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Varumärket Yon-Ka 
Skapat 1954, pionjär inom phyto-aromatisk 
hud & kroppsvård och med bred internationell 
erfarenhet erbjuder Yon-Ka er hud växternas 
mest dyrbara skatt: dess eteriska oljor 
fulladdade med solens vitaliserande energi 
och dess komplement: vitaminer, fruktsyror, 
polyfenoler, peptider, spårämnen... En synergi 
som exakt, skonsamt och effektivt uppfyller 
de särskilda behoven hos även den mest 
krävande hud.

Yon-Ka Quintessence 
Hjärtat i Yon-Kas produkter och behandlingar 
är «Quintessence» och dess 5 eteriska oljor 
med enastående krafter - lavendel, geranium, 
rosmarin, cypress, timjan - en doftskatt i 
en exklusiv blandning som förstärker den 
naturliga effekten hos dessa växter från hela 
världen. 

Yon-Kas expertkunnande
Utvecklad, tillverkad, testad och distribuerad av 
Multalers laboratorier, ett franskt familjeföretag, 
vittnar varje produkt om den äkthet och 
noggrannhet som varumärket står för, samt 
den tekniska expertis som ligger bakom genom 
kunnandet hos våra kemi-ingenjörer och 
doktorer inom medicin och biologi.

Såld i Frankrike och resten av världen av 
yrkesmänniskor inom hud och kroppsvård 
på fler än 5000 skönhetsinstitut och spa, 
erbjuder Yon-Ka varje person ett personligt 
produkturval med ett garanterat omedelbart 
och varaktigt resultat.

Yon-Kas åtagande
Sedan 2014 arbetar Yon-Ka 
konkret för miljön genom 
att stödja föreningen «Un 
toit pour les abeilles» (Tak 
över huvudet för bina). 

Inför hotet mot dessa nyckelspelare i ekologin  
har vi erbjudit plats för uppsättning av bikupor 
i regionen Haute Provence.

2 3



« ESSENTIALS »
« CONTOURS » 

« SPECIFICS » 

« AGE EXCEPTION » 

« BODY ESSENTIALS » 

« BODY SPECIFICS » 

« SOLAR CARE »

« YON-KA FOR MEN »

•Rengörande ....................................................................................................10
•Stärkande ..............................................................................................................11
•Peeling .............................................................................................................................12
•Masker .............................................................................................................................13

SYSTEMET ANTI-ÅLDRANDE

« AGE DEFENSE » 

« AGE CORRECTION » 

•Återfuktande ............................................................................................18
•Näring ...............................................................................................................................19
•Vitaliserande .............................................................................................20
•Balans ................................................................................................................................21

Rynkor / Fasthet
•35-45 år .......................................................................................................................22
•45-55 år .......................................................................................................................23

•Näring ...............................................................................................................................16
•Rynkor ................................................................................................................................16
•Påsar .......................................................................................................................................16

•Repair ............................................................................................................................28
•Resurfacing ................................................................................................28
•Fläckar ........................................................................................................................29
•Klarhet .......................................................................................................................30
• Känslig hy / Rodnad ........................................................31

•Avslappning - Komfort - Exfoliering ..34

•Profil ........................................................................................................................................36
•Fasthet ............................................................................................................................37

SOLPRODUKTER

•Skydd .....................................................................................................................................40
•Efter sol ........................................................................................................................41
•Brun-utan-sol.........................................................................................41

PRODUKTER FÖR MÄN

•Rengörande ....................................................................................................44
•Stärkande ..............................................................................................................46
•Föryngrande ................................................................................................47

YON-KA BEHANDLINGAR
På spa och skönhetsinstitut.....................50

•Anti-Âge Global ...............................................................................26

«BOOSTERS » 
•Boosters .....................................................................................................................14

ANSIKTSPRODUKTER
IN

N
EH

ÅL
L

KROPPSPRODUKTER

4 5



 « ESSENTIALS »  « BODY ESSENTIALS » 

 « BODY SPECIFICS » 
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Rengörande Morgon och kväll

 Lait Nettoyant   Gel Nettoyant 
 Eau Micellaire  Nettoyant Crème

Stärkande Morgon och kväll

 Lotion Yon-Ka - PS/PNG 

Peeling  / vecka

 Gommage Yon-Ka  Guarana Scrub

Masker  / vecka

 Masque 103     Masque 105

Avslappning 
 Phyto-Bain

Komfort
 Huile Corps 
 Lait Corps 
 Nutri-Protect Mains

Exfoliering 
 Phyto-Gel Exfoliant

 « SOLAR CARE » 
Skydd

 Spray - SPF 20 
 Crème - SPF 25 
 Crème - SPF 50

Brun-utan-sol - Efter sol
 Lait Auto-Bronzant
 Lait Après-Soleil 
 Prolongateur de Bronzage

Profil  
 Crème 55 
 Crème 155 

Fasthet
 Phyto 152 
 Galbol 190

Anti-åldrande
 Cellular Code Sérum
 Excellence Code Crème
 Excellence Code Contours
 Excellence Code Masque

 « AGE EXCEPTION » 

 « AGE CORRECTION » 

35-45 år
 Elastine Jour/Nuit
 Phyto 52 

45-55 år
 Time Resist Crème Jour/Nuit 
 Advanced Optimizer Sérum 
 Advanced Optimizer Crème 
 Advanced Optimizer Gel Lift 

Boosters
 Défense +       Hydra +
 Nutri +             Lift +

 « BOOSTERS » 

 « CONTOURS » 
Ögon - Läppar 

 Nutri-Contour  
 Alpha-Contour
 Phyto-Contour

 « AGE DEFENSE » 

Återfuktande
 Hydra N°1 Sérum/Crème/Fluide
 Masque N°1
 Crème 28 

Näring 
 Crème 83 
 Nutri Defense Crème

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

Balans 
 Crème PG       Crème 93

Ditt personliga program:

Morgon: ����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

Kväll: ����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

« SPECIFICS » 
Repair 

 Elixir Vital 
Resurfacing 

 Alpha-Peel     Alpha-Fluid

Fläckar Morgon och / eller 
natt lokalt

under ordinarie krämEssential White
  Solution Clarté
 Crème Lumière  
 Correcteur Ciblé 

Klarhet Morgon och / eller 
natt lokalt

under ordinarie 
kräm

 Crème 15   Juvénil  
 Emulsion Pure

Känslig hy - Rodnad
  Sensitive Crème peaux sensibles
 Sensitive Crème anti-rougeurs  
 Sensitive Masque 

Morgon och kväll
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ANSIKTSPRODUKTER

« ESSENTIALS »
Produktserien Yon-Ka « ESSENTIALS » är ett komplett rengöringsprogram, det första och avgörande steget 
för en hud i god balans. Produkterna erbjuder hudkonditionering, de rengör mjukt och optimerar effekten 
av den dagliga hudvården. 

« BOOSTERS »
Varje « BOOSTER » är ett ultrakoncentrat av naturliga ingredienser som berikar din vanliga kräm och 
erbjuder din hud ett komplement omsorgsfullt anpassat till dess behov.

« CONTOURS »
Med produkter för ögon och läppar är « CONTOURS » en viktig del av den dagliga hudvården speciellt 
utvecklad för ansiktets känsligaste delar.

« AGE DEFENSE »
Produktserien « AGE DEFENSE » skyddar huden mot åldrande genom att på ett naturligt sätt återge 
den sin balans och vitala energi.

« AGE CORRECTION »
Tack vare sina innovativa naturliga ingredienser med bevisad effekt, motverkar produkterna  
« AGE CORRECTION » effektivt rynkor, förlust av fasthet och lyster.

« AGE EXCEPTION »
Speciellt framtagna för att möta de olika behoven hos mogen hy, ger produkterna i serien  
« AGE EXCEPTION » huden ny livskraft med hjälp av en unik kombination av kraftfulla ingredienser, 
sensoriska texturer samt doftnoter noggrant komponerade för att tillsammans ge oöverträffade resultat 
och exklusiv elegans.

