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100% NATURALNY MORSKI KOLAGEN

w linii YOSKINE BIO COLLAGEN ALGA KOMBU 50+

Poziom kolagenu w skórze systematycznie maleje już od 26. roku życia. W przypadku
skóry dojrzałej należy zadbać o pielęgnację, która spowalnia procesy starzenia,
wypełnia skórę, odpowiednio ją napina, a także regeneruje i nawilża.
YOSKINE BIO COLLAGEN – ALGA KOMBU (Kombu po japońsku „szczęście”) to
intensywna terapia młodości, której działanie oparto na nowoczesnej japońskiej
technologii IN-YO oraz naturalnych morskich składnikach. Silnie przeciwzmarszczkowe
formulacje, zawierające czysty 100% kolagen morski i japońskie wodorosty Kombu,
niwelują objawy starzenia i działają niczym wypełniający skórę "mikrozastrzyk".
W linii krem na dzień 50+, krem na noc 50+, krem na dzień 60+, krem na noc 60+ oraz
krem pod oczy i wokół ust.

DOSSIER PRODUKTÓW

YOSKINE, BIO COLLAGEN ALGA KOMBU
LIFTINGUJĄCY BIOKREM NA DZIEŃ NA ZMARSZCZKI 50+
100% KOLAGEN MORSKI
LIFTINGUJĄCY BIO-KREM NA ZMARSZCZKI NA DZIEŃ, DLA SKÓRY
50+.
Zawiera naturalny kolagen morski oraz wyciąg z
japońskich
wodorostów
Kombu.
Działa
intensywnie
przeciwzmarszczkowo, liftingująco i wygładzająco.
SEA COLLAGEN REPAIR – Bioaktywny, naturalny 100% kolagen
pochodzenia morskiego, który zmniejsza głębokość nawet
utrwalonych
i
wyraźnych
zmarszczek.
Działa
silnie
odbudowująco i przeciwdziała wiotczeniu skóry.
KOMBU JAPONICA SEAWEED – Wyciąg z japońskich
wodorostów Kombu (Laminaria Japonica), zbieranych z
zimnych mórz u wybrzeży północnej Japonii. Są to jadalne
glony, bogate w witaminy, minerały i polisacharydy. Doskonale
nawilżają i wyrównują koloryt cery. Posiadają rewelacyjne właściwości regenerujące i napinające skórę.
FAST ECO-LIFT – Siateczka polisacharydowa, która intensywnie liftinguje skórę zapewniając efekt napięcia
w parę minut po zastosowaniu.
Sposób użycia: Codziennie rano stosować krem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Doskonale sprawdza
się jako baza pod makijaż. Dla wzmocnienia efektu stosować równocześnie krem na noc i pod oczy
YOSKINE BIO COLLAGEN
Cena: 51,99 zł/50 ml

YOSKINE, BIO COLLAGEN ALGA KOMBU
REGENERUJĄCY BIOKREM NA NOC NA ZMARSZCZKI 50+
100% KOLAGEN MORSKI
REGENERUJĄCY BIO-KREM NA ZMARSZCZKI NA NOC, DLA
SKÓRY 50+. Zawiera naturalny kolagen morski oraz wyciąg z
japońskich wodorostów Kombu. Działa intensywnie
przeciwzmarszczkowo,
regenerująco,
nawilżająco
i
wypełniająco.
SEA COLLAGEN REPAIR – Bioaktywny, naturalny 100% kolagen
pochodzenia morskiego, który zmniejsza głębokość nawet
utrwalonych i wyraźnych zmarszczek. Działa silnie
odbudowująco i przeciwdziała wiotczeniu skóry.
KOMBU JAPONICA SEAWEED – Wyciąg z japońskich
wodorostów Kombu (Laminaria Japonica), zbieranych z
zimnych mórz u wybrzeży północnej Japonii. Są to jadalne
glony, bogate w witaminy, minerały i polisacharydy.
Doskonale nawilżają i wyrównują koloryt cery. Posiadają silne
właściwości regenerujące i napinające skórę.

BOOST-PEPTYD – Nowoczesne peptydy o intensywnym działaniu odbudowującym i poprawiającym
sprężystość skóry. Poprzez stymulowanie regeneracji włókien kolagenu, rewelacyjnie wypełniają
zmarszczki od środka.
Sposób użycia: Codziennie wieczorem stosować krem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Dla
wzmocnienia efektu stosować równocześnie krem na noc i pod oczy YOSKINE BIO COLLAGEN.
Cena: 51,99 zł/50 ml

