Kosmetyki infuzyjne YONELLE, dedykowane kobietom 40+!
„Piękno, które przenika do głębi”.

Drżyjcie zmarszczki! Nadchodzi kosmetyczna rewolucja. Życie prawdziwej kobiety zaczyna się po
czterdziestce! Aplikacja kosmetyków to czysta przyjemność! Wszystko dzięki aksamitnej konsystencji,
urzekającemu, świeżemu zapachowi i natychmiastowemu efektowi wygładzenia skóry. Efekt
i przyjemność gwarantowana! Wszystkie kobiety lubią miłe niespodzianki. Dlatego kosmetyki
YONELLE zostały ukryte w satynowym woreczku.
Przełomowe przenikanie SKIN PENETRATION REVOLUTION.
Rewolucja w biodostępności składników.
Bariera warstwy rogowej naskórka pokonana.
Większa skuteczność kosmetyków.
Ponadprzeciętne właściwości kosmetyczne preparatów oraz
biodostępność składników osiągnięto, dzięki wspomaganiu
przenikania peptydów, retinolu i kwasu hialuronowego.
Przełomem jest zastosowanie NANODYSKÓW™, rewolucyjnych nośników substancji aktywnych zdolnych infuzyjnie
wnikać do głębszych warstw skóry oraz technologii „triku”
jonowego. Wynalazek objęty światowym patentem farmaceutyczno-kosmetycznym. Badania wykazały, że zwiększa
wnikanie retinolu do skóry nawet o 340%.
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ODKRYCIA YONELLE – NANODYSKI - nośniki w formie płaskich
krążków wypełnionych substancjami aktywnymi. Ich unikatową
cechą jest kształt i rozmiary mniejsze niż przestrzenie
miedzykomórkowe, dzięki czemu mogą się przez nie
„przeciskać” i docierać do celu działania. Jest to przełomowy
sposób wspomagania wnikania składników, chroniony
światowym patentem farmaceutyczno-kosmetycznym.

„TRIK” JONOWY - nowatorski sposób tworzenia receptur
kosmetyków, zapewniający jeszcze bardziej skuteczne
wnikanie składników aktywnych do głębszych warstw skóry.
Polega na użyciu zjonizowanych molekuł w odpowiednich
proporcjach i warunkach, dzięki czemu tworzą się specyficzne
połączenia „+” i „-”, które łatwiej pokonują barierę naskórka
i zwiększają skuteczność aktywnego działania.

BIOFUSION - DRUGA SKÓRA - NOWOŚĆ
Miło nam zarekomendować Państwu nasz najnowszy wynalazek - serię silnie regenerujących
kosmetyków BIOFUSION z potrójną witaminą C. Mają one zdolność WTAPIANIA SIĘ w skórę
i biologicznego naprawiania jej uszkodzeń. Dzieje się tak, dzięki zastosowaniu składników dokładnie
naśladujących skład i strukturę naskórka, które perfekcyjnie go uszczelniają, poprawiają kondycję,
zmniejszają wrażliwość, odbudowują płaszcz hydrolipidowy i hamują ucieczkę wody na zewnątrz.
Witamina C odbudowuje kolagen, chroni skórę przed zniszczeniem i co bardzo ważne stymuluje
metabolizm.
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Kosmetyki BIOFUSION radykalnie poprawiają stan i wygląd skóry. Ulega ona wręcz metamorfozie.
Mimo silnego działania naprawczego nie są one tłuste i ciężkie. Przeciwnie - ROZPŁYWAJĄ SIĘ NA
SKÓRZE i doskonale wchłaniają. Mają lekkie, bardzo przyjemne konsystencje, zmysłowy, kobiecy
zapach, dają poczucie luksusu, świeżości i odmłodzenia.”

