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JAPAN GOLD
Japońska sztuka odmłodzenia skóry złotym peptydem

Każdy z nas wraz z wiekiem może zobaczyć pierwsze zmarszczki i linie odznaczające się
na twarzy i dekolcie. Są one oznaką nieuchronnego procesu starzenia się skóry oraz pracy
dziesiątek mięśni twarzy, które codziennie oddają nasze emocje. Ich występowanie związane
jest z genetyką i stylem życia. Marka YOSKINE, znana ze swoich luksusowych formuł, które w
połączeniu z japońską technologią gwarantują spektakularne efekty pielęgnacyjne, stworzyła
remedium na zmarszczki i utratę blasku – linię kosmetyków odmładzająco-rozświetlających
JAPAN GOLD. Powstała ona z inspiracji starodawną japońską sztuką, zwaną KINTSUGI
polegająca na sklejaniu potłuczonej porcelany przy użyciu drogocennego złota. I właśnie tak
jak stłuczoną porcelanę, możemy także „skleić” skórę i zniwelować zmarszczki wypełniając ich
zagłębienia naprawczym ZŁOTYM PEPTYDEM, który znajduje się w każdym z 4 produktów gamy
YOSKINE JAPAN GOLD. W serii: Krem-Lift Ze Złotym Peptydem Na Dzień I Na Noc 40+, KremBoost Ze Złotym Peptydem Na Dzień I Na Noc 50+, Krem-Ampułka Ze Złotym Peptydem 60+
oraz Rozświetlającym Korektorze Zmarszczek Ze Złotym Peptydem Pod Oczy I Na Powieki.
ZŁOTY PEPTYD – to innowacyjne połączenie aktywnego peptydu z cząsteczką 24-karatowego
złota. Wpływa on na syntezę kolagenu i elastyny, poprawę kolorytu skóry oraz wygładza
zmarszczki. Złoto dodatkowo rozświetla cerę, co potęguje efekt odmłodzenia.
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DOSSIER PRODUKTÓW
YOSKINE JAPAN GOLD
KREM-LIFT ZE ZŁOTYM PEPTYDEM 40+
SUPER REDUKTOR ZMARSZCZEK
CENA: 59,90 PLN
POJEMNOŚĆ: 50 ML
Yoskine
Japan
Gold
to
linia
kosmetyków
przeciwzmarszczkowo-rozświetlających,
która
powstała z inspiracji japońską sztuką KINTSUGI,
polegającą na sklejaniu stłuczonej porcelany czystym
złotem. Technika peptydowych „złotych szwów”
gwarantuje wyraźnie widoczne efekty wypełnienia
zmarszczek oraz piękne rozświetlenie cery.
Wykwintny
krem
redukujący
zmarszczki
oraz
rozświetlający
skórę
z
24-karatowym
złotym
peptydem. Polecany po 40. roku życia, do stosowania
na dzień i na noc. Dzięki skoncentrowanym składnikom
odmładzającym i rewitalizującym, działa jak rozświetlający lifting. Udoskonala, wygładza i
idealnie napina skórę.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
24K GOLD PEPTIDE – Innowacyjne połączenie aktywnego peptydu z cząsteczką 24karatowego złota. Działa na skórę odmładzająco i wygładzająco. Wypełnia zmarszczki i
niedoskonałości skóry, a także odświeża i rozświetla cerę.
HIGH-MOLECULAR HYALURONIC ACID – Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy, który silnie
nawilża skórę oraz przywraca jej młodzieńczą miękkość i gładkość.
KAKADU SUPER VIT-C – Ekstrakt ze śliwki Kakadu, niezwykle bogaty w witaminę C. Jej
skoncentrowana dawka wnika w głębsze warstwy naskórka działając energizująco
i pobudzająco. Jako silny antyoksydant, chroni skórę i pozostawia ją pełną blasku i witalności.
FORMUŁA SOFT-FOCUS – działa jak baza przedłużająca trwałość makijażu.