YOSKINE, BIO COLLAGEN ALGA KOMBU
INTENSYWNY BIOKREM POD OCZY I WOKÓŁ UST 50+/60+
ROZPRASOWUJĄCY GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI
INTENSYWNY BIO-KREM POD OCZY I WOKÓŁ UST NA GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI
NA DZIEŃ I NA NOC. Zawiera naturalny kolagen morski, wyciąg z
japońskich
wodorostów
Kombu
oraz
kofeinę.
Działa
przeciwzmarszczkowo, liftingująco oraz usuwa ze skóry oznaki zmęczenia.
SEA COLLAGEN REPAIR – Naturalny 100% kolagen pochodzenia morskiego,
który zmniejsza głębokość nawet wyraźnych zmarszczek. Działa
intensywnie odbudowująco i przeciwzmarszczkowo.
KOMBU JAPONICA SEAWEED – Wyciąg z japońskich wodorostów Kombu
(Laminaria Japonica), które doskonale nawilżają i wyrównują koloryt cery.
Posiadają silne właściwości regenerujące i napinające skórę.
KOFEINOWY LIFTING – Naturalny oligolifting z cykorii perfekcyjnie wygładza
i napina delikatną skórę powiek. Kofeina w połączeniu z dzikim indygo,
usuwa oznaki zmęczenia, cienie i worki pod oczami.
Sposób użycia: Codziennie rano i wieczorem delikatnie wklepywać krem
w oczyszczoną skórę wokół oczu i ust. Dla wzmocnienia efektu stosować
także inne kosmetyki Yoskine Bio Collagen.
Cena: 32,99 zł/15 ml

YOSKINE, BIO COLLAGEN ALGA KOMBU
SILNIE PRZECIWZMARSZCZKOWY BIOKREM NA DZIEŃ 60+
100% KOLAGEN MORSKI

SILNIE PRZECIWZMARSZCZKOWY BIO-KREM NA DZIEŃ.
Zawiera naturalny kolagen morski oraz wyciąg z japońskich
wodorostów Kombu. Fenomenalnie wypełnia skórę spłycając
zmarszczki oraz ujędrnia i działa napinająco.
SEA COLLAGEN REPAIR – bioaktywny, naturalny 100%
kolagen pochodzenia morskiego, który zmniejsza głębokość
nawet utrwalonych i wyraźnych zmarszczek. Działa silnie
odbudowująco i przeciwdziała wiotczeniu skóry.
KOMBU JAPONICA SEAWEED – wyciąg z japońskich
wodorostów Kombu. Są to jadalne glony, bogate w witaminy, minerały i polisacharydy. Doskonale

nawilżają i wyrównują koloryt cery. Posiadają rewelacyjne właściwości regenerujące i napinające
skórę.
ANTI-GRAVITY LIFTING – ekstrakt z nasion Tara działający jak silny, antygrawitacyjny lifting. Napręża
skórę i rozprasowuje zmarszczki, a także długofalowo poprawia napięcie skóry.
Cena: 51,99 zł/50 ml

YOSKINE, BIO COLLAGEN ALGA KOMBU
NAPRAWCZY BIOKREM
ZMARSZCZKI 60+

NA

NOC

NA

100% KOLAGEN MORSKI

NAPRAWCZY BIO-KREM PRZECIW GŁĘBOKIM
ZMARSZCZKOM NA NOC. Zawiera naturalny
kolagen morski oraz wyciąg z japońskich
wodorostów Kombu. Działa na skórę
intensywnie wypełniająco i odbudowująco oraz
rewelacyjnie rozprasowuje zmarszczki.
SEA COLLAGEN REPAIR – bioaktywny, naturalny
100% kolagen pochodzenia morskiego, który
zmniejsza głębokość nawet utrwalonych i wyraźnych zmarszczek. Działa silnie odbudowująco i
przeciwdziała wiotczeniu skóry.
KOMBU JAPONICA SEAWEED – wyciąg z japońskich wodorostów Kombu. Są to jadalne glony, bogate
w witaminy, minerały i polisacharydy. Doskonale nawilżają i wyrównują koloryt cery. Posiadają
rewelacyjne właściwości regenerujące i napinające skórę.
EXTRA DUO-PEPTIDE – matrykiny – peptydy przekaźnikowe, które silnie pobudzają procesy naprawy i
odbudowy. Intensywnie ujędrniają i jakby wypełniają skórę od środka. Zwiększając elastyczność i
napięcie skóry, działają niczym żelazko na zmarszczki i bruzdy.
Cena: 51,99 zł/50 ml

***
YOSKINE to luksusowe kosmetyki, stworzone we współpracy z japońskimi laboratoriami
w Kioto. W produktach zastosowano nowatorską technologię IN-YO TECHNOLOGY.
TECHNOLOGIA IN’DETOX & YO’ACTIVE jest zainspirowana odkryciem japońskiego naukowca
na temat autofagii komórkowej. Łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem
odmładzającym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą
działać znacznie skuteczniej.

Jednym z głównych powodów starzenia się skóry jest zanieczyszczenie komórek
toksynami, spowodowane niewłaściwym trybem życia i negatywnym wpływem
środowiska. Zawartość toksyn w komórkach skóry poważnie zaburza ich działanie i
prowadzi do ich obumierania. Blokuje także skórę przed przyjmowaniem składników
aktywnych, które regenerują ją i odmładzają.
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