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YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
JAPOŃSKA MOC ODMŁADZANIA

Mody na japońskie kosmetyki można upatrywać w nieskazitelnej skórze Azjatek.
Słusznie! Japonki znane są z gładkiej cery i braku zmarszczek, co jest powodem
postrzegania kobiet ze wschodu jako młodsze niż wskazuje ich metryka.
YOSKINE łączy innowacyjną technologię wraz z japońskimi składnikami, tworząc
produkty odpowiednie nawet dla wymagającej cery europejskiej. Luksusowa linia
kosmetyków YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR ma silne działanie odmładzające i
upiększające.
Sekretem przeciwzmarszczkowo-liftingującej linii jest niezwykła alga, ZIELONY
KAWIOR, znana mieszkańcom Japonii od wieków. To ona odpowiada za
długowieczność mieszkańców japońskiej wyspy Okinawa. Nowoczesna technologia
marki YOSKINE pozwoliła na wydobycie z alg tego, co najlepsze, a dodane do niego
peptydy umożliwiły stworzenie luksusowych kosmetyków o niezwykłych
właściwościach odmładzających.
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YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
KREM ROZPRASOWUJĄCY ZMARSZCZKI 50+
JAPOŃSKI GLOW LIFTING
Cena: 51,90zł/50ml
Niezwykły
krem
dedykowany
skórze
dojrzałej.
Innowacyjne
połączenie
składników
aktywnych
sprawia, że w efektowny sposób zmarszczki stają się
mniej widoczne. Rozświetlający lifting wypełnia skórę od
środka, widocznie ją odmładzając.
Połączenie kompleksu UMIBUDO SEA LIFT z TSUBAKI
BEAUTY OIL w zbawienny sposób działa na cerę. Ekstrakt
z zielonego kawioru wraz z Matix-Peptydami doskonale
regeneruje, liftinguje oraz redukuje długość i głębokość
zmarszczek. Olej z japońskiej kamelii z wyspy Jeju,
bogaty w kwasy Omega-6 i Omega-9, odbudowuje warstwę lipidową skóry, odżywia ją i
nawilża.
Krem zadba także o właściwy koloryt skóry, za pomocą kompleksu C-FERULIC
REVITALIZER, który to redukuje plamy i przejaśnienia.

YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
KREM WYPEŁNIAJĄCY ZMARSZCZKI 60+
JAPOŃSKI FILLER-LIFTING
Cena: 51,90zł/50ml
Krem, którego działanie oparto na japońskich rytuałach
kosmetycznych, zawiera kombinację skoncentrowanych
składników odbudowująco-naprawczych, liftingujących
i przeciwzmarszczkowych.
Produkt bogaty jest w VOLUME OVAL-LIFT - silnie
liftingującą siateczkę wolumetryczną, która pokrywa
skórę filmem wygładzającym. Wystarczy kilka minut od
aplikacji, by poczuć i zobaczyć efekt napiętej skóry oraz
wygładzonych zmarszczek. O spotęgowanie działania
zadba kompleks UMIBUDO SEA LIFT z zielonym kawiorem,
natomiast o nawilżenie i odżywienie zatroszczy się TSUBAKI BEAUTY OIL z kwasami
Omega-6 i Omega-9.
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YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
KREM GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCY 70+
JAPOŃSKI GRAVITY-LIFTING
Cena: 51,90zł/30ml
Japoński Gravity-Lifting, luksusowy krem
odbudowujący i wypełniający najgłębsze
zmarszczki dla skóry 70+ z zielonym kawiorem
z algi
Umibudo. Zawiera
kombinację
skoncentrowanych
składników
ujędrniających oraz endoliftingujących, czyli
napinających skórę od wewnątrz. Krem
stosowany regularnie sprawia, że cera staje
się aksamitnie gładka.
UMIBUDO SEA LIFT - zaawansowany
kompleks przeciwzmarszczkowy łączący
ekstrakt z zielonego kawioru (Alga Umibudo)
i nowoczesne, zagęszczające skórę MatixPeptydy. Doskonale regeneruje, liftinguje oraz redukuje długość i głębokość zmarszczek.
7-PEPTIDE REPAIR & TOTAL-LIFT - silnie naprawczy kompleks pro-kolagenowy
z Tetrapeptide-7, który wypełnia najgłębsze zmarszczki, bruzdy oraz utrwalone linie
mimiczne. Intensywnie ujędrnia, a także znakomicie liftinguje skórę na policzkach.
TSUBAKI BEAUTY OIL - bogaty w kwasy Omega-6 i Omega-9 olej z japońskiej kamelii
z wyspy Jeju. Odbudowuje warstwę lipidową skóry, odżywia i nawilża.

YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
KREM POD OCZY, NA POWIEKI i WOKÓŁ UST
JAPOŃSKI SUPER-LIFTING
Cena: 32,90zł/15ml
Luksusowy krem intensywnie wypełniający najgłębsze zmarszczki
do
okolic
oczu
i ust
z zielonym
kawiorem
z algi
Umibudo. Spektakularnie liftinguje i usuwa ze skóry oznaki
zmęczenia, takie jak worki czy cienie pod oczami.
UMIBUDO SEA LIFT - zaawansowany kompleks przeciwzmarszczkowy
łączący
ekstrakt
z zielonego
kawioru
(Alga
Umibudo)
i zagęszczające skórę Matix-Peptydy. Wygładza cerę oraz
odbudowuje wewnętrzne struktury skóry. Redukuje nawet wyraźne
zmarszczki mimiczne i grawitacyjne.
MULTI-PEPTIDE COMPLEX - intensywnie regenerujący kompleks multipeptydowy, który wpływając na zwiększenie ilość kolagenu i kwasu
hialuronowego w skórze, wypełnia zmarszczki od środka.
LIFT-SILK TREADS - liftingujący kompleks z nićmi jedwabiu, który
błyskawicznie napina skórę wokół oczu i ust oraz ją rozświetla.
Niweluje
oznaki
zmęczenia,
stresu
i niewyspania.
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YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR
SERUM KAWIOROWE POD KREM
JAPOŃSKI PODWÓJNY LIFTING
Cena: 51,90zł/30ml
Formuła serum oparta na zielonym kawiorze doskonale sprawdzi się
jako baza pod krem. Kombinacja silnie liftingujących i
odbudowujących skórę składników promieniście rozświetla cerę oraz
przyspiesza efekty kuracji przeciwzmarszczkowej.
W kosmetyku znajdziemy podwójną dawkę ekstraktu z zielonego
kawioru,
który
tworzy
silnie
skoncentrowany
kompleks
przeciwzmarszczkowy. Odbudowuje skórę od środka wypełniając
nawet głębokie i bardzo widoczne zmarszczki. PURE VITAMIN C, czyli
olejowa forma witaminy C, działa antyoksydacyjnie i zwiększa
odbudowę kolagenu. Wyjątkowa receptura poprawia jędrność i
elastyczność skóry.
W ciągu kilkunastu minut kosmetyk widocznie napina skórę i unosi
owal twarzy, jednocześnie rozprasowując zmarszczki i linie mimiczne.

Luksusowa linia YOSKINE OKINAWA GREEN CAVIAR efektywnie działa na cerę. Widocznie
młodsza i jędrniejsza skóra przestaje być nieosiągalnym marzeniem, teraz jest na
wyciągnięcie ręki.

