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a yamuna-story,
avagy a szappanfőzéstől 
a manufaktúráig…
A történet 2002-ben, egy kis somogy megyei 
faluban, Somogyvámoson kezdődött, ahol 
a természet szeretete és vállalkozási kedve 
arra késztette Kajtár Zsoltot, hogy a múltba 
visszanyúlva, régi receptek után kutatva 
finoman illatozó, természetes alapanyagokból 
szappanokat készítsen.

- Barbacson töltöttem a gyerekkorom. A nagyapám 
gyakran kivitt az ottani erdőkbe gombászni. 
Olyankor a mezőket, réteket is bejártuk. A hatalmas 
séták közben megmutatta az összes utunkba 
eső gyógynövényt. Mesélt arról is, melyiknek 
milyen gyógyhatása van. A növények közül még 
hosszú évekkel később is emlékeztem kettőre, a 
levendulára és a citromfűre. Ezért is kezdtem ezzel 
a két gyógynövénnyel a szappan gyártást. 

Ezek az illatos és habzó csodák azonnal óriási 
sikert arattak és receptúrájukat a mai napig 
használják. 
- Amikor belevágtam, 50 kiló szappan 
megfőzéséhez tudtam alapanyagot beszerezni. 
Ennyi volt az összes pénzem. Megfőztem, 
majd kölcsön kértem apósom kocsiját, hogy 
elindulhassak első értékesítő körutamra. Nekem 

tartalomjegyzék



ugyanis nem volt kocsim. Szóval bepakoltam, elmentem és eladtam. Majd 
hazafelé az összes nyereségből ismét alapanyagot vettem. Újra legyártottam egy 
csomó szappant. Aztán vártam.

Szerencsére nem kellett sokáig, mivel hamar, szájról szájra terjedt a jó minőségű 
szappanok híre.
- Aki vett, az később visszajött azzal, hogy nagyon szereti és vinne még. Ez az 
elégedettség olyan hatékony „reklámnak” tűnt, hogy nem is foglalkoztam azzal, 
hogy hirdessem is a termékeket. Egyszerűen eladták magukat. A minőség volt a 
reklám. 

A sikeren felbuzdulva elkészültek az első masszázsolajok is.
- A szappanokat már két éve készítettem a család kis konyhájában, amikor 
megkeresett egy cég, hogy masszázsolajat szeretne. Minden mozdítható 
pénzemen alapanyagot vettem, majd legyártottam nekik az első tégelyekkel, 
citromfüves, levendulás és rózsás illatokban.

Aztán ezt még sok más illat követte.
- Fejlesztéseink során mindig a vevőink igényeit vesszük alapul. Azon elv mentén 
haladunk, hogy az adott termék jó legyen az embereknek. Használjon. Amit 
állítunk róla, azt tudja is. Segítsen az embernek abban, amire azt megvette, 
vagy amire a szakember alkalmazza. Hiszek benne, mert az elejétől kezdve 
ezen az úton járunk.

A termékportfólió mára több mint 400 termékre bővült. A folyamatosan 
bővülő kereslet hatására a hidegen sajtolt szappanok, masszázsolajok és 
krémek mellé a tusfürdőket, testápolókat, gyógynövényes fürdősókat, azóta 
pedig samponokat és különböző kozmetikumokat is felvettek a kínálatukba.
- Azt gondolom, az én történetem tökéletes bizonyíték arra, hogy világ végén
is – egy messzi kis faluban, ahová mindössze egy út vezet –, lehet egy jó ötletből
sikeres vállalkozást csinálni. Ha kitartóan és lelkiismeretesen dolgozunk, nem 
csapjuk be a vevőinket, az hosszútávon meghozza az eredményt.
Én ebben hiszek.
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yamuna prémium
masszőr program4

egy program,
ahová az elhivatott, 
yamuna termékeivel 

dolgozó
szakemberek

csatlakozhatnak. 
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azoknak,

mert,

miért

felkeltettük érdeklődését? így csatlakozhat:

- Csatlakozáskor tanúsítványt, mely az Ön szalonjának dísze lehet.
- Minden hónapban, bizonyos Yamuna termékekre kedvezményt.
- Értesítést a legújabb Yamuna termékekről, még megjelenésük előtt.
- Különleges kedvezményeket Yamuna továbbképzésekre, nyílt napokra.
- Évente két alkalommal, 60-60 szépségcseppet (ezeket termékekre lehet beváltani).
  További infó a szépségcseppekről itt:  www.yamuna.hu

AKIK ELKÖTELEZETTEK A TERMÉKEINK ÉS A MINŐSÉG IRÁNT. 
AKIK SZERETNÉNEK EGY REMEK KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI.

ÉRI MEG CSATLAKOZNI?

CSAK A Prémium Masszőr Program tagjai kapnak:

Látogasson el a www.yamunaprofessional.hu/premiummasszorprogram oldalra, 
regisztráljon és máris tagja lett egy olyan szakmai csapatnak, ahol az elhivatottságot 
és hűséget kedvezményekkel jutalmazzák!



növényi alapú
masszázsolajok6



illatosított mandulás
bázisolaj 

Könnyen beszívódó olaj, kellemesen frissítő, 
enyhe citrusos illattal. Akár önmagában, akár 
bázisolajként is használható. Kiváló bőrtápláló 
tulajdonságokkal rendelkezik. Kezelés után a bőr 
hosszú ideig bársonyos, telt és rugalmas marad.

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra vagy 

bármely testrész masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 
masszázshoz. Javasolt még olajos thai 

masszázshoz is.

7

500ml
PROF_8/20

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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hozzáadott
szintetikus

illatanyagot nem 
tartalmaz!

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!

illatmentes mandulás
bázisolaj 

Könnyen beszívódó, illatmentes olaj, mely akár 
bázisolajként, akár önmagában is használható. A 
mandula olaj kiváló bőrtápláló tulajdonságokkal 
rendelkezik. Kezelés után a bőr hosszú ideig 

bársonyos, telt és rugalmas marad.

