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Hellävarainen,
rentouttava vartalokuorinta��������������������������������������� 10

Hoikentava levä- tai mutavartalohoito������������������ 12

Phyto-Fermeté - 75 min
Kiinteyttävä ja napakoittava vartalohoito�������������� 13
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YON-KA FYTOAROMAATTISET HOIDOT
KASVOILLE JA VARTALOLLE
LÄHTÖKOHTANA LUONTO - VARMOJA HOITOTULOKSIA

Astu Yon-Ka –hoitojen maailmaan ja tutustu ainutlaatuiseen aromaattiseen kokemukseen, missä
tuoksut vievät kohti tasapainoa ja harmoniaa.
Edistykselliset hoitomenetelmät, tutkitut ja tarkoin lasketut kasviuutteet ja eteeriset öljyt sekä
ammattitaitoiset kosmetologit… Ympäri maailman Yon-Ka on tarjonnut osaamistaan ja kokonaisvaltaista
hoitoideologiaansa jo yli 50 vuoden ajan. Jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyillä hoidoilla
saadaan aikaan välittömiä tuloksia.
Näistä hoidoista löydät osan tästä oppaasta. Kysy lisää omalta Yon-Ka –kosmetologiltasi!
Lisätietoja Yon-Ka –tuotteista ja hoidoista löydät myös verkkosivuiltamme www.yonka.com.

Aroma-Luxe Massage - 60 min
Aromaattinen vartalohieronta - rentouttava,
virkistävä tai nesteitä poistava���������������������������������� 14

Massage Velours - 40 min
Uudistava vartalohieronta����������������������������������������� 15
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Pitkävaikutteinen, syväkosteuttava kasvohoito
60 min

Le Grand Classique
Syväpuhdistava, palauttava ja rentouttava kasvohoito
75 min

Erittäin monipuolinen, kokonaisvaltainen kasvohoito. Tekee
ihosta puhtaan, tasapainoisen ja heleän.
Jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävä kasvohoito
sopii kaiken ikäisille. Syväpuhdistavan hoidon vaiheet
rakentuvat viiteen eteeriseen öljyyn perustuvan Yon-ka
sydämen* ympärille. Iho puhdistuu, sen hapensaanti paranee
ja siitä tulee jälleen kirkas ja heleä.
Tuloksena puhtaampi, terveen värinen iho sekä rentoutunut
olo.
Le Grand Classique on kerran kuussa suositeltava peruskasvohoito,
joka ylläpitää ihon hyvää kuntoa.

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre kasvoille
- 2 lämmintä kasvosumutusta 5 eteerisellä öljyllä*
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
- Kuorinta
- Hellävarainen epäpuhtauksien poisto
- Rentouttava hieronta kasvoille, kaulalle ja dekolteelle
- Silmänympärysnaamio
- Puhdistava naamio sekä aromaattinen kääre kasvoille
ja kaulalle
- Aromaattinen loppuvirkistys
Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Rakeeton GOMMAGE 303 tai 305 kuorinta kasvoille
- Kolmea puhdistavaa savea sisältävä naamio MASQUE 103 tai 105
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* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

Kireyttä, kirvelyä… tuntuuko ihosi karhealta ja elottomalta tai näkyykö siinä pieniä
juonteita? Ihosi janoaa selvästi lisää kosteutta. Tämä erittäin tehokas kasvohoito
palauttaa välittömästi ihon tasapainon,
pehmeyden ja joustavuuden.

Ihanteellinen hoito ennen itseruskettavien
tuotteiden käyttöä sekä ennen ja jälkeen
auringonoton.

Mikä on tehokkaan hoidon salaisuus?
Pehmentävä levän ja hedelmäuutteiden
yhdistelmä, 2 virkistävää naamiota – joista
toinen hierotaan ihoon pehmeän aromaattisen kasvovesisumutteen avulla – sekä korjaavat, ihon kosteustasapainon palauttavat
hoitotuotteet yhdessä Yon-Ka –hoitomenetelmien kanssa.