« SPECIFICS »
Grundligt testade av experter på hudvård ger produkterna i serien Yon-Ka « SPECIFICS » specialisternas 
lösningar på svåra hudproblem: spridd rodnad, orenheter, pigmentfläckar ... 
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« ESSENTIALS » 

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

RENGÖRING

GEL NETTOYANT
RENGÖRING - MAKEUP-BORTTAGNING
ANSIKTE - ÖGON
Denna havsblåa gel med sin milda och 
lätta mousse är lämplig för alla hudtyper. 
Den avlägsnar mjukt makeup från ansikte, 
ögonlock och ögonfransar, rengör och 
vitaliserar huden. Den är mild mot hudens 
egna hydrolipida skyddshinnor och gör 
huden smidig, fräsch och behaglig.

Aktiva ingredienser: iris, milda rengörande 
substanser av vegetabiliskt ursprung, rödalger, 
eteriska oljor av lavendel, pelargon, cubeba. 

STÄRKANDE

LOTION YON-KA
VITALISERANDE - UPPFRISKANDE
NORMAL TILL FET HUD - TORR ELLER KÄNSLIG
Mer än bara ett vanligt ansiktsvatten, balanserar denna 
phytoaromatiska lotion din hud och lägger grunden för dess 
dagliga vård. Utan hjälp av alkohol gör den huden fräsch, fast 
och ren och hela kroppen känner de energigivande effekterna 
av dess eteriska oljor.

Aktiva ingredienser: Yon-Ka Quintessence*. 

Inte bara ett ansiktsvatten
utan en revolution!

LOTION YON-KA
NETTOYANT CREME
RENGÖRING - MAKEUP-BORTTAGNING
ANSIKTE
Särskilt lämplig för torr samt känslig eller 
skadad hud, rengör denna rika och lugnande 
kräm mjukt och avlägsnar skonsamt all 
makeup. Den är mild mot hudens egna 
hydrolipida skyddshinnor och gör huden ren, 
mjuk och avslappnad.

Aktiva ingredienser: pepparmynta, milda rengörande 
substanser, vegetabiliskt glycerin, terpineol,  
Yon-Ka Quintessence *.

EAU MICELLAIRE
RENGÖRING - MAKEUP-BORTTAGNING
ANSIKTE - ÖGON - LÄPPAR
Det här intelligenta ansiktsvattnet 
kombinerar professionell make-
upborttagning med förebyggande 
anti-åldrande. Tack vare sin micellära 
teknik fångar det mjukt upp föro-
reningar och avlägsnar all makeup 
från ansikte, ögon och läppar utan 
behov av sköljning. I ett enda snabbt 
och effektivt steg gör det micellära 
ansiktsvattnet huden helt ren,  
fräsch och behaglig. 

Aktiva ingredienser: marrisp, miceller av  
milda rengörande substanser, polysackarider, 
eteriska oljor av ros och kamomill natrium PCA, 
Yon-Ka Quintessence *. 

LAIT NETTOYANT
RENGÖRING - MAKEUP-BORTTAGNING
ANSIKTE - ÖGON
Denna sammetslena och diskret 
doftande rengöring passar alla 
hudtyper. Den rengör och avlägsnar 
makeup från ansikte, ögonlock och 
ögonfransar med en enkel rörelse 
och sköljs bort med vatten. Den är 
mild mot hudens egna hydrolipida 
skyddshinnor och gör huden ren, 
mjuk och behaglig.

Aktiva ingredienser: borneol, milda rengörande 
substanser av vegetabiliskt ursprung, 
brunalgsextrakt, vegetabiliskt glycerin. 
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*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

PEELING MASKER GODA VANOR

FÖR EN REN HY
Använd en av Yon-Kas rengörande 
produkter morgon och kväll, skölj med 
vatten och följ upp med Lotion Yon-Ka 
som sprayas och klappas in i huden.

Kom ihåg duon, peeling + mask 
1-3 gånger i veckan. 

MASQUE 103 - MASQUE 105
DJUPRENGÖRING - KLARHET
NORMAL TILL FET HUD 
TORR ELLER KÄNSLIG HUD
Denna detox-mask med 3 olika typer av lera 
djuprengör huden, stramar upp porerna, bleker 
missfärgningar och ger huden enastående lyster. 
Versionen för normal till fet hud absorberar 
talgöverskott. Versionen för torr eller känslig hud 
lugnar huden. 

Aktiva ingredienser: 3 typer av lera (montmorillonit, bentonit, 
kaolin), borneol, eterisk citronolja, Yon-Ka Quintessence *.

GOMMAGE YON-KA
PEELING - KLARHET
Denna släta vegetabiliska peeling fungerar 
som 4 produkter i 1: den avlägsnar skonsamt 
döda celler, gör matt hy klarare, återfuktar 
och balanserar huden.

Aktiva ingredienser: Johannesbröd, extrakt från bruna 
alger, eterisk limeolja, vegetabiliskt glycerin.borneol, 
vita nässlor. 

GUARANA SCRUB
PEELING 
DETOX
Denna peeling-kräm rengör och öppnar 
varsamt huden. Den unika blandningen  
av olika stora mikropärlor (guarana och 
ekologiskt råris) slipar mjukt och  
tar fram en förfinad textur medan den 
lugnande blandningen av växtextrakt gör 
huden slät och mjuk. Ren, fräsch och med 
förnyad lyster kan huden  
«andas» igen. 

Aktiva ingredienser: mikropärlor av guaranafrön och 
ekologiskt råris, vegetabiliskt glycerin,  
eteriska oljor av geranium, lavendel och rosmarin. 
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*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

GODA VANOR
FÖR PERSONLIG HUDVÅRD
Yon-Kas « Booster » kan tack vare 
sin höga andel aktiva ingredienser 
verka på djupet med just det din hud 
behöver just nu.

Morgon och/eller kväll, blanda med 
din vanliga kräm 1-2 pumptryckningar 
av den booster som möter just dina 
behov, och applicera i på ansiktet och 
på halsen. 

DEFENSE + 
SKYDD MOT MILJÖPÅVERKAN
Denna milda, närande olja rik på anti-
oxidanter skyddar huden mot aggressiv 
miljöpåverkan och hjälper till att 
motverka uppkomsten av ålderstecken. 

Aktiva ingredienser: Polyfenoler  av tall, inkaoljan 
Inchi, granatäpple, kamelia, eterisk olja av cistus, 
Quintessence Yon-Ka*. 

NUTRI + 
NÄRING
Denna hypervitaminiserade olja ger 
näring och liv till trött hud vare sig den 
är torr eller fet. Huden återfår sin lyster, 
flexibilitet, spänst och vitalitet.

Aktiva ingredienser: Groddolja, vitaminer E och F, 
Quintessence Yon-Ka*.

HYDRA + 
ÅTERFUKTNING
Denna super-återfuktande produkt hjälper 
stram och grov hud. Avslappnad och 
vitaliserad återfår huden snabbt sin lyster. 

Aktiva ingredienser: Svarta vinbär, vegetabiliskt 
glycerin, natrium PCA, brunalger , hästkastanj, hallon, 
magnesium, vitamin C och B5.

LIFT + 
FASTHET
Denna hudvårdsprodukt med rosmarin ger 
komfort och fasthet till hud som saknar 
spänst. Huden blir synbart jämnare och 
fastare, med en ny kontur till ansikte och 
hals.

Aktiva ingredienser: Rosmarin, humle, salvia, nässla, 
rölleka, natrium PCA, vegetabiliskt glycerin från kisel, 
johannesört, hästhov, Quintessence Yon-Ka*. 

« BOOSTERS » 

 «BOOSTERS» «BOOSTERS»14 15



 « CONTOURS » 

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

GODA VANOR
 ANVÄNDNING OMRÅDET  
 RUNT ÖGON OCH LÄPPAR

Användning i området runt 
ögonen
Stryk ut krämen med lätta drag 
och tryck lätt så att den tränger 
in i huden. Använd inte nära 
ögonfransarna.

Användning i området runt läpparna
Stryk ut och nyp lätt så att 
krämen tränger in i huden.

EXPERTERNAS TIPS FÖR PÅSAR OCH LINJER

Stryk ut PhYto-Contour  
med mjuka drag, placera lång-  
och pekfingrarna vid de inre 
ögonvrårna och dra mot tinningen 
med ett lätt tryck.  
Upprepa 3 gånger. 

Gör samma sak med ögonlocket. 