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra vagy 
bármely testrész masszírozására. Arckezelésre is 

alkalmas.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 
masszázshoz. Javasolt még olajos thai 

masszázshoz is.
500ml
PROF_8/21
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keleti bűvölet
növényi alapú masszázsolaj

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!

Mesés keleti hangulatot varázsolhat szalonjába 
ezzel a kellemesen fás illatú masszázsolajjal. 
Ha vendége lehunyja a szemét, azonnal egy 
olyan varázslatos helyen találja magát, ahol a 

gyógynövények illatától teljesen ellazul. 
Masszírozza ki vendégeit a hétköznapokból, és 
kényeztesse őket egy finom, minden érzéket 

rabul ejtő masszázzsal.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 

ajánlott ayurvédikus, thai, indiai masszázshoz.
1000ml
PROF_8/35
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???
???

édes maracuja növényi alapú 
masszázsolaj 

Eszményien édes, szédítően friss maracuja illatú 
olaj, mellyel a kellemes, minden izmot ellazító 
masszázs közben könnyedén repítheti vendégét 

a trópusokra. 
A masszázs során gyorsan beszívódik, hatására a 

bőr selymesen puha és lágy tapintású lesz.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 

masszázshoz. 

1000ml
PROF_8/33

250ml
MIX_8/33/2

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!



11

narancs-fahéjas növényi alapú 
masszázsolaj 

legnépszerűbb 
masszázsolajunk!

1000ml
PROF_8/16

250ml
MIX_8/16/2 

Az intenzíven gyümölcsös narancs és a 
tüzes-édes, lágyan fűszeres fahéj illatának 
köszönhetően rendkívül kellemes atmoszférát 
teremt a masszázshoz. Könnyedén beszívódó 
masszázsolaj, melynek használata után garantált 

a finom, puha bőr.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 

masszázshoz.

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!



levendulás növényi alapú 
masszázsolaj 

Egy hosszú, fárasztó, stresszes nap után nincs 
jobb egy kellemesen nyugtató, levendula 
illatú masszázsnál, mely amellett, hogy relaxál, 
finoman élénkít is. Oldja a feszültséget, így a 
Levendulás masszázsolajos masszázs tökéletes 

zárása lehet egy mozgalmas, fárasztó napnak.

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra vagy 

bármely testrész masszírozására.

Kezelési tipp:
Kifejezetten ajánlott relaxáló és aromaterápiás 
kezelésekre, illetve svédmasszázshoz, gyógy-, 
lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz. Testedzések 
után átmozgató-lazító masszázsokhoz, 

kezelésekhez, sportmasszázshoz is kiváló.

1000ml
PROF_8/17

250ml
MIX_8/17/2 

12

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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aloe verás növényi alapú 
masszázsolaj 

A könnyen és gyorsan beszívódó, kellemes-naturális 
illatú masszázsolaj regeneráló, nyugtató hatású 

aloe kivonatot tartalmaz. 
Az Aloe vera fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő, 
emellett hidratáló, bőrvédő és -feszesítő, 
sejtmegújító hatású. Hatóanyaga bőrrokon 
összetételének köszönhetően gyorsan és jól 
felszívódik. Hámosító hatása miatt használhatjuk 
kisebb (nem nyílt!) sebek vagy bőrirritáció esetén is.

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra vagy 
bármely testrész masszírozására. Talpmasszázshoz 
is javasolt. Férfiaknál és kismamáknál is tökéletes 

választás.

Kezelési tipp:
Bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-aging) 
kezelés, illetve masszázsok kiegészítésére, valamint 

hidratáló kezelésre ajánlott. 

1000ml
PROF_8/11

250ml
MIX_8/11/2 

hozzáadott
szintetikus

illatanyagot nem 
tartalmaz!

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!



paprikás növényi alapú 
masszázsolaj 
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1000ml
PROF_8/18

250ml
MIX_8/18/2 

Intenzív melegítő hatású zsírbontó, keringést fokozó 
masszázsolaj, mely paprika kivonatot tartalmaz. 
Hatóanyaga, a természetes paprika kivonatban rejlő 
kapszaicin élénkíti a vérkeringést, mely fokozott 
bőranyagcserét idéz elő. Emellett biztosítja a zsírraktárak 
mobilizálhatóságát, a salakanyagok véráramon keresztül 
történő kiürítését a szervezetből. Használata után puhává 

varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) ajánlott. 
Fontos tudni, hogy a kapszaicin vendégek bőrtípusától és 
tűrőképességétől függően bőrpirosodást, csípő-melegítő, 
szúró érzést okozhat. Ez a kezelés során fokozatosan 

enyhül, majd kb. 20-90 perc elteltével teljesen elmúlik.

Kezelési tipp:
Cellulit kezelésére, illetve alakformáló masszázsra ajánlott. 
Testtekercselésre és köpölyözésre is kiválóan alkalmas. 
A még intenzívebb hatásért masszázs előtt Paprikás 
géllel kenjük be a kritikus testtájakat, majd a kezelést 
köpölyözéssel zárjuk.  (Használata közben kerüljük az 

erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

A kapszaicinnél színbeli különbségek előfordulhatnak, ezért a termék színe is eltérő lehet, de ez a hatékonyságán nem változtat. Fény hatására 
a termék színe fakulhat, ez azonban természetes jelenség, a termék minőségét nem befolyásolja.

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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szőlőmagolajos növényi alapú 
masszázsolaj 

Bőrtápláló tulajdonságú, könnyedén és gyorsan 
beszívódó, kifejezetten finom, gyümölcsös 
illatú olaj. A szőlőmagolaj segít a bőr 
nedvességtartalmának megőrzésében, biztosítja 
a rugalmasságát és feszességét, regenerálja a 
kollagén szöveteket. A vendég bőre a masszázs 

végére selymes tapintásúvá válik.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Arc- és dekoltázskezelésekre 

kiválóan felkészíthető vele a bőr.

