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W kulturze Japonii wiele razy można spotkać się z wtórnym wykorzystywaniem
różnego rodzaju materiałów, co wynika z ciekawej oraz inspirującej historii kraju,
a przede wszystkim jego geograficznego położenia. Odnaleźć to można również
wśród zabiegów pielęgnacyjnych Japonek, które do oczyszczającej pielęgnacji
skóry wykorzystywały wodę ryżową, powstającą w wyniku ugotowanego przez nich
ryżu.

Woda ryżowa bogata jest w wiele witamin, minerałów i aminokwasów, które
wspaniale działają na naszą skórę. Japonki przemywały tą wodą twarz traktując ją
jako odmładzający tonik.

YOSKINE JAPAN PURE W NOWEJ ODSŁONIE!
YOSKINE JAPAN PURE TO LUKSUSOWA LINIA KOSMETYKÓW DO OCZYSZCZANIA ORAZ
DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU INSPIROWANA TRADYCYJNYMI, JAPOŃSKIMI RYTUAŁAMI
PIELĘGNACJI URODY. KOSMETYKI YOSKINE JAPAN PURE BAZUJĄ NA SKŁADNIKACH
AKTYWNYCH POZYSKIWANYCH Z RYŻU.

Uroda Japonek od lat inspiruje kobiety na całym świecie. Słyną one z promiennej i nieskazitelnej
cery. Można odnieść wrażenie, że czas dla mieszkanek Kraju Kwitnącej Wiśni płynie wolniej wyglądają dużo młodziej niż ich rówieśniczki w innych częściach globu. Sekret ich urody to nie
tylko geny, ale przede wszystkim moc rytuału pielęgnacyjnego, który rozpoczyna się od
wieloetapowego oczyszczania.
Japonki pielęgnację traktują jak prawdziwą ucztę. To dla nich czas relaksu i odprężenia.
Szczególny nacisk kładą na oczyszczenie i odpowiednie przygotowanie skóry do aplikacji
serum i kremu pielęgnacyjnego. Wierzą one, że właściwe oczyszczanie składa się z kilku
etapów i każdy z nich jest niezbędny: demakijaż, mycie, tonizowanie oraz głębokiego
oczyszczania skóry za pomocą peelingu.

OCZYSZCZANIE – ZŁUSZCZANIE – TONIZOWANIE

Dokładny demakijaż: oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń przy pomocy olejkowego mleczka
lub wody micelarnej, które rozpuszczą nałożone wcześniej kosmetyki. A następnie umycie
twarzy, np. hydrożelem.
Delikatny masaż: pobudza mikrokrążenie, poprawia koloryt skóry, ułatwia wchłanianie
kosmetyków i opóźnia procesy starzenia. Uzupełniające głębokie oczyszczanie (stosowane
rzadziej niż codziennie) wykonywane za pomocą peelingu usuwa martwy naskórek, zmniejsza
widoczność porów i wyrównuje koloryt skóry.
Tonizowanie: pozwala przywrócić skórze prawidłowe pH. Dzięki składnikom aktywnym może
mieć też działanie złuszczające, rozjaśniające przebarwienia lub zwężające pory.
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YOSKINE JAPAN PURE
HYDROŻEL DO MYCIA TWARZY
35,99 zł/150 ml
NAWILŻAJĄCY HYDROŻEL DO CODZIENNEGO MYCIA TWARZY
Z PEELINGUJĄCYMI ZIARNAMI RYŻU.
Oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum oraz
odblokowuje pory. Doskonale wygładza cerę.
Stosowanie:
Niewielką ilość preparatu rozprowadzić na
zwilżonej skórze twarzy, szyi i dekoltu. Wmasować, po czym
dokładnie spłukać wodą. Omijać okolice oczu. Stosować
dwa razy dziennie lub tak często, jak potrzeba.