Avsluta med att dra fingrarna 
långsamt från tinningarna till nedre 
delen av halsen (där nyckelbenet 
börjar). 

NUTRI-CONTOUR
REPARERANDE - NÄRANDE
ÖGON - LÄPPAR
Som en kokong av mjukhet ger den här hypervitaminiserade 
och välgörande krämen med hasselnötsolja näring och 
kontur till ögon och läppar samt skyddar från uttorkning och 
uppkomsten av rynkor.

Aktiva ingredienser: hasselnötsolja, kamomill, vitaminer E, F, PP.

ALPHA-CONTOUR
RYNKOR - LINJER
ÖGON - LÄPPAR
Denna reparerande gel innehåller noggrant doserade 
fruktsyror som varsamt mjukar upp linjer och rynkor samt 
återfuktar området runt ögon och läppar samtidigt som  
den ger en behaglig känsla av fräschör. 

Aktiva ingredienser: citron, apelsin, sockerrör, lönn och blåbär rika på 
AHA (fruktsyror), hyaluronsyra, mimosa tenuiflora, marinapeptider, 
pepparmynta, lavendel. 

PHYTO-CONTOUR
PÅSAR - MÖRKA RINGAR
ÖGON
Denna raffinerade och aromatiska kräm med extrakt av 
rosmarin minskar synbart förekomsten av påsar och mörka 
ringar. Den ger området runt ögonen och läpparna spänst, 
och ger trötta ögonlock en omedelbar känsla av fräschör och 
avspändhet.

Aktiva ingredienser: Rosmarin, peptider från knoppar av bokträd, aloe vera, 
vegetabilisk glycerin, Yon-Ka Quintessence*, vitamin E. 

NÄRING

RYNKOR

PÅSAR
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NÄRING
CREME 28 
ÅTERFUKTANDE - SKYDDANDE
TORR HUD
Den uttorkade hudens bästa vän,  
vare sig den är torr eller fet. Den här 
krämen fulladdad med vitaminer 
reducerar ojämnheter och linjer 
relaterade till uttorkning och gör huden 
smidig, mjuk och behaglig igen.

Aktiva ingredienser: natrium PCA, vegetabiliskt 
glycerin, olivolja, lecitin, allantoin, Yon-Ka 
Quintessence *, vitaminer A, E, F.

CREME 83 
LUGNANDE - SKYDDANDE
KÄNSLIG HUD
Framtagen specifikt för känslig hud 
med tendens att bli torr, absorberas 
denna rika kräm snabbt, dämpar 
obehagskänslor, gör huden mjuk och 
skyddar den från väderpåverkan.

Aktiva ingredienser: calendula, lind, olivolja, bivax,  
Yon-Ka Quintessence *, vitaminer A, C, E. 

HYDRA N°1 FLUIDE 
INTENSIVT ÅTERFUKTANDE - MATTANDE
NORMAL TILL FET HUD
Lätt och snabbabsorberande har detta 
extremt återfuktande, anti-åldrande och 
mattande fluide visat sig anmärkningsvärt 
effektivt för att vitalisera normal till fet hud 
hela dagen,samtidigt som det förhindrar 
glans.

Aktiva ingredienser: hyaluronsyra, Imperata cylindrica, 
polysackarider, aloe vera, vegetabilisk glycerin, 
phytosqualane från oliver, och kiselkomplex, eteriska  
oljor av ros, jasmin och kamomill,vitaminer A, C, E.

HYDRA N°1 CREME 
INTENSIV ÅTERFUKTNING
TORR HUD
Denna kräm är en skyddande kokong 
för väldigt uttorkad och torr eller känslig 
hud. Med långvarig fukteffekt plus rika 
ingredienser som återställer fettbarriärer, 
reparerar, lugnar samt skyddar mot 
åldrande och yttre påverkan, återställer 
krämen den balans huden behöver för att 
fungera väl. 

Aktiva ingredienser: hyaluronsyra, imperata cylindrica, 
aloe vera, vegetabilisk glycerin, druvkärneolja, 
hasselnötsolja, sheasmör, phytosqualane från oliver, 
jästextrakt och kiselkomplex, eteriska oljor av ros, 
jasmin och kamomill,Yon-Ka Quintessence*,  
vitaminer A, C, E, B5, F. 

HYDRA N°1 SERUM 
FUKTBOOSTER 
LÅNGTIDSVERKANDE
En superaktivatör av intensiv och långvarig 
återfuktning, denna rika och uppfriskande  
gel är räddningen för väldigt uttorkad hud:  
den absorberas snabbt och låter huden  
fylla på sina fuktreserver. Om den används 
tillsammans med kräm eller fluide optimeras  
de fuktgivande** och anti-åldrande 
effekterna.

Aktiva ingredienser: imperata cylindrica,polysackarider,  
aloe vera, serin, natrium PCA, vegetabilisk glycerin, 
phytosqualane från oliver, jästextrakt, hyaluronsyra och 
kiselkomplex, eteriska oljor av ros, jasmin och kamomill, 
vitaminer A, C, E.

HYDRA N°1 MASQUE 
INTENSIV REPARATION OCH ÅTERFUKTNING 
TORR HUD
Denna mask av gel-kräm med delikat 
blomdoft ger omedelbart och progressivt  
stark återfuktning: + 54% efter 1 timme och  
+ 96% efter 8 timmar***. Intensivt revitaliserad 
blir huden genast synligt slätare, mjukare  
och fylligare.

Aktiva ingredienser: imperata cylindrica,aloe vera, 
natrium PCA, vegetabiliskt glycerin, jojoba, sandelträ, 
fellodendron, korn, kiselderivat, Bacopa monnieri, 
bisabolol, eteriska oljor av ros, jasmin och shiu, vitaminer 
A, C, E, B5.

 « AGE DEFENSE » 

ÅTERFUKTANDE

NUTRI DEFENSE  
CREME 
INTENSIVT VÄLBEFINNANDE - REPARERANDE
TORR OCH MYCKET TORR HUD
Med sin kombination av närande 
ingredienser rika på  essentiella fettsyror 
(omega 3, 6, 9 ...), ger denna lätta kräm 
omedelbart och varaktigt välbefinnande till 
undernärd hud. 
Redan efter några dagar blir huden lugnare 
och mindre stram. Den intensiva näringen 
gör att torr, känslig och sliten hud snabbt 
återfinner sin balans, mjukhet och lyster.

Aktiva ingredienser: biologisk olja från plukenetia  
volubilis, sheasmör, olja utvunnen ur druvkärnor och  
avocado, laktobakterier, vegetabiliskt glycerin,  
co-enzymet Q10, eteriska oljorna från petitgrain,  
lavendel och kamomill, vitaminer A, C, E, PP, B5.

 «AGE DEFENSE»  «AGE DEFENSE»*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.
** Tester: kronometriska avläsningar gjordes över en tidsperiod på 8 timmar. 

Serum + kräm: omedelbar återfuktande effekt på mer än +144% som varade minst 8 timmar. 
Serum + ansiktsvatten: omedelbar återfuktande effekt på mer än +122% som varade minst 8 timmar.

*** Tester: kronometriska avläsningar gjordes över en tidsperioder på 1 och 8 timmar.18 19



*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

VITALISERANDE

VITAL DEFENSE 
ANTI-OXIDANT 
ANTI-FÖRORENING
Speciellt framtagen för att 
skydda mot stressande externa 
angrepp på huden (föroreningar, 
tobaksrök, exponering av UV och 
klimatvariationer ...) kombinerar 
denna intensivt fuktgivande 
kräm olika kraftfulla växtextrakt 
som hjälper huden att bevara sin 
ungdomlighet. Den återfår snabbt 
sin lyster, mjukhet, smidighet och 
vitalitet; alla de kvaliteter som en 
stressfri, väl syresatt hud uppvisar.

Aktiva ingredienser: Moringa-peptider,  
biomyrten, coenzym Q10, vegetabilisk glycerin, urea, serin, 
sandelträ,phellodendron, korn, eteriska oljor av söt apelsin, 
mandarin, magnolia, vitaminer A, C, E.