Kezelési tipp:
Relaxáló és frissítő testmasszázsra egyaránt 
javasolt. Szauna szeánszokhoz is tökéletes 

választás.
1000ml
PROF_8/22

250ml
MIX_8/22/2 

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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borsmenta-rozmaringos 
növényi alapú masszázsolaj 

1000ml
PROF_8/12

250ml
MIX_8/12/2  

Frissítő-üdítő illatú masszázsolaj, mely a sportolók 
egyik kedvenc olaja. Sport tevékenységek előtti 
bemelegítéshez vagy sportolás utáni lazító 

masszázshoz kiváló választás.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására. Talpmasszázshoz is javasolt.

Kezelési tipp:
Testedzések után átmozgató-lazító 
masszázsokhoz, sportmasszázshoz, illetve 

fizioterápiás kezelésekhez ajánlott.

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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citromfüves növényi alapú 
masszázsolaj 

1000ml
PROF_8/13

250ml
MIX_8/13/2 

A nyugtató, kellemesen finom-fanyar 
citromfűnek már az illatától megnyugszik a 
vendég, a mindennapi stressz pedig a masszázs 
végére úgy elillan, mintha soha nem is lett volna. 
A bőrön vékony rétegben eloszlatva hosszú ideig 
tartó, nyugtató masszázst tesz lehetővé. Kezelés 

után a bőr bársonyos és rugalmas lesz. 

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz kiváló.

17

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!
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yogi növényi alapú
masszázsolaj

1000ml
PROF_8/19

Pihenés, relaxálás, testi-lelki újjászületés a 
varázslatos kelet misztikus illataival. Masszázs 
közben a vendég teste felfrissül, elméje 
megtisztul, egyúttal a negatív gondolatok is úgy 
eltűnnek, mintha soha nem is lettek volna. A 
kellemes illat ellazít és kikapcsol a hétköznapok 
taposómalmából. Férfiaknál és nőknél egyaránt 

tökéletes választás.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására. 

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 

relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz.

kőolajszármazék 
és szintetikus 

színezék mentes!





paraffin alapú
masszázsolajok20



paraffin masszázsolaj 

21

Gyógyszerkönyvi minőségű, színtelen, 
illatmentes, 100%-os tisztaságú paraffinolaj. 
Bőrpuhító hatású, meggátolja a túlzott vízleadást. 
Könnyedén lemosható. Tökéletes vivőanyaga a 

zsírban oldódó hatóanyagoknak.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 

masszázshoz.
1000ml
PROF_8/10



édes maracuja paraffin alapú 
masszázsolaj 
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Eszményien édes, szédítően friss maracuja illatú 
olaj, mellyel a kellemes, minden izmot ellazító 
masszázs közben könnyedén repítheti vendégét 

a trópusokra. 
 A masszázs során gyorsan beszívódik, hatására 

a bőr selymesen puha és lágy tapintású lesz.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 

masszázshoz. 1000ml
PROF_8/34



keleti bűvölet paraffin alapú 
masszázsolaj
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1000ml
PROF_8/36

Mesés keleti hangulatot varázsolhat szalonjába 
ezzel a kellemesen fás illatú masszázsolajjal. 
Ha vendége lehunyja a szemét, azonnal egy 
olyan varázslatos helyen találja magát, ahol a 

gyógynövények illatától teljesen ellazul. 
Masszírozza ki vendégeit a hétköznapokból, és 
kényeztesse őket egy finom, minden érzéket 

rabul ejtő masszázzsal.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 

ajánlott ayurvédikus, thai, indiai masszázshoz.



24

levendulás paraffin alapú 
masszázsolaj 

Egy hosszú, fárasztó, stresszes nap után nincs 
jobb egy kellemesen nyugtató, levendula illatú 
masszázsnál, mely amellett, hogy relaxál, finoman 
élénkít is. A levendula olajat a pszichés stressz 
és kimerültség enyhe tüneteinek enyhítésére 
és az alvás elősegítésére alkalmazzák, továbbá 
antimikrobiális-, görcsoldó-, gyulladásgátló és 
fájdalomcsillapító, valamint enzim indukáló 

hatással rendelkezik.

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra vagy 

bármely testrész masszírozására.

Kezelési tipp:
Kifejezetten ajánlott relaxáló és aromaterápiás 
kezelésekre, illetve svédmasszázshoz, 
gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz. 
Testedzések után átmozgató-lazító 
masszázsokhoz, kezelésekhez, sportmasszázshoz 

is kiváló.

1000ml
PROF_8/7
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borsmenta-rozmaringos
paraffin alapú masszázsolaj 

1000ml
PROF_8/2

Frissítő-üdítő illatú masszázsolaj, mely a sportolók 
egyik kedvenc olaja. Sport tevékenységek előtti 
bemelegítéshez vagy sportolás utáni lazító 

masszázshoz kiváló választás. 

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Talpmasszázshoz is tökéletes 
választás. Kismamáknál a használata nem 

javasolt.

Kezelési tipp:
Testedzések után átmozgató-lazító 
masszázsokhoz, sportmasszázshoz; illetve 

fizioterápiás kezelésekhez ajánlott.



citromfüves paraffin alapú 
masszázsolaj 

26

1000ml
PROF_8/3

A nyugtató, kellemesen finom-fanyar citromfűnek 
már az illatától megnyugszik vendég, a 
mindennapi stressz pedig a masszázs végére úgy 
elillan, mintha soha nem is lett volna. A bőrön 
vékony rétegben eloszlatva hosszú ideig tartó, 
kellemesen nyugtató masszázst tesz lehetővé. 
Kezelés után a bőr bársonyos és rugalmas lesz. 

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz kiváló.



hozzáadott
szintetikus

illatanyagot nem 
tartalmaz!

aloe verás paraffin alapú 
masszázsolaj 

27

1000ml
PROF_8/1

A könnyen és gyorsan beszívódó, kellemes-naturális 
illatú masszázsolaj regeneráló, nyugtató hatású 

aloe kivonatot tartalmaz. 
Az Aloe vera fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő, 
emellett hidratáló, bőrvédő és -feszesítő, 
sejtmegújító hatású. Hatóanyaga bőrrokon 
összetételének köszönhetően gyorsan és jól 

felszívódik. 