- Aromaattinen kääre kasvoille
- Lämmin kasvosumutus 5 eteerisellä
öljyllä*
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
- Kosteuttava naamio höyryllä tehostettuna
- Hellävarainen epäpuhtauksien poisto
- Rentouttava hieronta kasvoille,
kaulalle ja dekolteelle
- Tuplakosteuttava naamio kasvoille ja
kaulalle
- Kuorinta käsille
- Aromaattinen loppuvirkistys

Hoidon ”Yon-Ka –lisä”: käsien kuorinta
rakeettomalla, kosteuttavalla, sitrusuutteita
sisältävällä geelillä.
Tuloksena uudistunut, rauhoittunut
ja tasapainottunut iho, joka on saanut
takaisin kauneutensa ja pehmeytensä.
Valitse Hydralessence-kasvohoito mihin
aikaan vuodesta tahansa, kun ihosi alkaa
tuntua kosteusköyhältä.

* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

KASVOHOIDOT – KOSTEUTUS

KASVOHOIDOT – PUHDISTUS

Hydralessence

Tämän Yon-Ka –hoidon
päävaiheet:

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Naamiona MASQUE HYDRATANT 60
tai MASQUE N°1
- Kosteuttava DERMOL-hoitoseerumi tai
- Kosteuttava ja uudistava MÉSONIUMhoitoseerumi
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Alpha-Vital

Kasvonpiirteitä kohottava, kiinteyttävä kasvohoito

Uudistava hedelmähappokasvohoito

75 min

Kohottava ja korjaava kasvohoito toimii
kuin ihon ”personal trainer”: se aktivoi
ihon luonnollista uudistumisprosessia,
optimoiden sen kiinteyden, vähentäen ryppyjä ja pieniä juonteita sekä parantamalla
ihon heleyttä.
Hoidossa käytettävien tuotteiden kiinanruusu- ja lupiinipeptidit parantavat ihon
kiinteyttä, merellinen kollageeni ja hyaluronihappo kosteuttavat – yhdessä vapailta happiradikaaleilta suojaavan koentsyymi
Q10:n kanssa ne vahvistavat ihon rakennetta.
Tuloksena silminnähden nuorekkaampi,
kiinteämpi ja tasaisempi iho sekä
selkeämmät kasvonpiirteet.
Nauti ylläpitävänä kertahoitona tai neljän
kerran tehokkaana sarjahoitona.
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Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre kasvoille
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
pehmeiden harjojen avulla
- Lämmin kasvosumutus 5 eteerisellä
öljyllä*
- Aromaattinen stimulointi
- Kuorinta
- Kiinteyttävä, ryppyjä silottava
erikoiskäsittely
- Rentouttava hieronta kasvoille, kaulalle ja
dekolteelle
- Kiinteyttävä, kohottava naamio kasvoille
ja kaulalle
- Aromaattinen loppuvirkistys

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
ADVANCED OPTIMIZER

75 min

Onko ihosi himmeä ja väsynyt?
Erittäin edistyksellinen ihon ikääntymismuutoksia ennaltaehkäisevä ja kirkastava
kasvohoito palauttaa ihon luonnollisen
hehkun, tasaisuuden ja nuorekkuuden
heti ensimmäisellä hoitokerralla. Neljän
kerran sarjahoito vähentää merkittävästi
ikääntymisen merkkejä.
Ihanteellinen, aktivoiva, uudistava ja kosteuttava hedelmähappojen yhdistelmä
tehostaa solujen uusiutumista ja vähentää
näin ryppyjä ja pieniä juonteita sekä parantaa ihon kirkkautta.
Tuloksena kimmoisa, tasaisen pehmeä ja
hehkuva iho.
Nauti kirkastavana kertahoitona tai neljän
kerran upeana, silottavana tehosarjana.

- SÉRUM + CRÈME seerumi ja voide kasvoille
- GEL LIFT kohottava geeli kaulalle, dekolteelle
ja rintojen alueelle

* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

KASVOHOIDOT – ANTI-AGE

KASVOHOIDOT – ANTI-AGE

Optimizer

Tämän Yon-Ka –hoidon
päävaiheet:
- Aromaattinen kääre kasvoille
- Lämmin kasvosumutus 5 eteerisellä
öljyllä*
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
- Hedelmähappokuorinta
- Rentouttava hieronta kasvoille, kaulalle
ja dekolteelle
- Hedelmäuutteita sisältävä, muotoileva
naamio kasvoille ja kaulalle
- Aromaattinen loppuvirkistys