PHYTO 58 
FÖRYNGRANDE - VITALISERANDE
NORMAL TILL FET HUD
TORR HUD
Lätt och snabb-absorberande erbjuder denna kräm rik på 
phytostimulerande rosmarinextrakt en unik kapacitet att vitalisera 
huden. Den suddar ut tecken på trötthet, stramar åt hudens struktur 
samt ger jämnare och ljusare hy. Dess fräscha och uppfriskande doft 
sprids över hela kroppen. 
Versionen för normal till fet hud har högre koncentration av rosmarin 
och en renande effekt.  
Versionen för torr hud är berikad med närande oljor för högre komfort.

Aktiva ingredienser: rosmarin, Yon-Ka Quintessence*, vitaminer A, E, F.

PAMPLEMOUSSE  
VITALITET - SKYDD
NORMAL TILL FET HUD
TORR HUD
Som en cocktail av energi för huden, 
ger denna lätta och mjuka kräm 
med frisk citrusdoft huden spänst 
och lyster. Varianten för normal 
till fet hud har mer koncentrerade 
fruktextrakt som stramar upp 
porerna. Varianten för torr hud 
är berikad med exklusiva oljor för 
ökatvälbefinnande.

Aktiva ingredienser: grapefrukt-extrakt, 
pumpafrön, olivolja, eteriska oljor av grapefrukt,  
lime, söt apelsin, citron, Yon-Ka Quintessence*, 
vitamin C. 

BALANS

CREME PG 
DJUPRENGÖRANDE - MATTANDE
FET HUD
Oöverträffad när det gäller att 
motverka glans och fet hy, denna kräm 
balanserar talgkörtlarnas utsöndring, 
stramar upp porerna och gör att 
makeupen sitter på plats längre.

Aktiva ingredienser: kardborre,  Yon-Ka Quintessence*,  
murgröna, olivolja, sojaprotein,vitamin A,E.

CREME 93 
BALANS - SKYDD
BLANDHY
Lätt och snabb-absorberande 
återställer och bevarar denna kräm, 
med exklusiv doft av ylang-ylang, 
balansen i normal till blandad hy.  
Den jämnar ut hudtonen och motverkar 
en glansig T-zon. 

Aktiva ingredienser: eteriska oljor avlime och ylang-
ylang, Yon-Ka Quintessence*, vitaminer A, C, E.
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« AGE CORRECTION » 

ANTI-RYNK - FASTHET 
Stimulera huden genom att 
nypa försiktigt i rynkorna, 
i hela ansiktet, på halsen och 
en bit ner på bröstet. 

GODA VANOR PHYTO 52 
UPPSTRAMANDE 
UPPFRISKANDE
Hjärtat i denna eleganta och 
snabb-absorberande nattkräm 
är den uppstramande och 
syresättande kraften hos rosmarin 
som tonar huden, formar 
ansiktskonturerna, friskar upp 
hyn och låter de phytoaromatiska 
effekterna komma hela kroppen till 
godo.

Aktiva ingredienser: rosmarin, peptider 
från bokknoppar, hasselnötsolja, aloe 
vera, vegetabilisk glycerin, Yon-Ka 
Quintessence*,vitamin E.vitamin E.

ELASTINE JOUR  
ELASTINE NUIT 
ANTI-RYNK UTJÄMNANDE
YTLIGA RYNKOR
Med 2 kompletterande krämer för dag och natt, jämnar den här behandlingen 
med sina 19 essentiella aminosyror ut linjer och rynkor och hjälper huden att 
återfå sin elasticitet. Perfekt återfuktad, närd och skyddad, återhämtar huden 
snabbt sin smidighet och vitalite.

Aktiva ingredienser: 
eLastine jour : elastin-peptider, mjölkpeptider, sheasmör, serin, hydroxiprolin, vitaminer E, C, A.
eLastine nuit : elastin-peptider, mjölkpeptider, sheasmör, sojapeptider, vetegroddolja, vitamin C.

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

35-45 ÅR

45-55 ÅR

TIME RESIST 
ACTIVATEUR JEUNESSE
Duon TIME RESIST blir hudens bundsförvant: den ger huden skydd 
mot dessa externa attacker och reducerar de synliga ålderstecknen. 
Hjärtat i denna sammetsmjuka och fuktgivande formel är de senaste 
växtbaserade stamcellerna samt lipoaminosyran Youth Energy1 i en unik 
synergi som stimulerar hudens föryngring. 
Under dagen gör utfyllnads-sfärer och hyaluronsyra huden jämnare och 
ger den ny spänst. 
På natten fyller extrakt från euglena gracilis och albizia  ut huden och ger 
den ny energi för en frisk ton när den nya dagen börjar.

Aktiva ingredienser: 
time resist Creme jour : Växtstamceller från dvärgsåpnejlika,  lipoaminosyra youth energy, 
Wakame-extrakt, vegetabiliskt glycerin, druvkärneolja , sheasmör, Utfyllnads-sfärer, 
hyaluronsyra, polysackarider från havre. 
time resist Creme nuit : Växtstamceller från dvärgsåpnejlika,  lipoaminosyra youth energy, 
Wakame-extrakt, vegetabiliskt glycerin, druvkärneolja , sheasmör, Olja av plukenetia 
volubilis, extrakt från euglena gracilis och albizia.  
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ANTI-ÅLDRANDE

« AGE EXCEPTION » 

25 «AGE EXCEPTION»

ADVANCED OPTIMIZER  
SERUM + CREME 
FASTHETSBEHANDLING 
UPPSTRAMANDE - FÖRTÄTANDE - FÖRYNGRANDE
En power-duo för en synligt yngre hud, fastare, och jämnare, med en 
stramare ansiktsprofil.
Serum - Fasthetsbooster - Uppstrammande: lättflytande och snabb-
absorberande aktiverar serumet de element som ger huden dess fasthet.
Kräm - Förtätande - Föryngrande: generös och behaglig arbetar krämen 
med serumet för att upprätthålla hudens struktur. 

Aktiva ingredienser: 
AdvAnced oPtimizer serum: hibiskuspeptider, kiselrik åkerfräken, nypon titrerade med vitamin C, 
sojapeptider, marint kollagen, hyaluronsyra.
AdvAnced oPtimizer Creme: Vita lupin-peptider, kiselrik åkerfräken, nypon titrerade med vitamin C, marint 
kollagen, hyaluronsyra, mjölkpeptider, coenzym Q10, sheasmör.

45-55 ÅR

ADVANCED OPTIMIZER  
GEL LIFT 
UPPSTRAMANDE - UTJÄMNANDE
HALS, URRINGNING, BYST
Fräsch, mjuk och snabb-absorberande, härligt och naturligt aromatisk, stramar 
denna gel upp den känsliga huden på halsen, i urringningen och bysten. Huden 
blir slätare och får ett mer tonat utseende, konturen av brösten blir fastare.

Aktiva ingredienser: hibiskuspeptider, kiselrik åkerfräken, sojapeptider,sötmandelsproteiner, marint 
kollagen, hyaluronsyra, vegetabiliskt glycerin, eteriska oljor av petitgrain, grapefrukt, lime, neroli, 
mimosa och patchouli.
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CELLULAR CODE SERUM 
INFUSIONS-SERUM
MOGEN HUD
Detta intelligenta serum, vårt ungdoms-elixir, bygger på 7 patent och aktiverar 
hudens naturliga förmåga att regenerera sig för att återfinna sin energi. Sammetslen 
konsistens, raffinerad doft och enastående resultat: huden blir synligt yngre och 
klarare, mer spänstig och fast, rynkor och tecken på trötthet suddas ut. 
Serumets hjärta är formeln Cell-Energy, en kombination av naturligt kraftfulla 
ingredienser som hjälper till att göra en « reset » av hudens egen föryngringskod.

Aktiva ingredienser: formeln CELL-ENERGY (lipo-aminosyra, nasturtium, D-ribos, baicalin), eteriska oljor 
av bergamott, citron, mandarin, ros, tonkaböna och guajakträ, Yon-Ka Quintessence*.

EXCELLENCE CODE CREME 
FÖRYNGRANDE KRÄM
MOGEN HUD
Denna mjuka och lätta kräm erbjuder pånyttfödelse för mogen hy som 
försvagats av hormonella förändringar genom att bekämpa alla de olika 
tecknen på åldrande: torrhet, förlust av fasthet och lyster, rynkor och 
pigmentförändringar. Krämen kombinerar den synergistiska kraften av 
de bästa antiåldrings-ingredienserna med den enastående förmågan att 
återskapa och återuppbygga hos Jiaogulan, den så kallade «odödlighetsörten» 
Resultat: synbart yngre hud, slätare, fastare och fylligare, med utsuddade 
rynkor samt en ljus och jämn ton.
4 patent.