Felhasználási javaslat:
Enyhén előmelegítve, teljes testmasszázsra 
vagy bármely testrész masszírozására. 
Talpmasszázshoz is javasolt. Férfiaknál és 

kismamáknál is tökéletes választás.

Kezelési tipp:
Bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-aging) 
kezelések, illetve masszázsok kiegészítésére, 

valamint hidratáló kezelésre ajánlott. 



narancs-fahéjas paraffin 
alapú masszázsolaj 
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legnépszerűbb 
masszázsolajunk!

1000ml
PROF_8/6

Az intenzíven gyümölcsös narancs és a 
tüzes-édes, lágyan fűszeres fahéj illatának 
köszönhetően rendkívül kellemes atmoszférát 

teremt a masszázshoz. 
Könnyedén beszívódó masszázsolaj, melynek 

használata után garantált a finom, puha bőr. 

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus 

masszázshoz.



paprikás paraffin alapú 
masszázsolaj 

29

1000ml
PROF_8/8

Intenzív melegítő hatású zsírbontó, keringést fokozó 
masszázsolaj, mely paprika kivonatot tartalmaz. 
Hatóanyaga, a természetes paprika kivonatban rejlő 
kapszaicin élénkíti a vérkeringést, mely fokozott 
bőranyagcserét idéz elő. Emellett biztosítja a 
zsírraktárak mobilizálhatóságát, a salakanyagok 
véráramon keresztül történő kiürítését a szervezetből. 

Használata után puhává varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) ajánlott. 
Fontos tudni, hogy a kapszaicin vendégek bőrtípusától 
és tűrőképességétől függően bőrpirosodást, csípő-
melegítő, szúró érzést okozhat.  Ez a kezelés során 
fokozatosan enyhül, majd kb. 20-90 perc elteltével 

teljesen elmúlik.

Kezelési tipp:
Cellulit kezelésére, illetve alakformáló masszázsra 
ajánlott. Testtekercselésre és köpölyözésre is kiválóan 
alkalmas. A még intenzívebb hatásért masszázs előtt 
Paprikás géllel kenjük be a kritikus testtájakat, majd 
a kezelést köpölyözéssel zárjuk. (Használata közben 

kerüljük az erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

 
A kapszaicinnél színbeli különbségek előfordulhatnak, ezért a termék színe is eltérő lehet, de ez a hatékonyságán nem változtat. Fény hatására 
a termék színe fakulhat, ez azonban természetes jelenség, a termék minőségét nem befolyásolja.



30

yogi paraffin alapú
masszázsolaj

1000ml
PROF_8/9

Pihenés, relaxálás, testi-lelki újjászületés a 
varázslatos kelet misztikus illataival. Masszázs 
közben a vendég teste felfrissül, elméje 
megtisztul, egyúttal a negatív gondolatok is úgy 
eltűnnek, mintha soha nem is lettek volna. A 
kellemes illat ellazít és kikapcsol a hétköznapok 
taposómalmából. Férfiaknál és nőknél egyaránt 

tökéletes választás.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására. 

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 

relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz.





masszírozó
krémek32



szintetikus 
színezéket és 

illatanyagot nem 
tartalmaz!

zsíros, illatmentes 
masszázskrém 

33

1000ml
PROF_13/02

Általános használatú, könnyen kenhető masszírozó 
krém, mely nem tartalmaz szintetikus színezéket és 
illatanyagot. Használata során nem csomósodik. A 
bőrbe lassan szívódik be, magas zsírtartalma pedig 
kiváló kenhetőséget biztosít. A felszívódás ideje tovább 
növelhető, ha vizes vagy olajos kézzel dolgozzuk be. 
Olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint az E-vitamin és 
a mandulaolaj, melyek növelik a bőr rugalmasságát, 

illetve bársonyossá és puhává varázsolják azt. 
A krémet vékony rétegben simító mozdulatokkal kell 
felvinni a kezelni kívánt testrészre. A kezelés során a 
test melegétől kissé síkosabbá válik, így hosszan tartó, 

a bőr számára kíméletes masszázst biztosít.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Illatmentessége miatt férfiaknak és 

illatokra érzékeny vendégeknek is kiváló.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 

ajánlott gyógy- és ayurvédikus masszázshoz. 



34

szintetikus 
színezéket nem 

tartalmaz

legnépszerűbb 
masszázskrémünk!

zsíros masszázskrém
narancs-fahéj illattal 

1000ml
PROF_13/03

Általános használatú masszírozó krém, kellemes 
frissítő narancs-fahéj illattal. Szintetikus színezéket 
nem tartalmaz. Használata során nem csomósodik. 
A bőrbe lassan szívódik be, magas zsírtartalma pedig 
kiváló kenhetőséget biztosít. A felszívódás ideje tovább 
növelhető, ha vizes vagy olajos kézzel dolgozzuk be. 
Olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint az E-vitamin és 
a mandulaolaj, melyek növelik a bőr rugalmasságát, 

illetve bársonyossá és puhává varázsolják azt. 
A krémet vékony rétegben simító mozdulatokkal 
vigyük föl a kezelni kívánt testrészre. A kezelés során a 
test melegétől síkosabbá válik, így hosszan tartó, a bőr 

számára kíméletes masszázst biztosít.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására. Talpmasszázshoz is javasolt.
 