YOSKINE JAPAN GOLD
KREM-BOOST ZE ZŁOTYM PEPTYDEM 50+
ULTRA WYPEŁNIACZ ZMARSZCZEK

CENA: 59,90 PLN
POJEMNOŚĆ: 50 ML
Yoskine Japan Gold to linia kosmetyków
przeciwzmarszczkowo-rozświetlających,
która
powstała z inspiracji japońską sztuką KINTSUGI,
polegającą na sklejaniu stłuczonej porcelany
czystym złotem. Technika peptydowych „złotych
szwów” gwarantuje wyraźnie widoczne efekty
wypełnienia zmarszczek oraz piękne rozświetlenie
cery.
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Wykwintny krem wypełniający zmarszczki z 24-karatowym złotym peptydem. Polecany po 50.
roku życia, do stosowania na dzień i na noc. Dzięki nowoczesnym składnikom, wypełnia nawet
wyraźne zmarszczki oraz działa jak wygładzający i rozświetlający lifting. Doskonale ujędrnia
oraz dodaje cerze energii i jedwabistej gładkości.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
24K GOLD PEPTIDE – Innowacyjne połączenie aktywnego peptydu z cząsteczką 24karatowego złota. Działa na skórę odmładzająco i wygładzająco. Redukuje nawet wyraźne
zmarszczki i niedoskonałości skóry, a także odświeża i rozświetla cerę.
SI BOOSTER-LIFT – Kapsułkowane krzemowe mikrogąbki, które wnikając w głąb skóry pęcznieją
i wypełniają zmarszczki. Poprawiają napięcie i jędrność, a także liftingują skórę od środka.
GENIX PRO – Botaniczny aktywator białka młodości SIRT-1, który zapobiega sztywnieniu włókien
kolagenu w skórze. Działa przeciwzmarszczkowo i doskonale ujędrnia skórę.
FORMUŁA SOFT-FOCUS – działa jak baza przedłużająca trwałość makijażu.

YOSKINE JAPAN GOLD
KREM-AMPUŁKA ZE ZŁOTYM PEPTYDEM 60+
REKONSTRUKTOR ZMARSZCZEK
CENA: 59,90 PLN
POJEMNOŚĆ: 50 ML
Yoskine Japan Gold to linia kosmetyków
przeciwzmarszczkowo-rozświetlających,
która
powstała z inspiracji japońską sztuką KINTSUGI,
polegającą na sklejaniu stłuczonej porcelany
czystym złotem. Technika peptydowych „złotych
szwów” gwarantuje wyraźnie widoczne efekty
wypełnienia zmarszczek oraz piękne rozświetlenie
cery.
Wykwintny krem z 24-karatowym złotym peptydem.
Polecany po 60. Roku życia, do stosowania na
dzień i na noc. Dzięki nowoczesnym składnikom przeciwzmarszczkowym i rewitalizującym,
działa na skórę regenerująco i ujędrniająco. Zapewnia niezwykłą gładkość skóry i naturalny
blask.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
24K
GOLD
PEPTIDE
–
Innowacyjne
połączenie
aktywnego
peptydu
z
cząsteczką
24
karatowego
złota.
Działa
na
skórę
odmładzająco
i wygładzająco. Wypełnia nawet wyraźne zmarszczki i niedoskonałości skóry, a także odświeża
i rozświetla cerę.
YUZU CERAMIDE – Naturalny ceramid pozyskiwany z japońskiego owocu Yuzu. Zapewnia
perfekcyjne wygładzenie powierzchni naskórka oraz intensywne nawilżenie.
BAKUCHIOL - BOTANICAL RETINOL – Botaniczny odpowiednik retinolu. Wpływa na poprawę
jędrności i elastyczności skóry oraz przyspiesza cykl jej odnowy. Redukuje zmarszczki, spowalnia
procesy starzenia i niweluje przebarwienia widoczne na skórze.
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YOSKINE YAPAN GOLD
ROZŚWIETLAJĄCY KREM-KONCENTRAT POD OCZY I NA
POWIEKI
KOREKTOR ZMARSZCZEK ZE ZŁOTYM PEPTYDEM
CENA: 39,90 PLN
POJEMNOŚĆ: 15 ML
Yoskine Japan Gold to linia kosmetyków przeciwzmarszczkoworozświetlających, która powstała z inspiracji japońską sztuką
KINTSUGI, polegającą na sklejaniu stłuczonej porcelany czystym
złotem. Technika peptydowych „złotych szwów” gwarantuje
wyraźnie widoczne efekty wypełnienia zmarszczek oraz piękne
rozświetlenie cery.
Wykwintny krem rozświetlający do okolic oczu z 24-karatowym
złotym peptydem. Polecany do stosowania pod oczy i na powieki,
na dzień i na noc. Dzięki subtelnym, rozświetlającym pigmentom
rozjaśnia okolice oczu. Ma intensywne działanie odmładzające i
rozprasowujące zmarszczki.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
24K GOLD PEPTIDE – Innowacyjne połączenie aktywnego peptydu
z cząsteczką 24-karatowego złota. Ma działanie odmładzające
i wygładzające. Perfekcyjnie wypełnia nawet najgłębsze
zmarszczki.
JOJOBA OIL – Odżywia i nawilża delikatną skórę wokół oczu. Poprawia jej elastyczność i działa
przeciwstarzeniowo.
SILK MIRACLE – Ekstrakt z drzewa jedwabnego wspomaga redukcję widocznych oznak
zmęczenia: cieni i „worków” pod oczami oraz zmniejszonego napięcia skóry. Rozjaśnia skórę i
nadaje spojrzeniu młodszy, wypoczęty wygląd.

yoskine.com

ZAJRZYJ NA KOSMOPEDIA.org – NAJOBSZERNIEJSZE KOMPENDIUM WIEDZY O SKŁADNIKACH
KOSMETYKÓW I INNYCH TEMATACH ZWIĄZANYCH Z KOSMETYKAMI
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