Aktiva ingredienser: jiaogulan, cistus, co-enzym Q10, avokadoolja och druvkärneolja, sheasmör, 
hyaluronsyra, mjölk tistel med akantusblad,  komplex aminosyresilikon, extrakt av jäst och 
jordmandel, kiseldioxidkomplex från bambu, ärtextrakt, glukosamin, rödalgsextrakt, stickmyrten, 
arnika, cypress, eteriska  oljor av bergamott, citron, mandarin, ros, tonkaböna och guajakträ,  
Yon-Ka Quintessence*, vitaminer A, E.

EXCELLENCE CODE CONTOURS
GLOBAL UNGDOM
ÖGON – LÄPPAR
Speciellt utvecklad för det känsliga och ömtåliga området runt ögon och läppar motverkar 
denna silkeslena kräm alla tecken på åldrande. 
Precisionsapplikatorn med istappseffekt samt de kraftfulla reparerande ingredienserna ger 
tillsammans enastående resultat. 
Ansiktet ger omedelbart ett öppnare och ljusare intryck, trötthetstecken suddas ut och 
läpparnas konturer blir fylligare och mer definierade. För varje dag blir små och djupa rynkor 
alltmer utjämnade, ögonlocken lyfts och uppkomsten av mörka ringar och svullnader avtar.  

Aktiva ingredienser: albizia julibrissin och astern sigesbeckia orientalis, hyaluronsyra med hög och låg molekylvikt, 
kallaväxt (Amorphophallus konjac), vitlupin i kombination med alfalfa samt ärtväxten, rödalg (Palmaria palmata), 
indiankrasse, organisk acanthus-tistel, avokadoolja och druvkärneolja, mangosmör, bisabolol, co-enzym Q10, 
eteriska oljor av bergamott, citron, mandarin, ros, tonkaböna och guajakträ, vitaminer A, E.

EXCELLENCE CODE MASQUE
MASK GLOBAL UNGDOM 
LYFT & LYSTER OMEDELBART
Denna exklusiva mask kombinerar den mjuka doften från eteriska oljor av 
bergamott, ros och guajakträ i en sammetslen, vårdande kräm för en stund av 
absolut avkoppling. 
Fullpackad med aktiva ingredienser mot åldrande och för omedelbar lyster, 
motarbetar masken alla typer av ålderstecken och ger en synligt yngre hud.  
Intrycket av ansiktslyft är omedelbart*: huden blir fylligare och jämnare, 
trötthetstecken suddas ut, tonen blir ljusare och friskare. 

Aktiva ingredienser: jordmandel, sötmandelsprotein, citron, apelsin, sockerrör, lönn och blåbär 
med AHA (fruktsyror), marint kollagen, hyaluronsyra med hög molekylvik, vegetabiliskt glycerin, 
druvkärneolja, allantoin, rödalg, Yon-Ka Quintessence*, eteriska oljor av bergamott, citron, mandarin, 
ros, tonkaböna och guajakträ, vitaminer A, C, E, PP och B5.
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REPAIR

RESURFACING 

« SPECIFICS » 

ELIXIR VITAL 
REPARERANDE - NÄRANDE
Detta tvåfas-elixir har en hög koncentration av växtextrakt, med 24, för huden viktiga, 
aminosyrorna. Detta är en SOS-produkt för hud som är synbart trött, matt och som 
saknar lyster (efter för mycket sol, emotionell stress, förlossning...). Produkten är 
berikad med näringsgivande och återfuktande ingredienser som reparerar torr och 
dehydrerad hy samt lugnar huden och gör den mer flexibel. 

Aktiva ingredienser: peptider från knoppar av bokträd,sojapeptider, mineralsalter (magnesium, 
kalcium...),groddolja, Yon-Ka Quintessence*, vitaminer B5, E, F, PP. 

ESSENTIAL WHITE  
SOLUTION CLARTE 
DAGLIG MJUK PEELING
Berikad med extrakt av fikonkaktusens blommor och 
av fruktsyror, främjar denna milda och progressiva 
peeling avlägsnandet av döda celler och hjälper till 
att förbättra hudens kvalitet. Huden kommer se 
klarare och smidigare ut, och återfår varaktig sin 
jämnhet, ljus och lyster. 

Aktiva ingredienser: extrakt av fikonblommor, AHA-syror (glykolsyra, 
salicylsyra, mjölksyra och äppelsyra), äppelextrakt, brunalger.

ESSENTIAL WHITE  
CREME LUMIERE 
KRÄM FÖR LYSTER OCH UTJÄMNING
Rik på långtidsverkande vitamin C reglerar denna 
utjämnande och fuktgivande kräm hudens 
melaninsyntes, vilket både minskar de existerande 
fläckarna och motverkar att nya uppstår. Inom bara 
några veckor minskar antalet fläckar och deras 
intensitet medan hudtonen blir jämnare, klarare, ljusare 
och mer skimrande. Krämen skyddar huden som strålar 
med en ny lyster samtidigt som den ges maximalt 
välbefinnande. 

Aktiva ingredienser: långtidsverkande vitamin C, hyaluronsyra 
med hög molekylvikt, peptider från knoppar av bok, äppelextrakt, 
vitaminerna A och E.

ESSENTIAL WHITE 
CORRECTEUR CIBLÉ 
RIKTAD BEHANDLING AV MÖRKA FLÄCKAR
Denna effektiva precisionsprodukt med ett 
ultrakoncentrat av uppklarande och fläckreducerande 
aktiva ingredienser, används för riktad behandling 
av pigmentproblem. C-WHITE Komplexet reglerar 
hudens pigmenteringsprocess så att fläckar reduceras 
och uppkomsten av nya fläckar hämmas. För varje 
behandling blir fläckarna mindre till antal, mindre 
utbredda och suddas ut. Tack vare denna riktade 
behandling blir hudtonen jämnare och klarare.

Aktiva ingredienser: C-WHITE Komplexet (långtidsverkande C-vitamin 
och rödalger), Polysackarider rika på fruktos, vegetabiliskt glycerin

FLÄCKAR

ALPHA-FLUID  + ALPHA-PEEL 
FÖRYNGRINGSPROGRAM
Kombinationen ALPHA-PEEL & ALPHA-FLUID är perfekt för att på ett 
varaktigt sätt förbättra hudens kvalitet. Över natten eliminerar denna 
återuppbyggande peeling försiktigt döda celler  och visar sedan upp 
en hud som både känns frisk och som har mer lyster. Under dagen 
återuppbygger och revitaliserar den återfuktande vätskan huden och 
gör den mjukare och vackrare. 

Aktiva ingredienser: 
AlphA-peel : citron, passionsfrukt, druvor och ananas, rika på AHA (fruktsyror), hyaluronsyra, urea, aloe 
vera,mimosa tenuiflora, peptider från knoppar av bokträd, vitamin B5.
AlphA Fluid : citron, apelsin, sockerrör, lönn, blåbärrika på AHA (fruktsyror), mimosa tenuiflora, 
marinapeptider,groddolja, risolja, vitamin E.



RENANDE

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

CREME 15
RENANDE - LUGNANDE
ORENHETER
Rik på extrakt från lugnande växter rekommenderas 
denna vårdande och snabb-absorberande kräm för 
oren hud. Krämen balanserar och lugnar huden, och 
hjälper den att snabbt bli renare och friskare.

Aktiva ingredienser: kardborre, salvia, björk, eterisk olja från lime, 
läkemalva, kamomill, citronmeliss, arnika, trollhassel, rölleka, 
johannesört, Yon-Ka Quintessence*.

JUVENIL 
RENANDE - LUGNANDE
ORENHETER
Den orena hudens bästa vän, rik på eteriska oljor och 
växtextrakt, passar detta koncentrat utan alkohol 
alla åldrar. Den exceptionella förmågan att rengöra 
på djupet hjälper huden att snabbt bli klarare och 
friskare.