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz.
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keleti bűvölet
masszázskrém

1000ml
PROF_13/17

Mesés keleti hangulatot varázsolhat szalonjába 
ezzel a kellemesen fás illatú masszázskrémmel, 
mely olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint a 
mandulaolaj vagy az E-vitamin. A mandulaolaj ápolja, 
puhítja a bőrt, visszaadja  annak rugalmasságát és 
lassítja a bőr öregedését. Az E-vitamin növeli a bőr 

nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. 
Masszírozza ki vendégeit a hétköznapokból, és 
kényeztesse őket egy finom, minden érzéket rabul 

ejtő masszázzsal.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázs, illetve kifejezetten ajánlott 

ayurvédikus, thai, indiai masszázsokhoz.
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kellemes 
csokoládé 

illattal!

kakaóvajas csokiálom 
masszázskrém

1000ml
PROF_13/18 

Érzéki csábítás egy fárasztó, kimerítő nap után. A 
kellemes csokoládé illat a lelket, a kakaóvaj a testet 
és a bőrt kényezteti. A masszázskrém magas kakaóvaj 
tartalma mellett olyan hatóanyagokkal bír, mint az 
E-vitamin vagy a mandulaolaj.  Az E-vitamin növeli 
a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. 
Véd a káros sugaraktól, illetve fontos szerepe van a 
szabad gyökök kialakulásának megelőzésében. A 
mandulaolaj ápolja, puhítja a bőrt, visszaadja  annak 
rugalmasságát és lassítja a bőr öregedését. Csábítsa 
el vendégeit a mámorító, csokoládé illatú krémmel! 

Semmi pánik, hisz’ büntetlen élvezet!

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 

masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz. 





mélyhidratáló
masszázskrém 
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hozzáadott
szintetikus

illatanyagot
nem tartalmaz!

1000ml
PROF_13/10

Szintetikus illatmentes masszázskrém, melynek 
összetevői között megtalálható a kollagén, E-vitamin, 
urea és ligetszépeolaj. A kollagén hozzájárul a bőr 
strukturális szerkezetének javításához. Az E-vitamin 
növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és 
simaságát. Véd a káros sugaraktól, illetve megelőzi 
a szabad gyökök kialakulását. A ligetszépe olaj 

rugalmassá teszi, megújítja és hidratálja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
Alkalmas a nyak-dekoltázs, valamint a teljes test 

hidratálására is.

Kezelési tipp:
Bőrfeszesítő, -öregedésgátló (anti-aging) és -ápoló 

kezelésekhez kiváló.



bőrfeszesítő
masszázskrém 

39

Kellemesen lágy állagú, finom illatú krém. A 
bőr feszesítéséről két indiai növény kivonata – 
a Commiphora mukul és a Coleus forskohlii – 
gondoskodik. A masszázskrém emellett tartalmaz 
még E-vitamint és kollagént.  Az E-vitamin növeli 
a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. 
Véd a káros sugaraktól, illetve fontos szerepe van a 
szabad gyökök kialakulásának megelőzésében. A 
kollagén hozzájárul a bőr strukturális szerkezetének 

javításához.

Felhasználási javaslat:
Teljes test, nyak és dekoltázs masszázshoz kiváló. 
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) 

kifejezetten ajánlott.

Kezelési tipp:
Bőrfeszesítő és -öregedésgátló (anti-aging) 

kezelésekhez tökéletes választás. 

1000ml
PROF_13/05



regeneráló masszázskrém
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hozzáadott
szintetikus

illatanyagot
nem tartalmaz!

A Regeneráló masszázskrém használatával a bőr 
puha és selymes tapintású lesz. Paprika kivonatot, 
kámfort, mentolt, rozmaringolajat és árnika kivonatot 

tartalmaz.
A paprika kivonat kapszaicin tartalmának kezdeti 
hatása bőrpirosodás, szúró érzés, ez azonban élénkíti 
a vérkeringést, mely fokozott bőranyagcserét idéz 
elő. A kámfor hűsítő, enyhe érzéstelenítő hatású. A 
rozmaringolaj keringésjavító, nyugtató, izomlazító 
hatásáról ismert. Az árnika gyulladásos fájdalmakra, 
rándulásokra kiváló, emellett fertőtlenítő és stimuláló 

hatású. Formaldehidet tartalmaz.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (felkar, comb, fenék, csípő, has) 
ajánlott. Paprika kivonat tartalma miatt csípő érzés 
előfordulhat! A rozmaring miatt magas vérnyomású 

vendégeknél nem ajánlott!

Kezelési tipp:
Tökéletes cellulit kezelésre, főként a kritikus testtájakon 
(comb, fenék, csípő), illetve alakformáló masszázsra. 
Sportedzések előtti bemelegítő átmozgatásra, 
valamint a fáradt izmok helyi ellazítására, gyulladások, 

végtagfájdalmak kezelésére is kiváló.

1000ml
PROF_13/12



hozzáadott
szintetikus

illatanyagot
nem tartalmaz!

hidrofil-nonion
krém 

41

Szintetikus illatmentes hidratáló krém. Fürdőkrém-
nek is kiválóan alkalmas. 

Felhasználási javaslat:
Használata javasolt arckezelés előtti felpuhításra 

(vapozon alatt is).

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz.

1000ml
PROF_5/5



szőlőmagolajos
masszázskrém

42

Bőrtápláló tulajdonságú, kifejezetten finom, 
gyümölcsös illatú krém. A szőlőmagolaj segít 
a bőr nedvességtartalmának megőrzésében, 
biztosítja a rugalmasságát és feszességét, 

regenerálja a kollagén szöveteket.
 A kezelés végére a vendég bőrét selymes 

tapintásúvá varázsolja.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Arc- és dekoltázskezelésekre 

kiválóan felkészíthető vele a bőr.

Kezelési tipp:
Relaxáló vagy frissítő masszázsokra, 

testkezelésekre javasolt.
1000ml
PROF_13/15



hozzáadott
szintetikus

illatanyagot
nem tartalmaz!

gyantázás utáni
bőrnyugtató krém 

43

Gyantázás utáni bőrnyugtatáshoz használatos 
krém, mely allantoint és kollagént tartalmaz. 
Az allantoin elősegíti a bőr és a szövetek 
regenerálódását, illetve az új sejtek képződését. 
Bőrvédő és sebhegesítő hatású. A kollagén 
hozzájárul a bőr strukturális szerkezetének 
javításához, növeli a bőr rugalmasságát, valamint 

helyreállítja annak vízháztartását.

