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ФОКУС

За всеки отделен
случай на стареене
има двоен отговор

Искате да запазите
младежкия си облик?

В салона
VITAL DEFENSE   превантивна анти- ейдж-
терапия

ЗА ВИНА ГИ      МЛАДИ

Позволете вашият козметик
да ви води в света на  YoN-KA.
Професионалният й подход
ще ви накара да забравите
напрежението и да се отпуснете.
Доверете се на знанията й
и способността й да ви 
препоръча най-подходящата
за вас домашна грижа,
така че да продължите изживя-
ването вкъщи за максимални
и видими резултати.

1ч 00м 
Това е анти-оксидантна терапия, идеална превенция
срещу агресията на околната среда, срещу замърся-
ванията и цигарения дим. Vital Defense  ще запази
младежкото сияние на кожата ви.

Вкъщи
VITAL DEFENSE,  вашият предпазен щит

VITAL DEFENSE   е дневен крем с екстракт
от мирта и пептиди от моринга и е подходящ
за възраст от 25 години.  Защитава кожата от
вредните фактори на околната среда, 
бори се с оксидативния стрес, дължащ се на 
цигарен дим, замърсен въздух, слънчеви
лъчи- всички фактори, които влияят върху 
стареенето и правят тена на лицето вял и сив. 

Резултат: 
Кожата е по-подготвена да се защитава и възвръща

своето сияние, нежност и мекота. 

Вял,
неравен тен? 
В салона
ALPHA-VITAL терапия с плодови 
киселини 1ч 50м
Благодарение на действието на контролирани плодови
киселини фините линии и бръчки са изгладени, 
кожата става по-мека и стегната, по- млада. 

Вкъщи
FRUITELIA  сутрин,  
ALPHA-COMPLEX  вечер,,
едно искрящо дуо. 
Благодарение на плодовите екстракти,
богати на АHA, двата продукта нежно
елиминират старите клетки и 
подпомагат регенерацията на
епидермиса и неговата
хидратация.

Резултат:
Вашата кожа сияе,  по-свежа е,
изглежда по-млада и линиите и 
бръчките са заличени. 

Отпусната кожа?
В салона

OPTIMIZER   Стягаща и лифтинг
терапия 1ч50м
Стягаща терапия, която наистина "напътства"
вашата кожа, за да подпомогне процесите на 
изглаждане и повдигане на контура на лицето.

Вкъщи
  

Благодарение на уникалната комбинация от пептиди
хибискус и бяла лупина стягащата и лифтинг програма

 OPTIMIZER  осигурява пълно и
и неоспоримо иновативно решение
срещу отпускането на кожата. 
Серумът и кремът действат в тандем,
като стимулират естествените процеси
на кожата и забавят упадъка на под-
държащите тъкани, възстановяват и
защитават епидермиса.

Резултат:
Вашата кожа изглежда и се чувства 
по-млада, по стегната и по-гладка е, 
контурите й са изгладени. 

Борите се
срещу първите бръчки?
Вкъщи

Печелившият тим
в действие.

Тези    допълващи се дневен
и нощен крем с 19
есенциални аминокиселини
изглаждат епидермиса и възвръщат
неговата еластичност.

Резултат:
Вашата кожа е перфектно защитена,
подхранена и хидратирана.
Бръчките и фините линии са
изгладени.

НОВО

Ако имате дълбоки бръчки?
В салона

VITAL ELASTINE изглаждаща/ 
реструктурираща анти-ейдж терапия 
Целият експертен подход на Yon-Ka е съсредоточен 

вв тази терапия с две нива на действие.
VITAL ELASTINE  има решение за повърхностните линии, 
и по-дълбоките бръчки, като видимо ги изглажда,
благодарение на целенасочени и персонализирани 
тихники.

Вкъщи
STIMULASTINE, дневно
и нощно двойно действие

 
екстракт от босвелия. Предотвратява
разграждането на еластиновите
нишки и запазва еластичността.
STIMULASTINE NUIT, с екстракт
от копър подсилва структурата им.

Резултат:         
Това магическо дуо ще върне
часовника назад. 
Хидратира и реструктурира
епидермиса и намалява
едновременно и повърхностните
и най-дълбоките бръчки.*

*Клинични тестове, проведени за 8 седмици на
22 жени от 42 до 65 годишна възраст
• Повърхностни бръчки -18%
   до -64%
• Дълбочина -7% до -28%.

STIMULASTINE JOUR, съдържа

OPTIMIZER  ДУО, вашият ценен съюзник.




