
TECHNOLOGIA IN’DETOX & YO’ACTIVE – japońska 
technologia kosmetyczna łącząca detoksykację komórek 
skóry z silnym działaniem odmładzającym. Yoskine oczyszcza 
komórki z toksyn, przez co dostarczane do skóry składniki 
aktywne działają nawet dwa razy skuteczniej.

YOSKINE BAMBOO-SEI INTENSE to japońska kuracja 
odmładzająca i udoskonalająca cerę, w której wykorzystano 
wyjątkową moc bambusowego węgla drzewnego. Specjalnie 
dobrane wyciągi z huby Agarikon i liści czarnej herbaty 
tworzą jedyne w swoim rodzaju receptury łączące funkcje 
przeciwzmarszczkowe, wygładzające skórę i zwężające pory.

•  NIEZWYKŁE, CZARNE PREPARATY 
(KOLOR ZNIKA PO NAŁOŻENIU NA SKÓRĘ)

• ATRAKCYJNA CENA

• KAMPANIA PRASOWA Z WKLEJKĄ PRÓBEK

JAPOŃSK A MOC ODMŁADZANIA

BAMBOO-SEI
INTENSE



CZARNA MASKA PEELINGUJĄCA 
Z WĘGLEM BAMBUSOWYM

Czarna maska z węglem bambusowym o niezwykłej, odmładzającej 
formule, połączona z peelingiem ryżowym i enzymatycznym 3-in-1, 
dla dojrzałej cery normalnej i mieszanej. 

• BAMBOO CHARCOAL & CLAY
Matująca glinka połączona z węglem bambusowym i kwasem agarowym z huby.  
Likwiduje problem błyszczenia cery, rewelacyjnie napina i wygładza.

• DUO RICE & ENZYME
Kompleks eksfoliujący zawierający wysuszone ziarna białego ryżu (peeling  
mechaniczny) oraz bioenzym z papai (peeling enzymatyczny). Usuwa  
obumarłe komórki naskórka, oczyszcza i zamyka pory, wyraźnie  
zmniejszając widoczność niedoskonałości cery.

• OXY-BLACK TEA
Nawilżająco-antyoksydacyjny wyciąg z liści czarnej herbaty Camellia Sinensis.

50 ml
Kod DAX: 010212112

5 900525 045331

CZARNE SERUM UDOSKONALAJĄCE 
Z WĘGLEM BAMBUSOWYM

www.yoskine.com

Czarne serum intensywnie redukujące zmarszczki i pory z węglem  
bambusowym na dzień i na noc, dla dojrzałej cery normalnej i mieszanej. 

• ACID PORE MINIMIZER
Matujący kompleks z węglem bambusowym, kwasem agarowym oraz liśćmi czarnej  
herbaty. Likwiduje problem błyszczącej skóry, oraz spektakularnie oczyszcza i zwęża  
pory zapobiegając ich zatykaniu. Działa antyoksydacyjnie.

• INSTANT LIFT
Odmładzający kompleks z rozprasowującą skórę mikrosiateczką ELASTILDERM,  
zapewniającą efekt wygładzającego cerę liftingu. Działa przeciwzmarszczkowo  
oraz poprawia wyrazistość owalu twarzy.

• MATT BAMBOO POWDER
Formuła z matującym pudrem drzewnym, który zapewnia długotrwałą redukcję  
połysku skóry oraz sprawia, że skóra staje się w dotyku gładka jak jedwab.

30 ml
Kod DAX: 010212113

5 900525 045348

KREM NA DZIEŃ I NA NOC
CZARNY REDUKTOR ZMARSZCZEK Z WĘGLEM BAMBUSOWYM

50 ml
Kod DAX: 010212110

5 900525 045317
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Czarny, przeciwzmarszczkowy krem na dzień i noc dla dojrzałej cery 
normalnej i mieszanej z oryginalnym węglem z bambusa. 

• B-CHARCOAL POWDER
Matujący kompleks z naturalnym węglem drzewnym z bambusa, kwasem agarowym  
z huby oraz ekstraktem z liści czarnej herbaty. Redukuje problem błyszczącej skóry  
i idealnie wygładza wszelkie niedoskonałości cery. Spektakularnie oczyszcza  
i zwęża pory. Działa antyoksydacyjnie spowalniając procesy starzenia się skóry.

• DOUBLE DERM-LIFT
Liftingujący kompleks o fenomenalnych właściwościach rozprasowywania  
zmarszczek zarówno mimicznych, jak i tych powstałych na skutek  
upływającego czasu. Kilkukrotnie przyspiesza odtwarzanie kolagenu typu I,  
odpowiedzialnego za zachowanie sprężystości i idealnej gładkości skóry.

Czarny kolor znika po nałożeniu na skórę

Czarny kolor znika po nałożeniu na skórę

Maska do zmycia