Felhasználási javaslat:
Az érintett testrészek, testtájak bemasszírozására 

ajánlott.

Kezelési tipp:
Kiváló gyantázás utáni bőrnyugtatásra! 1000ml

PROF_13/07
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kámforos-mentolos
krém 

Olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint a kámfor, 
a mentol vagy a borsmentaolaj. A kámfor hűsítő, 
enyhe érzéstelenítő hatású. A borsmenta a 
kámforhoz hasonlóan hűsítő, valamint nyugtató 
hatással bír. A kezelendő felületre vékony 
rétegben vigyük fel a krémet, majd finomabb 

mozdulatokkal juttassuk a bőrbe.

Felhasználási javaslat:
Teljes testfelületen alkalmazható. Talpmasszázs-

hoz tökéletes választás.

Kezelési tipp:
Sportedzések utáni használatra javasolt.

1000ml
PROF_13/01
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talpmasszsázskrém

500ml
PROF_13/16

Lassan felszívódó, a fáradt lábfejek és talpak 
masszírozására kifejlesztett, kellemes illatú krém, 
mely makadámia olajat, ligetszépe olajat, fekete 
nadálytő kivonatot, mandulaolajat és kurkuma 
kivonatot tartalmaz. A makadámia olaj kiválóan 
ápolja a száraz bőrt, illetve lassítja az öregedését. 
A ligetszépe olajtól a bőr bársonyosan selymes 
és friss lesz. A mandulaolaj ápolja, puhítja a 
bőrt, visszaadja annak rugalmasságát és lassítja 
a bőr öregedését. A kurkuma nyugtatja a bőrt, 
valamint puhává varázsolja a száraz, kirepedezett 

sarkak bőrét.

Felhasználási javaslat:
A talpak és a lábfejek átmasszírozására.

Kezelési tipp:
Talpmasszázshoz kifejlesztve. 



cellulitkezelő
krémek és gélek46



koffeines
masszázskrém 
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1000ml
PROF_13/09

A masszázskrém olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, mint a zöld kávé kivonat, a kollagén 
és az E-vitamin.  A zöld kávé kivonat javítja 
a bőr anyagcseréjét, valamint B-vitamint és 
antioxidánst tartalmaz. A kollagén hozzájárul 
a bőr strukturális szerkezetének javításához. Az 
E-vitamin pedig növeli a nedvességtartalmát, 

lágyságát és simaságát.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) 
ajánlott. Kismamáknál a használata nem javasolt.

Kezelési tipp:
Alakformáló, illetve sportedzések utáni 
használatra kiváló. Ha tovább szeretné fokozni a 
hatását, kombinálja masszázs után, ultrahanggal 
bevitt zselével. Hatékonyabb eredmény elérése 

érdekében tekercselő fólia használta ajánlott!
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paprikás
krém 

Intenzív melegítő hatású, zsírbontó, keringést 
fokozó krém, mely paprika kivonatot tartalmaz. 
Hatóanyaga, a természetes paprika kivonatban 
rejlő kapszaicin élénkíti a vérkeringést, mely 
fokozott bőranyagcserét idéz elő. Emellett 
biztosítja a zsírraktárak mobilizálhatóságát, 
a salakanyagok véráramon keresztül történő 
kiürítését a szervezetből. Használata után puhává 

varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, 
has) ajánlott. Fontos tudni, hogy a kapszaicin 
vendégek bőrtípusától és tűrőképességétől 
függően bőrpirosodást, csípő-melegítő, szúró 
érzést okozhat. Ez a kezelés során fokozatosan 
enyhül, majd kb. 20-90 perc elteltével teljesen 

elmúlik.

Kezelési tipp:
Cellulit kezelésére, illetve alakformáló masszázs-
ra ajánlott. Testtekercselésre és köpölyözésre is 
kiválóan alkalmas. A még intenzívebb hatásért 
masszázs előtt Paprikás géllel kenjük be a kriti-
kus testtájakat, majd a kezelést köpölyözéssel 
zárjunk. (Használata közben kerüljük az erőteljes 

fogásokat, dörzsöléseket.)

1000ml
PROF_13/11

A kapszaicinnél színbeli különbségek előfordulhatnak, ezért a termék színe is eltérő lehet, de ez a hatékonyságán nem változtat. Fény hatására 
a termék színe fakulhat, ez azonban természetes jelenség, a termék minőségét nem befolyásolja.



paprikás
gél

49

Intenzív melegítő hatású, zsírbontó, keringést 
fokozó gél, mely paprika kivonatot tartalmaz. 
Hatóanyaga, a természetes paprika kivonatban 
rejlő kapszaicin élénkíti a vérkeringést, mely 
fokozott bőranyagcserét idéz elő. Emellett 
biztosítja a zsírraktárak mobilizálhatóságát, 
a salakanyagok véráramon keresztül történő 
kiürítését a szervezetből. Használata után puhává 

varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, 
has) ajánlott. Fontos tudni, hogy a kapszaicin 
vendégek bőrtípusától és tűrőképességétől 
függően bőrpirosodást, csípő-melegítő, szúró 
érzést okozhat. Ez a kezelés során fokozatosan 
enyhül, majd kb. 20-90 perc elteltével teljesen 

elmúlik.

Kezelési tipp:
Cellulit kezelésére, illetve alakformáló masszázs-
ra ajánlott. Testtekercselésre és köpölyözésre is 
kiválóan alkalmas. A még intenzívebb hatásért 
masszázs után Paprikás krémmel kenjük be a 
kritikus testtájakat, majd a kezelést köpölyözés-
sel zárjunk. (Használata közben kerüljük az erő-

teljes fogásokat, dörzsöléseket.)

