PIELĘGNACJA DOMOWA YONELLE MEDESTHETIC
Firma YONELLE MEDESTHETIC myśląc o klientach kompleksowo, przygotowała profesjonalne,
specjalistyczne preparaty do pielęgnacji domowej. Uzupełniają kuracje gabinetowe i przedłużają ich
efekty. Charakteryzują się dużą biodostępnością składników aktywnych, „stapiają się” ze skórą
i skutecznie odpowiadają na jej potrzeby. Preparaty oparte na biozgodnych składnikach aktywnych
i bogate w nowoczesne nośniki (NANODYSKI), poprawiają penetrację składników aktywnych.
Ze względu na dopracowany, bezpieczny skład, odpowiednie także do skóry wrażliwej.
Dla klientek korzystających z zabiegów YONELLE MEDESTHETIC, atrakcyjne rabaty na zakup
kosmetyków YONELLE I YONELLE MEDESTHETIC.

PROFESJONALNA PIANKA OCZYSZCZAJĄCA NA BAZIE AMINOKWASÓW
Z SOKU JABŁKOWEGO
Nowoczesny preparat do precyzyjnego oczyszczania i przygotowywania skóry do intensywnych
zabiegów kosmetycznych, m.in. EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJTM. Jest wyjątkowo dobrze tolerowany
nawet przez osoby z bardzo wrażliwą cerą. Zawiera tzw. owocowe substancje myjące na bazie
aminokwasów otrzymywanych z soku z jabłek. Są one biozgodne ze skórą i wyjątkowo łagodne.
Skutecznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia i odtłuszczają powierzchnię skóry, nie naruszając jej
bariery hydrolipidowej. Pianka zawiera też związki sacharydowe, wyciąg z drożdży oraz kwas
hialuronowy, które pielęgnują i nawilżają cerę, a także zapobiegają uczuciu ściągania czy wysuszenia.
Pojemność: 200 ml
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PROGRESYWNY TONIK ZŁUSZCZAJĄCY Z KWASAMI
AHA, BHA, PHA, + ENZYMY 6% pH 4,0
Specjalistyczny tonik przygotowujący skórę do zabiegów EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJTM i innych
aktywnych zabiegów kosmetycznych. Zalecany także do codziennego stosowania. Do każdego typu
skóry. Zawiera kwasy: mlekowy, glikolowy, jabłkowy, winowy, cytrynowy, salicylowy i laktobionowy
oraz enzymy proteolityczne z dyni oraz pantenol i kwas hialuronowy. Tonik działa oczyszczająco
i wygładzająco. Ułatwia usuwanie nadmiernie wydzielanego sebum, odblokowuje i zwęża ujścia
gruczołów łojowych.
Pojemność: 200 ml

PROGRESYWNY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY
Z KWASEM FITOWYM I RETINOLEM
Krem o silnym działaniu odmładzającym wygląd skóry. Zawiera kwas fitowy i retinol w
NANODYSKACHTM, zwiększających jego penetrację w głąb skóry nawet o 340%. Przeznaczony do
kuracji domowej w celu przygotowania skóry do zabiegów EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJTM oraz
wzmocnienia i przedłużenia jej efektów.
Krem redukuje zmarszczki, stymuluje odnowę biologiczną naskórka, spektakularnie wygładza
i nawilża skórę oraz poprawia jej koloryt.
Pojemność: 30 ml