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- FRUITÉLIA-hoitoemulsio päivällä kasvoille
ja kaulalle
- ALPHA-COMPLEX –hoitogeeli yöllä
kasvoille ja kaulalle
- ALPHA-CONTOUR silmän- ja
huultenympärysiholle aamulla ja / tai
illalla
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Eclat Cocoon

Kirkastava, aromaattinen hyvänolon kasvohoito

Erittäin tehokkaasti kosteuttava ja rentouttava,
kuumia kiviä hyödyntävä kasvohoito - 50 min

50 min

Herkullisen aromaattinen kasvohoito antaa
sinulle ainutlaatuisen rentoutumisen hetken ja mahdollisuuden irrottautua arjen
kiireistä. Se myös kirkastaa ja virkistää
väsynyttä ihoa ja palauttaa iholle sen luonnollisen hehkun.
Hoidossa yhdistyvät tehokkaan hienovaraisesti virkistävät rosmariinin, laventelin
ja timjamin eteeriset öljyt sekä kosteuttavat
ja ihon hapenottokykyä parantavat sitrusuutteet. Näitä tehostaa vielä rentouttava,
tasapainottava hieronta.
Tuloksena alle tunnissa poistuneet
väsymyksen merkit, rentoutuneet
kasvonpiirteet sekä kauniina hehkuva
iho.
Nauti energisoivana ja puhdistavana
hoitona säännöllisesti.
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Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre kasvoille
- Rentouttava, lämpimällä höyryllä
tehostettu hieronta kaulalle ja dekolteelle
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
- Lämmin kasvosumutus 5 eteerisellä
öljyllä*
- Rentouttava hieronta kasvoille, kaulalle
ja dekolteelle
- Aromaattinen naamio kasvoille ja
kaulalle
- Aromaattinen loppuvirkistys

Hienostuneen aromaattinen kasvohoito,
joka antaa stressaantuneelle, rutikuivalle
ja elottomalle iholle sen tarvitsemaa rentoutusta ja elinvoimaa.
Kuumat kivet, tehokosteuttavat aromaattiset tuotteet ja rentouttava hieronta kietovat
koko kehon ja mielen rauhallisuuteen, jonka jälkeen iho on jälleen heleä ja lihakset
täydellisen rentoutuneet.
Tuloksena rentoutuneet, t asaiset
kasvonpiirteet ja pehmeänä hehkuva
iho.
Nauti tästä rentoutushetkestä aina tarpeen
vaatiessa.

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Virkistävä, viittä eteeristä öljyä* sisältävä
LOTION YON-KA
- Rosmariiniuutetta sisältävä, uudistava
ja ihon hapenottokykyä parantava
PHYTO 58 -voide
* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

KASVOHOIDOT – WELLNESS

KASVOHOIDOT – WELLNESS

Plaisir d’Arômes

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre kasvoille
- Lämmin kasvosumutus 5 eteerisellä
öljyllä*
- Kasvipohjainen rakeeton kuorinta
- Tehokosteuttava naamio
- Kuumakivihieronta
- Kasvojen, kaulan ja dekolteen hieronta
- Hedelmäuutteita sisältävä, muotoileva
naamio kasvoille ja kaulalle
- Aromaattinen loppuvirkistys

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Tehokosteuttava, savanniruohouutetta
sisältävä MASQUE N°1 -geelivoidenaamio
- Kosteuttava ja silottava ÉLASTINE JOUR
-päivävoide ja ELASTINE NUIT –yövoide,
tai uudistava, hedelmähappoja sisältävä
FRUITÉLIA-emulsio
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Pitkävaikutteinen, syväkosteuttava vartalohoito
110 min

Äärimmäisen tehokas syväkosteuttava vartalohoito tekee kaikkein kuivimmasta ja
karheimmastakin ihosta jälleen pehmeän
ja joustavan.