1000ml
PROF_6/5

A kapszaicinnél színbeli különbségek előfordulhatnak, ezért a termék színe is eltérő lehet, de ez a hatékonyságán nem változtat. Fény hatására 
a termék színe fakulhat, ez azonban természetes jelenség, a termék minőségét nem befolyásolja.



algás
gél
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1000ml
PROF_6/4

Finom, kellemesen csábító illatú, könnyedén 
beszívódó gél, mely a problémás testtájakon 
a bőrt simábbá, feszesebbé teszi. Olyan 
hatóanyagot tartalmaz, mint az alga kivonat, 
mely vízmegkötő képességű – saját tömegének 
akár 2-300-szorosát képes megkötni – ezért 
hidratálásra kiváló. A kezelendő felület alapos 
tisztítása után mélysimításokkal egyenletes 
rétegben vigyük föl a gélt, majd kíméletesen 

juttassuk be a bőrbe.

Felhasználási javaslat:
Főként a kritikus testtájakra (comb, fenék, 
csípő, has) ajánlott. Jódérzékenység esetén ne 

alkalmazza!

Kezelési tipp:
Cellulit, illetve alakformáló kezelésekre 
kiváló. A mélykötőszöveti méregtelenítés 
testtekercseléssel fokozható. Hatékonyabb 
eredmény elérése érdekében használjon 
tekercselő fóliát! Ultrahanggal vagy 
iontoforézissel még mélyebbre bejuttatható a 

bőrbe.



zöld teás
gél
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1000ml
PROF_6/7

Olyan hatóanyagot tartalmaz, mint a zöld tea 
kivonat, mely élénkítő, antioxidáns, anyagcsere 
javító és antimikrobiális tulajdonságokkal 
rendelkezik. Egyúttal csökkenti a szabadgyök-
képződést, ezáltal az elasztinrostok élettartamát 
növeli. A bőrfelület radírozása után a gélt 
vékony rétegben vigye föl a kezelendő felületre 
és körkörös mozdulatokkal juttassa a bőrbe. 
A kezelés után a bőr bársonyosabb, élénkebb, 

frissebb lesz.

Felhasználási javaslat:
Teljes test- vagy bármely testrész kezelésére.

Kezelési tipp:
Iontoforézissel vagy ultrahanggal még 
mélyebben bejuttatható a bőrbe. Kiváló még 
testtekercseléshez, melyhez a hatékonyabb 
eredmény elérése érdekében használjon 

tekercselő fóliát.



koffeines
gél
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Olyan hatóanyagot tartalmaz, mint a zöld kávé 
kivonat, mely javítja a bőr anyagcseréjét, valamint 

B-vitamint és antioxidánst tartalmaz.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) 

ajánlott.

Kezelési tipp:
Cellulit, alakformáló, illetve sportedzés utáni 
izomlazító kezelésekre kiváló. Ha tovább 
szeretné fokozni a hatását, kombinálja masszázs 
után, ultrahanggal bevitt zselével. Hatékonyabb 
eredmény elérése érdekében használjon 

tekercselő fóliát!

1000ml
PROF_6/6





testmaszkok és
testradír54
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exkluzív pezsgős
testpakolás 

Kényeztesse vendégét egy finom, igazán exkluzív 
és különleges pezsgős testpakolással, mely arany 
színe, csillámló alkotórészei és selymes textúrája 
miatt igazi luxusélményt nyújt a kezelés alatt. Fő 
hatóanyagai a pezsgő- és a szőlőlevél kivonat, 
illetve az AHA-savak. A pezsgő kivonat jótékony 
hatással van a bőr hámrétegére, a szőlőlevél 
kivonat pedig antioxidáns hatású, ezáltal 
véd a káros szabad gyököktől. Az AHA-savak 
pedig elősegítik a bőr megújulását. A maszk 
használatával a bőr ragyogóvá és gyönyörűvé 

válik.

Felhasználási javaslat:
Teljes test- vagy bármely testrész kezelésére. 

Kezelési tipp:
Csillámló és selymes textúrája miatt luxus 
testkezelésekhez ajánlott; kezelések előtt 
eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a krémek, 
olajok és gélek hatóanyagai még mélyebben 
be tudnak jutni a bőrbe és ezáltal felszívódni a 

bőrbe.

900g
PROF_9/29
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algás feszesítő maszk
dekoltázsra 

A maszk fő hatóanyaga a mikronizált algapor. 
A Laminaria Digitata gazdag nyomelemekben, 
jódban és ásványi sókban. Az alga nagy 
vízmegkötő képességű – saját tömegének 
akár 2-300-szorosát képes megkötni – ezért 
hidratálásra kiváló. Emellett olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, mint a mezei zsurló kivonat és a 
guarana kivonat. A mezei zsurló regeneráló 
hatású, a guarana feszesíti, tonizálja és frissíti a 
bőrt. Ez a testpakolás kiváló választás kezelések 
után – kellemesen felmelegíti a dekoltázst, így 
a krémek, olajok és gélek hatóanyagai még 
mélyebben be tudnak jutni és ezáltal felszívódni 

a bőrbe.

Felhasználási javaslat:
Dekoltázs masszázs tökéletes kiegészítője.

Kezelési tipp:
Bőrfeszesítő és thalassoterápiás kezelésekhez 

kifejezetten ajánlott.

900g
PROF_9/30
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bőrradír mandula
őrleménnyel 

Gyengéden szabadítja meg a bőrt az elszarusodott 
hámsejtektől, ezáltal az simává és bársonyos 
tapintásúvá válik. A mandulamag-őrlemény 
amellett, hogy kalciumban, magnéziumban, 
foszforban és rézben gazdag, kíméletesen távolítja 
el a bőrfelszínről az elhalt hámsejteket, ezáltal 
serkenti a bőr vérellátását, segíti oxigénhez jutását. 
A bőrradír ezenkívül A- és E-vitamint, aloe kivonatot, 
makadámia- és avokádóolajat is tartalmaz. Az Aloe 
vera fertőtlenítő és gyulladáscsökkentő, emellett 
hidratáló, bőrvédő és -feszesítő, sejtmegújító 
hatású. A makadámia olaj kiválóan ápolja a száraz 
bőrt, illetve lassítja az öregedését. Az avokádó olaj 
hidratálja és puhává varázsolja a bőrt. Antioxidáns 
tartalma miatt lassítja az öregedését. A bőrradír 
rendszeres használatával a bőr üdévé, bársonyosan 

puhává, feszessé és élettel telivé válik.