Aktiva ingredienser: ichtyol (svavelderivat), mjölksyra, eterisk olja 
från lime, ringblomma, azulen, Yon-Ka Quintessence*.

EMULSION PURE
RENANDE - FÖRYNGRANDE
ORENHETER
Detta uppfräschande, fett- och alkoholfria koncentrat 
av eteriska oljor som renar och reparerar, erbjuder 
allt det bästa från Yon-Ka. Utan motsvarighet när det 
gäller att bekämpa orenheter och de ärr de lämnar 
efter sig, hjälper det huden att förnya sig och bli 
friskare och jämnare.

Aktiva ingredienser: Yon-Ka Quintessence*.

GODA VANOR
EXPERTER
Morgon och/eller kväll, efter rengöring, 
och återfuktning med Lotion Yon-Ka, 
applicera den produkt som passar på de 
områden som skall behandlas, och avsluta 
med din vanliga hudvårdsprodukt på hela 
ansiktet och halsen.

NYHETER 2018KÄNSLIG HY / RODNAD

SENSITIVE MASQUE 
LUGNANDE, AVSLAPPNANDE MASK
KÄNSLIG HY, HY SOM LÄTT RODNAR
Denna krämiga mask med silkeslen 
konsistens är rik på växtextrakt kända för sina 
lugnande egenskaper. Den rekommenderas 
för känslig hud och hud som lätt rodnar. 
Symptomen för känslig hud (stramhet, 
klåda, hetta) mildras och rodnaden minskar 
synbart. Huden återfinner sin balans och 
sitt välbefinnande, med lyster och jämnare 
hudton.
Aktiva ingredienser: Arnika, rölleka, kamomill, hästkastanj 
, trollhassel , altea, groddolja, johannesört, åkerfräken rik på 
kisel, citronmeliss ...samt de balanserande egenskaperna av 
Quintessence Yon-Ka (eteriska oljor av lavendel, geranium, 
rosmarin, cypress och timjan).

SENSITIVE CREME  
PEAUX SENSIBLES 
LUGNANDE, VÄLGÖRANDE
KÄNSLIG HY
Denna raffinerade kräm ger huden lugn 
och välbefinnande. Den har tagits fram 
för att stärka skör och  hyper-reaktiv hud. 
Sensibiotic-komplexet är en unik kombination 
av pre- och probiotika samt havskamomill, 
som tillsammans stärker hudens naturliga 
försvar och minskar irritation. För varje dag 
blir huden starkare och kan bättre hantera 
de miljöfaktorer som leder till uttorkning 
(vind, kyla, luftkonditionering, ...). Obehag 
från exempelvis stramhet och klåda minskas 
omedelbart och varaktigt.
Aktiva ingredienser: sensibiotic-komplexet (en kombination av pre- och 
probiotika samt havskamomill), sheasmör, bisabolol, vegetabiliskt glycerin, 
squalane från oliver och polysackarider rika på fukos.

SENSITIVE CREME  
ANTI-ROUGEURS 
LUGNANDE, KORRIGERANDE
RODNAD
Denna lugnande kräm är rik på centella 
asiatica och underblomma (mirabilis jalapa), 
kända för att dämpa rodnad vare sig den 
är tillfällig eller kronisk, lokal eller spridd. 
Dess gröna pigment har en omedelbar 
neutraliserande effekt (korrektionsfärg). Dag 
för dag minskar rodnaden och huden får 
istället en jämnare färg samtidigt som den 
blir behagligare och mindre reaktiv; stramhet, 
klåda, hetta och andra symptom på känslig 
hud minskar. Avslappnad och återfuktad 
återfår huden sin balans och mjukhet.
Aktiva ingredienser: Centella asiatica, underblomma 
(mirabilis jalapa), bisabolol, vegetabiliskt glycerin, squalane 
från oliver och polysackarider rika på fukos.

30 31 «SPECIFICS» «SPECIFICS»



33

  

« BODY ESSENTIALS »
Källor till välbefinnande, komfort och skönhet, fulladdade med rara plantor och naturliga 
växtoljor, hjälper kroppsprodukterna i serien Yon-Ka « BODY ESSENTIALS » huden till 
återfuktning, följsamhet och mjukhet. De raffinerade dofterna kommunicerar energi eller 
avslappning till hela kroppen. 

« BODY SPECIFICS » 
Grundligt utprovade av yrkesfolk inom kroppsvård, med höga koncentrationer av naturliga 
ingredienser, erbjuder kroppsprodukterna i serien Yon-Ka « BODY SPECIFICS » professionell 
hudvård i hemmet för att skapa en fastare och skarpare kroppskontur.

KROPPSPRODUKTER
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AVSLAPPNING - KOMFORT - EXFOLIERING

 « BODY ESSENTIALS » 

PHYTO-BAIN
VITALISERANDE - AVSLAPPNANDE
En spa-behandling hemma erbjuder detta 
aromatiska bad med höga koncentrationer 
av växtextrakt och eteriska oljor kända för 
sina många goda egenskaper: uppfriskande, 
tonande, vitaliserande, ger trötta ben ro och 
till hela kroppen en känsla av välbefinnande 
och avslappning.

Aktiva ingredienser: eteriska oljor av rosmarin,salvia, 
hedblomster, petitgrain och lavendel, hästkastanj, 
cypress.

LAIT CORPS
ÅTERFUKTANDE - FÖRYNGRANDE
Sammetslen utan att vara fet, är 
denna reparerande kroppsmjölk med 
sin diskreta doft så lätt att den helt 
försvinner efter påstrykning. Mycket 
återfuktande*, mjukgörande men 
också föryngrande, erbjuder den 
komfort och följsamhet samt gör 
huden mjuk, jämn och len.

Aktiva ingredienser: ginseng, druvkärnsolja, 
glycerin, natrium PCA,vallört, vitamin E.

PHYTO-GEL EXFOLIANT
PEELANDE - MJUKGÖRANDE
För att ta fram ny hud när det behövs, 
rengör och exfolierar denna lätta och 
milda mousse, och avlägsnar varsamt 
döda celler och ojämnheter. Varligt polerad 
med mikrokorn av kvarts från bambo och 
jojobapärlor blir huden mjuk, jämn och 
behaglig.

Aktiva ingredienser: bambu, jojoba, sötmandelsprotein, 
röda alger, mjölksyra,eteriska oljor av petitgrain, lavendel, 
rosmarin,salvia och hedblomster.

NUTRI-PROTECT MAINS 
REPARERANDE - NÄRANDE
Långt mer än en vanlig hand&fotkräm 
gömmer denna helande kräm en skatt 
av krafter för att reparera även den mest 
grova och skadade hud. Rik på ingredienser 
kända för sina uppbyggande, närande 
och återfuktande egenskaper, hjälper den 
händer & fötter att bevara sin ungdom och 
skyddar dem mot påverkan från den externa 
miljön. 

Aktiva ingredienser: sheasmör. druvkärneolja,  
bisabolol, vegetabiliskt glycerin, eteriska oljor av söt apelsin,  
grapefrukt, mandarin, magnolia, vitaminer A, C, E, B5.

HUILE CORPS
FÖRYNGRANDE - NÄRANDE
Fin, lätt och naturligt aromatisk reparerar 
denna trippelverkande olja även den 
torraste eller mest skadade hud stramar 
upp huden och ger en behaglig känsla av 
välbefinnande. Silkeslen, oändligt mjuk, 
och komfortabel, blir huden för varje dag 
alltmer spänstig och stark.

Aktiva ingredienser: Eteriska oljorav hedblomster, 
rosmarin, salvia, petitgrain och lavendel, 
hasselnötsolja, sesamolja, druvkärnor rika på 
essentiella fettsyror, vitamin E.

* Kliniska tester utförda under dermatologisk kontroll på  
10 frivilliga testpersoner. Statistiskt signifikativ ökning av fuktgrad: 

+ 78% omedelbart, + 63% efter 8 timmar.