PROGRESYWNY KREM SUPERWYGŁADZAJĄCY
Krem superwygładzający z hydroksykwasami i enzymami proteolitycznymi, do cery mieszanej
i tłustej, a także skłonnej do występowania wyprysków.
Przeznaczony do przygotowania skóry w domu do zabiegów EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJTM oraz
stosowany w celu wzmocnienia i przedłużania jej efektów. Krem przyspiesza odnowę skóry,
delikatnie złuszcza powierzchniowe komórki naskórka, spektakularnie zmiękcza, wygładza i nawilża
skórę.
Po konsultacji z kosmetologiem może być stosowany także do codziennej pielęgnacji domowej.
Pojemność: 30 ml
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NAWILŻAJĄCY KREM OPATRUNEK Z KOMPLEKSEM
EKSPRESOWO KOJĄCYM
Krem-opatrunek ekspresowo łagodzi podrażnienia cery. Już po 15-20 minutach przynosi wyraźną ulgę
zaczerwienionej, piekącej skórze. Farmaceutyczne dawki pantenolu, alantoiny, kwasu 18-betaglicyretynowego i hialuronowego działają kojąco, przyspieszają regenerację naskórka i procesy
naprawcze w skórze. Krem doskonale nawilża i uelastycznia skórę, nadaje jej aksamitną gładkość
i miękkość w dotyku.
Stosować 1-2 razy dziennie do czasu ustąpienia objawów podrażnień. Krem stanowi również
doskonałą kurację cery wrażliwej.
Pojemność: 30 ml

KREM OCHRONNY SPF 50 Z KWASEM HIALURONOWYM I PANTENOLEM
Specjalistyczny krem chroniący skórę przed promieniowaniem z zakresu UVA i UVB po intensywnych
zabiegach kosmetycznych, m.in. EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ, mikronakłuwaniu, mikrodermabrazji,
zabiegach z zakresu medycyny estetycznej.
Ma działanie kojące. Krem nie zawiera kompozycji zapachowej.
Pojemność: 30 ml

NAWILŻAJĄCY MULTIKREM WZMACNIAJĄCY NACZYNKA Z ESKULINĄ I
NANODYSKAMI Z WITAMINĄ C
Multiaktywny krem do każdego typu cery naczynkowej, wrażliwej na czynniki zewnętrzne, skłonnej
do zaczerwienień i trądziku różowatego. Idealny do regularnej pielęgnacji cery, jak również po
bardziej inwazyjnych zabiegach kosmetycznych, czy laserowym zamykaniu naczynek, w celu
przedłużenia efektu terapeutycznego.
Zawiera wysoko stężony kompleks farmaceutycznej eskuliny, hesperydyny i witaminy C przenoszonej
w głąb skóry przez nośniki, NANODYSKI™, który skutecznie działa na przyczyny powstawania
rumienia. Wzmacnia, uszczelnia i obkurcza ścianki naczyń krwionośnych, redukując zaczerwienienia.
Biozgodna ze skórą baza kremu z biolipidami kiełków pszenicy i awokado działa regenerująco,
przeciwzmarszczkowo i łagodząco.
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Krem spektakularnie wygładza, nawilża i wzmacnia skórę. Cera ma jaśniejszy, bardziej jednolity
koloryt, jest ukojona, promienna, mniej wrażliwa i wygląda młodziej.
Pojemność: 50 ml

NAWILŻAJĄCY MULTIKREM WZMACNIAJĄCY NACZYNKA Z ESKULINĄ
I NANODYSKAMI Z PEPTYDAMI
Multiaktywny krem przeciwzmarszczkowy, regenerujący dojrzałą cerę naczynkową, skłonną do
zaczerwienień i trądziku różowatego, wrażliwą na czynniki zewnętrzne. Idealny do regularnej
pielęgnacji cery, jak również po bardziej inwazyjnych zabiegach kosmetycznych, czy laserowym
zamykaniu naczynek, w celu przedłużenia efektu terapeutycznego.
Wybitną skuteczność wzmacniającą naczynka zapewnia wysoko stężony kompleks farmaceutycznej
eskuliny, rutyny i witaminy C, który redukuje zaczerwienienia uszczelniając i obkurczając ścianki
naczyń krwionośnych. Intensywne działanie zapewnia biozgodna ze skórą baza kremu z biolipidami
jojoba oraz aktywne peptydy, przenoszone w głąb skóry przez specjalne nośniki, NANODYSKI™.
Krem spektakularnie wygładza skórę, ujędrnia, uelastycznia i regeneruje. Cera jest ukojona, ma
rozjaśniony koloryt, wygląda młodziej i zdrowiej.
Pojemność: 50 ml
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