YOSKINE JAPAN PURE
RYŻOWA WODA MICELARNA
35,99 zł/200 ml
RYŻOWA WODA MICELARNA DO OCZYSZCZANIA ORAZ DEMAKIJAŻU
TWARZY I OCZU.
Zawiera odmładzający ekstrakt ryżowy. Znakomicie nawilża skórę.
Usuwa makijaż wodoodporny.
Stosowanie: Nałożyć na wacik i przyłożyć go do zamkniętej powieki.
Odczekać chwilę i zmyć makijaż. Następnie delikatnie oczyścić skórę
twarzy.

YOSKINE JAPAN PURE
OLEJKOWE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU
34,99 zł/400 ml
OLEJKOWE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU. Kompleks
naturalnego ekstraktu ryżowego i olejku Tsubaki doskonale
oczyszcza i nawilża skórę. Usuwa makijaż wodoodporny.
Stosowanie: Nałożyć na wacik i przyłożyć go do zamkniętej
powieki. Odczekać chwilę i zmyć makijaż. Następnie delikatnie
oczyścić skórę twarzy.
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YOSKINE JAPAN PURE
INTENSYWNY MIKROPEELING SZAFIROWY
39,99 zł/75 ml
Intensywnie
wygładzający
skórę
peeling
szafirowy
z
efektem
mikrodermabrazji. Spektakularnie wyrównuje powierzchnię skóry, niwelując
rozszerzone pory i niedoskonałości. Spłyca zmarszczki. Pobudza
mikrokrążenie i przywraca skórze zdrowy koloryt i promienny, młodzieńczy
wygląd.
Przeznaczony
do
cery
normalnej
i
mieszanej.
Składniki aktywne:
❖ SAPPHIRE EXFOLIATOR
Kompleks z mikrokryształkami szafiru, który skutecznie ściera martwe komórki
naskórka, odsłaniając młodszą, odczuwalnie gładszą skórę.
❖ RICE POWDER
Naturalny puder ryżowy, który intensyfikuje efekt wygładzenia, czyniąc skórę jednolitą
i matową.
Stosowanie: 1-2 razy w tygodniu nałożyć peeling na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Omijając okolice oczu, delikatnie masować okrężnymi ruchami, po czym spłukać wodą.

YOSKINE JAPAN PURE
DELIKATNY PEELING Z ODMŁADZAJĄCYMI ENZYMAMI
34,99 zł/75 ml
Profesjonalny
duo-enzymatyczny
peeling
eksfoliujący
dla
spektakularnego efektu wygładzenia i udoskonalenia skóry twarzy.
Widocznie spłyca zmarszczki, zmniejsza rozszerzone pory i wyrównuje
koloryt. Zapewnia efekt „nowej skóry”. Przeznaczony również do cery
suchej i wrażliwej.
Składniki aktywne:
❖

PUMPKIN & PAPAIN BIO-ENZYMES

Naturalne, proteolityczne bioenzymy z dyni i papai, które delikatnie,
a przy tym skutecznie, usuwają martwe komórki naskórka i niwelują wszelkie niedoskonałości.
Pobudzają odnowę komórek, wygładzają zmarszczki i intensywnie nawilżają skórę.
Stosowanie: 2-3 razy w tygodniu nałożyć preparat na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu
na noc, zamiast kremu do pielęgnacji. Rano zmyć i zastosować odpowiedni dla swojej skóry
krem Yoskine.
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YOSKINE JAPAN PURE
GLOW TONIK
34,99 zł/400 ml
ROZŚWIETLAJĄCY TONIK Z 3% KOMPLEKSEM SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH.
Zawiera ekstrakt z mandarynki Satsuma i kwas migdałowy, który
natychmiastowo przywraca cerze blask. Znakomicie złuszcza martwy
naskórek, rozjaśnia przebarwienia i zwęża pory. Dla każdego typu skóry.
Stosowanie: Stosować rano i wieczorem lub zależnie od potrzeb. Nasączyć
płatek kosmetyczny i przetrzeć twarz, szyję i dekolt, omijając okolice oczu.

DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADNIKACH I PRODUKATCH:
https://www.kosmopedia.org/
https://www.yoskine.com/pl/home/
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