GODA VANOR
En spa-behandling hemma, en gång i veckan:

• Förnya huden med PhYto-GeL exfoLiant

•  Slappna av och detoxa i ett aromatiskt bad 
med PhYto-Bain

•  Återfukta huden genom att massera med  
l’huiLe eller Lait CorPs

•  Svep in dig i en mjuk badrock och vila i  
20 minuter
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PROFIL
FASTHET « BODY SPECIFICS » 

CREME 55
SLIMMING - ANTI-SVULLNAD
Den här phytoaromatiska 
massagekrämen hjälper till att  
skapa en stramare profil tack vare 
de legendariska svullnadsdämpande 
egenskaperna hos murgröna; den  
gör huden mer spänstig med bättre 
textur och bevarar dess mjukhet när  
vikten varierar. 

Aktiva ingredienser: murgröna,Yon-Ka Quintessence*.

CREME 155
SLIMMING - ANTI-CELLULIT
Som en multiaktiv inpackning, 
hjälper den här kraftfullt aromatiska 
massagekrämen till att skulptera 
profilen genom att verka i de områden 
som är känsliga och svårarbetade. 
Huden blir mjuk och jämn, celluliternas 
oregelbundenhet dämpas. 

Aktiva ingredienser: muskot, paprika, kardborre, 
murgröna, ask, eteriska oljor av maritim tall, 
vintergröna, cederträ, Yon-Ka Quintessence*.

PHYTO 152
UPPSTRAMANDE - UPPFRISKANDE
Det är den sammandragande  
och uppfriskande kraften hos 
rosmarin som utgör hjärtat i  
denna kräm mot slapp hud.  
Den ger huden spänst, formar 
bysten och skulpterar profilen.  
Dess phytoaromatiska effekter  
får hela kroppen att känna sig  
pigg och fräsch.

Aktiva ingredienser: rosmarin, peptider 
från bokknoppar, hasselnötsolja, aloe vera, 
vegetabilisk glycerin, Yon-Ka Quintessence*, 
vitamin E. 

GALBOL 190
UPPSTRAMANDE - ÅTERFUKTANDE 
Med sin formel för att bekämpa slapp 
hud kan detta koncentrerade och lätta 
koncentrat användas på alla områden på 
kroppen och bysten som saknar spänst.  
Med hjälp av dess förmåga att strama upp, 
förnya och återfukta, tack vare sina  
20 växtextrakt, blir huden slät och fast, 
bysten får mer definierade former och 
profilen blir stramare.

Aktiva ingredienser: åkerfräken, kiselderivat, humle, 
salvia, nässla, rölleka, rosmarin, johannesört, hästhov, 
natrium PCA, vegetabiliskt glycerin, eterisk olja av lime, 
Yon-Ka Quintessence*. 

GODA VANOR
Två goda vanor för slimming och fasthet:

1/  Skrubba varje dag kroppen med en 
loofah för att stimulera den ytliga 
blodcirkulationen. 

2/  Applicera produkten på problemområdena: 
-  För slimming, gör cirkulära rörelser.  

(6 per område).
-  För ökad fasthet, gnid i snabba rörelser 

(10 per dag).

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin,  
cypress, timjan.36 37 «BODY SPECIFICS» «BODY SPECIFICS»



SOLSKYDDSPRODUKTER 

«SOLAR CARE »
När det gäller att förebygga för tidigt åldrande, erbjuder Yon-Kas solskyddsprodukter 
« SOLAR CARE » ett optimalt UVA-UVB-skydd som också hjälper till att bygga upp och 
bevara en jämn solbränna.
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 « SOLAR CARE » 

SKYDD
SPF 20 UVA - UVB 
MEDELSTARKT SKYDD
ANSIKTE OCH KROPP
Med sin lätta och fina struktur är denna 
skyddande mjölk rekommenderad för hud 
som lätt blir brun och vid måttlig sol eller 
solexponering. Den hjälper till att behålla 
hudens naturliga fuktighet och skydda mot 
fria radikaler.

Aktiva ingredienser: oliv-polyfenol, vegetabiliskt glycerin, 
bisabolol, Yon-Ka Quintessence*, vitamin E.

SPF 50 UVA - UVB
STARKT SKYDD
ANSIKTE
Parfymfri och snabb-absorberande är 
denna kräm framtagen för ljus hy som 
sällan blir brun och all hud vid intensiv 
sol. Den bevarar hudens fuktighet 
och hjälper mot oxidativ stress samt 
solljusrelaterat för tidigt åldrande.

Aktiva ingredienser: polyfenoler från 3 te-typer, 
aprikoskärneolja, glycerin, bisabolol, lakritsextrakt, 
vitaminer. A, E. 

BRUN-UTAN-SOL

LAIT AUTO-BRONZANT
ÅTERFUKTANDE - NÄRANDE
ANSIKTE OCH KROPP
Denna brun-utan-sol-produkt låter dig 
behålla en vacker, jämn och naturlig 
solbränna hela året utan att behöva 
exponera dig för för solen. Men den har 
också alla skyddande egenskaper som 
en hudvårdsprodukt från Yon-Ka och ger 
huden fukt, fasthet och näring. 

Aktiva ingredienser: DHA, vegetabiliskt glycerin, 
citron, passionsfrukt, sheasmör, groddolja, risolja, 
vitamin E. 

LAIT APRES-SOLEIL
LUGNANDE - REPARERANDE
ANSIKTE OCH KROPP
Det här är den återställare som hela 
familjen borde få njuta av efter den 
stress som solexponering innebär för 
huden: noggrant doserade extrakt 
av mjukgörande, återfuktande och 
läkande växter samt av förnyande och 
antioxidanta vitaminer, i en lätt och 
snabb-absorberande kräm gör huden 
avslappnad, mjuk, fräsch och len. 

Aktiva ingredienser: allantoin, johannesört, ringblomma, kamomill, 
lind, blåklint, druvkärneolja, gurka, vegetabiliskt glycerin, Yon-Ka 
Quintessence*, vitaminer A, C, E, B5. 

SPF 25 UVA - UVB 
MEDELSTARKT SKYDD
ANSIKTE
Rekommenderad för ljus hy vid medelstark 
sol och svagt färgad hud vid starkare sol, 
kan den här produkten också användas som 
dagkräm för ett starkare, dagligt solskydd. 
Den hjälper till att bevara hudens fuktighet 
och ger skydd mot för tidigt åldrande. 

Aktiva ingredienser: fruktextrakt, vegetabiliskt 
glycerin, urea, vetegroddsolja och groddolja,  
sojapeptider, mimosa tenuiflora, Yon-Ka Quintessence*,  
vitamin E. 

LAIT PROLONGATEUR 
DE BRONZAGE
FÖRYNGRANDE - PROGRESSIV 
SOLBRÄNNA
ANSIKTE OCH KROPP
Denna kroppsmjölk att användas efter 
solning, både reparerar och lyfter fram 
solbrännan. Föryngrande, återfuktande 
och lugnande, hjälper den huden att 
återhämta sig efter solexponering, och 
täcker huden med en diskret skimrande 
och gyllene slöja som oförmärkt förlänger 
solbrännans naturliga skimmer.

Aktiva ingredienser: grönt och vitt te, rooibos, 
erythrulose, DHA, druvkärneolja, imperata cylindrica, vegetabiliskt 
glycerin, bisabolol, Yon-Ka Quintessence*, vitaminer A, C, E, B5. 

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

GODA VANOR
För bästa resultat: innan Auto-Bronzant 
används, gör en peeling och återfukta 
huden väl.

Avänds sparsamt runt ögonbryn- 
och hårfäste. Tvätta händerna efter 
användning.

EFTER SOL
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1RENGÖRANDE 2 STÄRKANDE 3FÖRYNGRANDE

« YON-KA FOR MEN »
Med produktserien YON-KA FOR MEN har Yon-Ka tagit fram lösningar 
för de specifika problem som den fetare, tjockare maskulina huden 
har, och dess dagliga angrepp från brännande rakning.

Yon-Ka har skapat 3 essentiella element som utgör ett komplett 
program, lätt att följa, för dagligt välbefinnande.

Produkter för MÄN
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« YON-KA FOR MEN »

RENGÖRANDE

GEL MOUSSE 
Denna fräscha gel med ett fint 
skum, kombinerar milda vegetariska 
emulgeringsmedel med lugnande och 
renande aktiva ingredienser. 
Den perfekta huden hela dagen.

Aktiva ingredienser: lakrits, koppar och iris, eterisk 
olja från söt lime och Yon-Ka Quintessence*.

Fördelar: Rengör utan att torka ut huden.

