
 

 

TYLKO DLA STUDENTEK WSIIZ PAKIETY I PRODUKTY  
DO ZABIEGÓW EKSFOLIACJI PROGRSYWNEJ™  

W OKRESIE OD 15.10. DO 15.11. W SPECJALNEJ CENIE - 25% 
 

NA PIERWSZE ZAKUPY PAKIETÓW  
DODATKOWE 5% RABATU  

 

UNIKALNA KONCEPCJA! 
 

 

 Połączenie w jednym 
eksfoliatorze kilku różnych 
kwasów złuszczających z 
silnym kwasem szikimowym  
o rewelacyjnej skuteczności 
przeciwtrądzikowej. 

 9 rodzajów kwasów z retinolem 
zamkniętym w 
NANODYSKACH™ - jeszcze 
silniejsze i głębsze działanie 
przeciwzmarszczkowe. 

 

Jesienne miesiące to idealny okres na zaproponowanie klientom zabiegów  
i kuracji złuszczających z efektem silnej stymulacji skóry! 
 
 

 

EKSFOLIACJA PROGRESYWNA™ łączy w jednym zabiegu 
działanie chemiczne, biologiczne i fizykalne, które wzajemnie się 
wzmacniają. Kolejno, w zaprogramowany sposób, działają różne 

elementy złuszczające. 
 

 inteligenty AHA-amfosystem™, oparty o rozwiązanie chronione 
amerykańskim patentem pozwala lepiej spożytkować złuszczającą  
i regeneracyjną siłę eksfoliatorów, nie tylko bez szkody dla skóry, ale 
nawet ze znacznie zmniejszonym dyskomfortem klienta w czasie zabiegu. 

 enzymy proteolityczne, zapewniające progresję złuszczania 
 9 hydroksykwasów działających na 9 poziomach skóry jednocześnie 

 

 

 
 



DWIE LINIE PRODUKTÓW I ZABIEGÓW: 
- atrakcyjne pakiety   - bardzo korzystne kosztorysy  

 

 

Linia "D" REFITO  
na bazie kwasu fitowego  
i czystego retinolu dla skóry 
wymagajacej odmłodzenia  
- dojrzałej, zmęczonej, 
poszarzałej, pozbawionej 
blasku i młodzieńczego 
kolorytu 

  

 

Linia "T" SHIKIMI na bazie 
kwasu szikimowego  
i salicylowego do skóry 
tłustej i mieszanej, 
zanieczyszczonej,  
z tendencją do trądziku, 
wyprysków, grudek  
i zaskórników. 

         

Korzyści z zabiegów EKSFOLIACJI PROGRESYWNEJ™  
YONELLE MEDESTHETIC 

 

 

Dla wykwalifikowanych kosmetyczek  
i specjalistów medycyny estetycznej: 

 nowatorska oferta, alternatywna dla inwazyjnej 
medycyny estetycznej 

 progresja efektów i rewelacyjna skuteczność 

 przedłużone działanie kwasów dzięki specjalnej 
pielęgnacji domowej 

 mniej działań niepożądanych, większe 
bezpieczeństwo wykonywania zabiegów 

 

 

Linia "D" REFITO dla klientki: 

 spektakularne efekty odmładzania wyglądu  
i struktury skóry dojrzałej 

 widoczne spłycenie zmarszczek 
 normalizacja spowolnionego z wiekiem cyklu 

odnowy komórkowej naskórka, przyśpieszenie 
metabolizmu 

 ujędrnienie i uelastycznienie wiotkiej skóry 
 zachwycająco gładka, rozjaśniona, 

zrewitalizowana skóra 
 znacznie zmniejszony dyskomfort w czasie 

zabiegu i to mimo stosowania wysokich stężeń 
kwasow (do 50%) i niskiego pH (od 1,9) 

 autorski Królewski Masaż Karku, dostarczający 
nizwykłych doznań relaksujących podczas 
zabiegu, poczucia komfortu i ukojenia 

 



 

 

Linia "T" SHIKIMI dla klientki: 

 spektakularne efekty poprawy wyglądu skóry 
problematycznej zarówno młodej jak i dojrzałej  

 głębokie oczyszczenie skóry i ograniczenie 
powstawania zaskórników  

 regulacja wydzielania sebum, zmniejszenie 
łojotoku 

 wyrównanie faktury i kolorytu skóry 

 wygładzenie naskórka, redukcja przebarwień  
i blizn potrądzikowych 

 doskonałą odnowa biologiczna naskórka, 
odświeżenie wyglądu skóry i normalizację 
procesów metabolicznych 

 autorski Królewski masaż Karku, dostarczający 
niezwykłych doznań relaksujących podczas 
zabiegu, poczucia komfortu i ukojenia 

 

Zapraszamy na szkolenia: 
 

EKSFOLIACJA PROGRESYWNA™ 
 
Czas szkolenia: 5 godzin 
Miejsce: Warszawa 

 
ZABIEGI HYBRYDOWE – NOWOŚĆ! 
 
Czas szkolenia: 8 godzin 
Miejsce: Warszawa 
 
Kontakt: zadzwoń/wyślij zapytanie 
 
Sebastian Donder 
Doradca Klienta 
s.donder@yonelle.pl 
tel. kom. 602 838 912 
 
Marta Hartka 
Specjalista ds. kosmetyki profesjonalnej 
koordynator szkoleń 
m.hartka@yonelle.pl 
tel. kom. 696 767 959 
tel. 22 331 27 12 
 
Zapraszamy do zalogowania się na stronie: www:medesthetic.yonelle.pl. 

 

 
 

YONELLE MEDESTHETIC 
ul. gen. J. Zajączka 9a lok. 24, 01-518 Warszawa 
tel. 22 331 27 12, e-mail: medesthetic@yonelle.pl 