Gommage Végétal
Hellävarainen, rentouttava vartalokuorinta
45 min

Erittäin hellävarainen vartalokuorinta, joka tekee ihosta
tasaisen, silkinpehmeän ja täydellisen kosteutetun.
Ainoastaan Yon-Ka –hoitoloissa suoritettava, kasvipohjainen ja
täysin rakeeton vartalokuorinta hyödyntää johanneksenleipäpuusekä sitrusuutteita, jotka poistavat kuollutta ihosolukkoa ja
kosteuttavat tehokkaasti. Lisäksi luffaharjaus yhdistettynä
viittä eteeristä öljyä sisältävään Yon-Ka sydämeen* aktivoi ja
vahvistaa ihoa.
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Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Kosteuttava kasvipohjainen vartalokuorinta
- Aromaattinen luffaharjaus
- Aromaattinen loppuvirkistys

Tuloksena välittömästi pehmeämpi iho ja täydellisen
rentoutunut olo.

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:

Erinomainen hoito ennen auringonottoa tai ennen itseruskettavia
ainesosia sisältävien tuotteiden (AUTO-BRONZANT tai
PROLONGATEUR DE BRONZAGE) käyttöä. Rentouttaa
nopeasti myös kesken päivärutiinien.

- Bambua ja jojobahelmiä sisältävä PHYTO-GEL EXFOLIANT
-vartalokuorinta
- Ginsenguutetta sisältävä, kosteuttava LAIT CORPS
-vartaloemulsio
* laventeli, kurjenpolvi, rosmariini, sypressi, timjami

Kasvipohjainen, rakeeton ja sitrustuoksuinen vartalokuorinta kosteuttaa ihoa. Kuorintaa seuraa Bretagnen levää sisältävä,
mineralisoiva vartalonaamio, joka tekee
ihosta pehmeän. Rentoutuminen täydentyy
elvyttävällä hieronnalla, jonka avulla vaikuttavat aineet aktivoituvat ja ihon kuivuus,
karheus ja kiristävä tunne katoavat.
Tuloksena taivaallisen pehmeä, samettinen
ja tasainen iho.
Nauti aina tarpeen vaatiessa. Erinomainen
hoito myös ennen auringonottoa tai ennen
itseruskettavia ainesosia sisältävien tuotteiden
(AUTO-BRONZANT tai PROLONGATEUR
DE BRONZAGE) käyttöä.

Tämän Yon-Ka –hoidon
päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Kosteuttava kasvipohjainen
vartalokuorinta
- Aromaattinen luffaharjaus
- Merilevää sisältävä vartalonaamio
- Virkistävä suihku
- Kosteuttava, uudistava ”massage velours”
-hieronta
- Aromaattinen loppuvirkistys

VARTALOHOIDOT – KOSTEUTUS

VARTALOHOIDOT – KUORINTA

Hydralessence Corps

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Ginsenguutetta sisältävä, kosteuttava
LAIT CORPS –vartaloemulsio
- Eteerisiä öljyjä sisältävä, uudistava
HUILE CORPS -vartaloöljy
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Phyto-Fermeté

Hoikentava levä- tai mutavartalohoito

Kiinteyttävä ja napakoittava vartalohoito

75 min

Tämän fytoaromaattisen, thalassoterapeuttisen vartalohoidon tavoitteena on asteittain muokata vartaloa, poistaa selluliittia
ja pitää iho kiinteänä.
Erityiset Yon-Ka –menetelmät yhdistettynä
tiivistettyihin kasviuutteisiin sekä kuonaaineita ja nesteitä poistavaan ruskeaan
merilevään tai merestä saatavaan mutaan
takaavat hoidon tehokkuuden. Vartalokäärehoito aktivoi lisäksi ihon verenkiertoa
nopeuttaen näin kuona-aineiden poistumista ja selluliitin tasoittumista.

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Hoikentavat Yon-Ka –hierontatekniikat
- Merilevä- tai mutakääre vartalolle
- Virkistävä suihku
- Nesteitä ja kuona-aineita poistavien,
kosteuttavien ja pehmentävien
hoitotuotteiden levitys
- Aromaattinen loppuvirkistys

Tuloksena selkeämmät vartalonpiirteet ja
hoikempi olemus.
Nauti vartalon muotoja säilyttävänä
hoitona tai osana intensiivisempää, vartaloa
muokkaavaa hoito-ohjelmaa.
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Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Murattia sisältävä CRÈME 55 -vartalovoide
(käytä vaihdellen seuraavan kanssa)
- Kawa-kawaa ja muskottipähkinää sisältävä,
selluliittia vähentävä, silottava CRÈME 155
-vartalovoide

75 min

Tehokas vartalohoito, joka sekä hoitaa
että ennaltaehkäisee ihon veltostumista.
Samalla se aktivoi ihon omia toimintoja
ja selkeyttää vartalonpiirteitä.
Hoidossa hyödynnetään erityisiä Yon-Ka
–tekniikoita sekä tiivistettyjä vaikuttavia
raaka-aineita – humalaa, salviaa, pyökin
silmuja, piitä, vapailta happiradikaaleilta suojaavaa E-vitamiinia sekä erityisesti
rosmariinia sen tehokkaasti kiinteyttävien
ominaisuuksien ansiosta.