Användning: På morgonen, före rakning, och på 
kvällen. Sköljs lätt av. Kan också användas i duschen 
vid tidsbrist.

CREME A BARBE 
När rakning blir hudvård. Mycket 
effektiv för även det hårdaste skägg, 
samtidigt respektfull mot även den 
känsligaste huden. En riktig brandvägg 
som skyddar mot rakningsrelaterad 
irritation och förebygger mikro-skärsår 
för total komfort.

Aktiva ingredienser: allantoin, aloe vera, 
sötmandelsolja, vegetabiliskt glycerin och Yon-Ka 
Quintessence*.

Fördelar: Den lugnande effekten av de eteriska oljorna.

Användning: Efter rengöring med Gele Mousse.  
Med fingertopparna på fuktig hud, eller ännu bättre, 
med en borste för mer skum.

SCRUB MOUSSE 
Denna skrubb-gel avlägsnar döda celler som ger «tråkig» och «grå» hud. 
En enkel rörelse för att varsamt polera huden, minska oregelbundenheter 
och imperfektioner och ta fram en ren, fräsch hud. Suverän mot subkutana 
hårstrån och pormaskar, och stramar upp förstorade porer.

Aktiva ingredienser: bambusilikon, jojobapärlor, koppar, iris och Yon-Ka Quintessence*.

Fördelar: Syresättande behandling som ger pigg hud. 

Användning: 2-3 gånger per vecka, efter rengöring och rakning men före kräm. 

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.44 45 «YON-KA FOR MEN» «YON-KA FOR MEN»



STÄRKANDE

*eteriska oljor av lavendel, geranium, rosmarin, cypress, timjan.

FÖRYNGRANDE

LOTION YK 
Mer än bara en after-shave, denna exklusiva 
lotion från Yon-Ka stärker huden och 
humöret, gör ansiktet rent, fräscht och 
levande, och optimerar effekten av andra 
produkter.

Aktiva ingredienser: eteriska oljor av citrusfrukter 
(lime, apelsin, grapefrukt och citron), Yon-Ka 
Quintessence*.

Fördelar: Praktisk sprayform, vitaliserande effekt.

Användning: Appliceras efter rengöring och rakning, 
samt för uppfräschning under dagen.

ANTI-AGE 
+ 115% återfuktning efter 2 timmars 
applicering; här är receptet för att 
sudda ut linjer och rynkor och kraftfullt 
bromsa tecknen på åldrande. Krämen 
verkar på djupet med hjälp av sina 
många uppbyggande, anti-oxidanta 
och unikt återfuktande ingredienser.

Aktiva ingredienser: jungfruolja från 
baobab, eterisk olja från grapefrukt, moringa, 
phytostimulanter från knoppar av bokträd, 
imperata cylindrica och Yon-Ka Quintessence*.

Fördelar: Fin textur och aktiv mot föroreningar.

Användning: På morgonen efter rengöring och 
rakning. Kan också appliceras på kvällen för djupare 
effekt mot åldrande under natten. 

GEL YEUX 
Ringar och påsar under ögonen är ingen 
katastrof. Denna ultra-friska gel med 
naturliga ingredienser slätar ut och piggar 
upp huden runt ögonen även efter långa 
dagar... eller alltför korta nätter.

Aktiva ingredienser: Arnika, cypressnötter och getrams 
rika på polyfenoler. Eteriska oljor av romersk kamomill 
och pepparmynta.

Fördelar: Kan användas som ansiktsmask (5 min) vid 
djup trötthet. Garanterat omedelbar effekt. 

Användning: Morgon och kväll i området runt ögonen  
efter rengöring. 

NUTRI CREME 
Den skyddar huden mot yttre 
påverkan och återger den sin energi. 
En riktig cocktail av multivitaminer 
och antioxidanter för en hud som blir 
mjuk, följsam och återfuktad. 

Aktiva ingredienser: vitaminer A,C,E och 
B5, pumpakärnsolja och jungfruolja, 
grapefruktextrakt, eteriska oljor av apelsin,  
citron och lime och Yon-Ka Quintessence*.

Fördelar: Dess snabb-absorberande struktur,  
dess wow-effekt.

Användning: På morgonen efter rengöring och 
rakning. Kan också appliceras på kvällen för en 
fräsch känsla vid uppvaknandet. 
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EXPERTIS I SKÖNHET

Hos Yon-Ka ser vi varje person som en odelbar helhet; varje 
behandling och metod skapad av oss är integrerad i denna globala 
syn på varandet, i varje detalj av de noggrant utformade protokoll 
som tillämpas av utvalda kosmetologer. 

VÄLBEFINNANDE OCH EFFEKTIVITET

Dessa delade och högt ställda krav låter varje kund uppleva en 
stund av utvaldhet, en resa till ett land av sensoriska upplevelser, 
för ett synligt resultat under alla faser av livet.

Yon-Ka behandlingar  
på Spa och Skönhetsinstitut

48 49



Yon-Ka 
behandlingar 

på Spa och 
Skönhetsinstitut

Med Eteriska Oljor,  
Plantextrakt, Fruktsyror, och  
Aktiva Marina Ingredienser 

DJUPRENGÖRANDE   Le Grand Classique  90 min

AGE DEFENSE
Rengöring och lyster Vital Defense  60 min

Återfuktning Hydralessence  Visage 60 min

 HydraSun 60 min

AGE CORRECTION
Anti-rynk Elastine (35-45 år)   60 / 90 min

 Time Resist (45-55 år)   60 / 90 min
Fasthet Optimizer  (45-55 år) 60 / 90 min

AGE EXCEPTION
Mogen hud  Excellence Code   60/90 min

BIEN-ÊTRE
Återfuktning Eclat Cocoon   60 min

Lyster Plaisir d’Arômes   60 min

MEDI SPECIFICS
Föryngrande Soin SOS   30 min

 Vård av ärrvävnad   20 min

Lugnande (rodnad) Sensitive   60 min

Rengörande Soin Pureté   60 min

Utjämnande Alpha-Vital   60 min

 Behandling: Dermabrasion, IPL, Roller   30/60 min

Uppklarnande (fläckar) Essential White   30/60 min

MÄN Men Express   30 min
 Men Intensive   60 min

INTRO BEHANDLING Intermezzo  15 min

 Escale Beauté  30 min

Ansiktsvård

ESSENTIALS
Avslappnande massage Aroma Luxe  30/60 min

Specifik massage Aroma Drainage (Dränerande)  30 min

 Aroma Slim (Slimmande)  30 min

 Aroma Fermeté (Fasthet)  30 min

Peeling Gommage Marin (med korn)  30 min

 Gommage Végétal (utan korn)  45 min

Återfuktande och välbefinnande Hydralessence Corps  60 min

 Soin Velours  60 min

SPECIFICS
Detox Phyto-Détox 60 min

Slimming Phyto-Minceur  60 min 

 Endermology   40 min

Fasthet - Anti-åldrande Phyto-Fermeté  60 min

HÄNDER, FÖTTER OCH BEN
Händer Deluxe Mains  60 min

Fötter Deluxe Pieds  60 min

Ben Jambes Toniques  40 min

Denna lista innehåller de behandlingar som vi utför och som efterfrågas mest.  Din skönhetskonsulent från Yon-Ka  
föreslår gärna andra behandlingar till exempel balneo, behandling med varma stenar eller med vegetabilisk stearinolja, 
ryggvård... Fråga oss gärna, 

eller hitta mer info om behandlingarna på www.yonka.com 

Kroppsvård
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LABORATOIRES MULTALER
1, rue Ambroize Croizat
95100 ARGENTEUIL
France
Tel. + 33 (0)1 41 19 56 56 

GRANDE BRETAGNE / GREAT BRITAIN
Yon-Ka Distribution UK Ltd
Unit 4, Stratford Office Village
14/30, Romford Road
LONDON E15 4BZ
Tel. + 44 (0) 208 519 2804

SUISSE / SWITZERLAND
Yon-Ka Swiss Sarl
Route Suisse 9 - CP 31
1295 MIES
Tel. + 41 (0) 22 950 96 46

ETATS-UNIS / USA
MULTALER Inc
200 Commons Way
ROCKAWAY NJ 07866
Tel. + 1 800 533 6276
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