда и възстановява 
енергията й. Истински витаминозен и 
антиоксидантен коктейл за да бъде кожата ви 
мека, хидратирана и плътна. 
активни съставки: 4 витамина  : C ,  E ,  a , B5,  
сладък кестен, зехтин, екстракт от грейпфрут,    . 
плодова пулпа, богата на флавоноиди, етерични 
масла от грейпфрут, лимон, портокал, сладък 
лайм, 5-те основни етерични масла на Yon-Ka 
Предимството е: Бързо попиваща текстура
Как да го използваме: Сутрин, след почистване и 
бръснене. Може да се нанася и вечер за по-свеж 
тен на сутринта. 

ПРОТИВ ТЪМНИ КРЪГОВЕ И 
ПОдПухНАЛИ ОЧИ С фИТО-
ПОЛИфЕНОЛИ 

Този ултра лек гел с естествени активни съставки видимо 
изглажда и енергизира очния контур, подпухналостта 
изчезва, тъмните кръгове са заличени, дори и след дълъг 
работен ден или безсънни нощи.
активни съставки: арника, кипарисов орех, ергенска 
сълза/бот./ – богата на полифеноли, букови пъпки- богати 
на фитостимулатори и аминокиселини, мимоза богата на 
биофлавоноиди, танини, олиго-елементи, лайка /етерични 
масла/, мента /етерични масла/, морков /етерични масла/.

Предимството е: Може да се използва като маска за 5 мин. 
при спешни случаи. Ефектът е гарантиран. 
Как да го използваме: Нанася се върху околоочния контур 
сутрин и вечер.
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Терапии за лице и тяло
Yon-Ka 

Изкуството на стъпките към красотата
Ние, от екипът на Yon-Ka, възприемаме всеки индивид 

като цяло и всяка терапия и стъпка от протокола са 
създадени от марката в синхрон с този холистичен 

подход. Всяка процедура на Yon-Ka се характеризира 
със специфичен „подпис” в началото и края, с 

прецизирани и одобрени методи на терапия и се 
практикува само от сертифицирани специалисти.

Благоденствие и ефективност
Yon-Ka се стреми да осигури моменти на огромна 

наслада и дълбока релаксация, вълшебно 
пътешествие за сетивата и видими, дълготрайни 

резултати за всеки и всяка възраст, независимо дали 
процедурата е по-дълга или кратка. 



Yon-Ka Spa 
and Salon 

treatments 

With Essential Oils,  

Plant Extracts, Fruit Acids and 

Marine Active Ingredients
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ВСТЪПИТЕЛНА ТЕРАПИЯ
Escale Beaute  ……………………………………… Пауза в името на красотата    35 мин 
Intermezzo  ……………………Бърза среща с красотата, идваща от природата 15 мин

дЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ
Le Grand Classique 
Почистване на порите в дълбочина, възстановяване на лицето и релаксация  75 мин

хИдРАТАЦИЯ
Hydralessence Visage  ……………………… дълбоко хидратираща терапия 60 мин

АНТИ-ЕЙдЖ
Vital	Defense	
Терапия против стареене, превенция против бръчки, антиоксидантен ефект  60 мин
alpha-Vital ………………… Обновяваща, хидратираща и анти-ейдж терапия 70 мин
Vital Elastine …………… Изглаждаща, реструктурираща анти-ейдж терапия за лице 75 мин
advanced optimizer
Терапия против бръчки с изключителен лифтинг ефект 90 мин

ОКСИГЕНИРАНЕ И БЛАГОдЕНСТВИЕ
Plaisir D’aromes
Релаксираща ароматерапия с грижа за здрава и чиста кожа на лицето 60 мин
Eclat Cocoon
хидратираща, релаксираща терапия за лице с топли камъни 60 мин

ЕКСфОЛИАЦИЯ
Gommage Мarin  ……………………… Тонизиращо ексфолиране на тялото 30 мин

Gommage Vegetal

хидратиращо и омекотяващо ексфолииране на тялото 45 мин

МАСАЖИ ЗА РЕЛАКСАЦИЯ И БЛАГОдЕНСТВИЕ
Aroma	Luxe	Massage	

Ароматерапевтичен масаж енергизиращ ,  релаксиращ или дрениращ 60 мин

Massage Velours ……………………………… Възстановяващ масаж за тяло 40 мин

ОТСЛАБВАНЕ- СТЯГАНЕ
Soin	Detox …………………… детоксикираща релаксираща терапия за тяло 60 мин

Contour Drainant  ………………………… дренираща отслабваща терапия  50 мин

aroma Minceur  ………………………… детоксикираща отслабваща терапия 60 мин

Phyto Marine

Терапия за отслабване с маска от морска кал или водорасли 75 мин

Phyto Fermete ……………………… Терапия за стягане и лифтинг на тялото 60 мин

Soin Purete …………………………………Терапия за лечение на акне  70 мин
Pigmentation spot treatment
Избелваща терапия за пигментни петна 35- 60 мин

Men	Express ……………………………… Експресна терапия за свеж тен 35 мин

Skin Fitness

Почистване на порите в дълбочина, възстановяване на лицето и релаксация 60 мин

Power Moist  ……………………………… дълбоко хидратираща терапия 60 мин

Age	Defence ……………………………………… Подмладяваща терапия 60 мин

ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

ЕКСПЕРТНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

 - ЖЕНИ -  - МЪЖЕ -

 - ЖЕНИ/МЪЖЕ -

 - ЖЕНИ/МЪЖЕ -
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Вносител за България:
ИнтерСпа ЕООд

адрес офис:
гр. София ,  ул. Банат 28-32, офис 4

тел: 02/489 70 11
факс: 02/489 70 52

E-mail: office@inter-spa.com, 
interspabg@gmail.com

Website: http://inter-spa.com