BIOFUZJA- proces wtapiania się kosmetyku w skórę. Nowatorska koncepcja receptury na bazie
składników o strukturze i proporcjach ściśle odtwarzających budowę naskórka (dermomimetyzm).
Złożona z nich biokompatybilna druga skóra łączy się z naskórkiem za pomocą wiązań wodorowych
i sił elektrostatycznych w jednolitą warstwę, która precyzyjnie naprawia jego uszkodzenia.
3C - POTRÓJNA WITAMINA C - trzy różne superstabilne formy witaminy C, wnikające w skórę na
głębokość kilkunastu warstw komórek, co pozwala na pełne wykorzystanie jej wielkiego potencjału
regenerującego, stymulującego i opóźniające procesy starzenia się skóry.
BIOFUSION REGENERATING 3C CREAM/SPF 10 - Biofusion Krem Regenerujący 3C / SPF 10
BIOFUSION REPAIR 3C CREAM- Biofusion Krem Naprawczy 3C
BIOFUSION 5% VITAMIN C SERUM - Biofusion Serum z Witaminą C 5%
BIOFUSION REPAIR 3C EYE CREAM - Biofusion Krem Naprawczy 3C Pod Oczy
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SERIA INFUSION
Z zastosowaniem infuzyjnej technologii NANODYSKÓW™ wypełnionych retinolem, które zwiększają
jego wnikanie w skórę nawet o 340%. Ponadprzeciętne właściwości kosmetyczne zapewnia również
czyste źródło bioenergii odmładzającej komórki produkujące kolagen, elastynę i kwas hialuronowy
oraz technologia „TRIKU” JONOWEGO.

ODKRYCIA:
NANODYSKI™ – nowatorskie nośniki w postaci płaskich krążków, wypełnionych substancjami
aktywnymi. Pokonują aż 14 warstw komórek naskórka! „TRIK” JONOWY – nowatorski sposób
tworzenia kosmetyku, który zwiększa przenikanie substancji aktywnych. Polega na użyciu ich
zjonizowanych cząsteczek w odpowiednich proporcjach i warunkach.
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE
NANODYSKI™, retinol, aktywne peptydy, kwas laktobionowy i hialuronowy, glukozyd MG6P, olej
tsubaki, olej babassu, pigmenty biolipidowe, enzymy proteolityczne, czyste źródło bioenergii,
aminokwasy, wosk jojoba.
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SERIA INFUSION H2O

Ponadprzeciętne efekty kosmetyczne osiągnięto dzięki wspomaganiu wnikania w skórę składników
aktywnych. Przełomem jest zastosowanie rewolucyjnych nośników NANODYSKÓW™ oraz
mechanizmu ZASADZKI NA WODĘ, dzięki którym nawilżenie skóry wzrasta nawet o 100%.
ODKRYCIA:
NANODYSKI™ – nowatorskie nośniki w postaci płaskich krążków, wypełnionych substancjami
aktywnymi. Pokonują aż 14 warstw komórek naskórka! ZASADZKA NA WODĘ – innowacyjny system
wielopoziomowego nawadniania skóry, złożony z 11 biologicznie czynnych składników i 6 różnych
form kwasu hialuronowego. Infuzyjnie „zwabione” cząsteczki H2O zostają uwięzione w skórze jak w
pułapce bez wyjścia, stanowiąc źródło życia dla komórek. Nawilżenie naskórka może wzrastać nawet
dwukrotnie i długo się utrzymywać dzięki kompensowaniu powszechnie występującego deficytu
witaminy D w skórze.
GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE:
NANODYSKI™, 6 rodzajów kwasu hialuronowego, naturalny czynnik nawilżający PCA, heterozydy,
analog witaminy D, wyciąg z granatu, heksapeptyd-37, seryna, trehaloza, kwas alginowy, wyciąg
z granatu, woda bambusowa.
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LINIA PROGRESSIVE RENEWAL THERAPY „NEW SKIN EFFECT”

Absolutna nowość w pielęgnacji domowej!!!
Seria została oparta na nowatorskiej koncepcji EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ™ na bazie kwasów i
enzymów złuszczających, stosowanej w ofercie gabinetowej YONELLE MEDESTHETIC. Z uwagi na
użyte wykorzystane techniki profesjonalne aplikowanie preparatów jest w istocie mini zabiegiem
kosmetycznym. Dzięki ich komplementarności i precyzyjnie określonym funkcjom skóra zostaje
poddana generalnej renowacji. Następuje przyspieszenie spowolnionego z wiekiem cyklu odnowy
naskórka i innych reakcji metabolicznych.
EKSFOLIACJA PROGRESYWNA™ – złuszczanie starych komórek naskórka i stymulacja powstawania
nowych za pomocą kwasów i enzymów jednocześnie – nowość w profesjonalnych zabiegach
estetycznych. Nowatorskie także jest użycie znanego w medycynie kwasu oraz połączenie kwasów
mlekowego i glikolowego w kompleks amfoteryczny (patent amerykański), zapewniający ich
kontrolowane uwalnianie i przedłużone działanie. Wynikiem tego jest progresja efektów.
SKŁADNIKI AKTYWNE
NANODYSKI™, kwas fitowy, kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas hialuronowy, enzymy, ekstrakt
z Algi Śnieżnej, sprężysty fragment elastyny, heksapeptyd-37, ceramidy
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