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Kiinteyttävät Yon-Ka –hierontatekniikat
- Muokkaava, rentouttava vartalohieronta
- Aromaattinen, lämpöhuovan tehostama
kääre vartalolle
- Aromaattinen loppuvirkistys

VARTALOHOIDOT - VARTALON MUOKKAUS

VARTALOHOIDOT - VARTALON MUOKKAUS

Phyto-Marine

Tuloksena selkeästi nuorekkaampi,
kiinteämpi ja tasaisempi vartalon iho.
Nauti vartalon muotoja säilyttävänä
hoitona tai osana intensiivisempää, vartaloa
muokkaavaa hoito-ohjelmaa. Erinomainen
painonpudotuksen ja raskauden jälkeen.

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Kiinteyttävä korte- ja humalauutetta
sisältävä GALBOL 190 -hoitoneste
- Rosmariiniuutetta sisältävä, kiinteyttävä
PHYTO 152 -voide
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Massage Velours

Aromaattinen vartalohieronta – rentouttava,
virkistävä tai nesteitä poistava - 60 min

Uudistava vartalohieronta

Tarvitsetko rauhallisen rentoutumishetken,
mutta aikaa tuntuu olevan liian vähän?

Upea, rentouttava hoito, joka poistaa
kehon ja mielen jännitystiloja.
Antaudu tunniksi muun muassa laventelin,
meiramin, basilikan ja rautayrtin aromaterapeuttisten tuoksujen vietäväksi. Rauhoittava ja rentouttava hieronta kallisarvoisilla
öljyillä uudistaa ja ravitsee ihoa ja tekee
olosta ennenkokemattoman keveän.

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Energisoiva tai rentouttava
vartalohieronta
- Aromaattinen loppuvirkistys

Tuloksena täydellisen rentoutumisen
ja hyvänolon hetki, joka antaa keholle ja
mielelle uutta energiaa.
Nauti aina, kun tarvitset irtiottoa arjen
kiireistä ja aikaa omalle hyvinvoinnillesi.
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40 min

VARTALOHOIDOT – WELLNESS

VARTALOHOIDOT – WELLNESS

Aroma-Luxe Massage

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Eteerisiä öljyjä ja kasviuutteita sisältävä,
rentouttava ja virkistävä PHYTO-BAIN
–kylpyneste
- Eteerisiä öljyjä sisältävä, uudistava
HUILE CORPS –vartaloöljy tai
ginsenguutetta sisältävä, kosteuttava
LAIT CORPS –vartaloemulsio

Tarvitset vain 40 minuuttia päästäksesi
nauttimaan rentouttavasta, väsymystä
poistavasta hieronnasta tasapainottavassa
rohtorautayrtin, laventelin ja petitgrainin
tuoksussa.

Tämän Yon-Ka –hoidon päävaiheet:
- Aromaattinen kääre jaloille
- Rentouttava vartalohieronta
- Aromaattinen loppuvirkistys

Kosteuttavan ja korjaavan hoitococktailin
ansiosta ihosi saa takaisin pehmeytensä,
sileytensä ja heleytensä.
Tuloksena virkistynyt ja rentoutunut olo
sekä upean pehmeä ja elinvoimainen
iho.
Nauti tarpeen vaatiessa, erityisesti kiireen
keskellä.

Ylläpidä hoitotuloksia kotona:
- Eteerisiä öljyjä ja kasviuutteita sisältävä,
rentouttava ja virkistävä PHYTO-BAIN
–kylpyneste
- Eteerisiä öljyjä sisältävä, uudistava
HUILE CORPS –vartaloöljy tai
ginsenguutetta sisältävä, kosteuttava
LAIT CORPS –vartaloemulsio
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