Felhasználási javaslat:
Mechanikai peelingre, az arc vagy a test teljes 

felületének kezelésére javasolt.

Kezelési tipp:
Minden kezelés előtt kifejezetten javasolt a 
használata. A letisztított bőrre vigye fel, majd 
dörzsölő, körkörös mozdulatokkal radírozza le a 
bőrt. Kezelés után maradéktalanul távolítsa el, 

majd jöhet a testkezelés vagy -masszázs.

500ml
PROF_6/21



kezdőszettek és
egyéb kiegészítők58



masszázskrém
kezdőszett

A kezdőszett tartalmaz 10 válogatott 1 kilogrammos 
masszázskrémet, ezen felül egy ajándék prémium 
minőségű, Yamuna logós törölközőt. Limitált számban 
kapható!

A kezdőszett tartalma:
1 db Kámforos masszírozó krém 1000ml
1 db Szőlőmagolajos masszázskrém 1000ml
1 db Zsíros masszírozó krém illatmentes 1000ml
1 db Zsíros masszírozó krém narancs-fahéj illattal 1000ml
1 db Bőrfeszesítő maszázskrém 1000ml
1 db Bőrnyugtató krém 1000ml
1 db Koffeines krém 1000ml
1 db Mélyhidratáló krém 1000ml
1 db Paprikás krém 1000ml
1 db Regeneráló masszázskrém 1000ml

+ 1 db ajándék prémium minőségű,
Yamuna logós törölköző

SET_001

10x1000ml
+ajándék

59
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A kezdőszett tartalma:
1 db Borsmenta-rozmaringos növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Narancs-fahéjas növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Keleti bűvölet növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Édes maracuja növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Levendulás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Citromfüves növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Paprikás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Aloe verás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Szőlőmagolajos növényi alapú masszázsolaj 1000 ml

9x1000ml
+ajándék

növényi alapú masszázsolaj
kezdőszett 

A kezdőszett tartalmaz 9 darab 1 literes 
növényi alapú masszázsolajat, ezen felül 
egy ajándék prémium minőségű, Yamuna 
logós törölközőt. Limitált számban 
kapható! 

+ 1 db ajándék
prémium minőségű,
Yamuna logós törölköző

SET_004
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+ 1 db ajándék
prémium minőségű,
Yamuna logós törölköző

A kezdőszett tartalma:
1 db Narancs-fahéjas paraffin alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Borsmenta-rozmaringos paraffin alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Aloe verás paraffin alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Citromfüves paraffin alapú masszázsolaj 1000 ml
1 db Paprikás paraffin alapú masszázsolaj 1000ml
1 db Levendulás paraffin alapú masszázsolaj 1000ml
1 db Édes maracuja paraffin alapú masszázsolaj 1000ml
1 db Keleti bűvölet paraffin alapú masszázsolaj 1000 ml

SET_005

8x1000ml
+ajándék

paraffin alapú masszázsolaj
kezdőszett

A kezdőszett tartalmaz 8 darab 1 literes 
paraffin alapú masszázsolajat, ezen felül 
egy ajándék prémium minőségű, Yamuna 
logós törölközőt. Limitált számban 
kapható!



62

pumpás adagoló 1000 g-os
tégelyekhez 

Pumpás adagoló testkezelő krémekhez, 
masszázskrémekhez a higiénikus 

adagoláshoz.

PROF_10257T
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Termék neve

Illatosított mandulás
bázisolaj 

Illatmentes mandulás
bázisolaj 

Édes maracuja növényi
alapú masszázsolaj 

Keleti bűvölet növényi
alapú masszázsolaj

Borsmenta-rozmaringos
növényi alapú masszázsolaj 

Narancs-fahéjas növényi
alapú masszázsolaj 

Levendulás növényi
alapú masszázsolaj 

Citromfüves növényi
alapú masszázsolaj 

Felhasználási javaslat 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arckezeléshez

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

Kombinálható 

- bármely illóolajjal

 bármely illóolajjal

- mandula őrleményes Bőrradírral

- mandula őrleményes Bőrradírral

- Kámforos-mentolos masszázsk-
rémmel
- Mentás frissítő testpakolással

- Koffeines masszázskrémmel
(fogyasztó kezelésnél)
- Bőrfeszesítő masszázskrémmel 
(bőrfeszesítő kezelésnél)

- Mélyhidratáló masszázskrémmel

- Mélyhidratáló masszázskrémmel 
(a kezelés céljától függően)l

Kezelési tipp

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz 
- olajos thai masszázshoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz 
- olajos thai masszázshoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- svédmasszázshoz
- ayurvédikus, thai, indiai masszázshoz

- testedzések után átmozgató-lazító masz-
százsokhoz, sportmasszázshoz
- fizikoterápiás kezelésekhez

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- relaxáló és aromaterápiás kezelésekre
- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz 
- testedzések után kiváló átmozgató-lazító 
masszázsokhoz, kezelésekhez, sportmasz-
százshoz

- nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz (attól 
függően, milyen illóolajjal 
kombináljuk)

- minden bőrtípushoz (attól 
függően, milyen illóolajjal 
kombináljuk)

- minden bőrtípushoz

- minden bőrtípushoz

- minden bőrtípushoz (Kis-
mamáknál a használata nem 
javasolt.)

- minden bőrtípushoz

- minden bőrtípushoz

- minden bőrtípushoz

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
növényi alapú masszázsolajok
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Termék neve

Paprikás növényi
alapú masszázsolaj 

Aloe verás növényi
alapú masszázsolaj 

Szőlőmagolajos növényi
alapú masszázsolaj 

Yogi növényi alapú
masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

- kritikus testtájak masszí-
rozásához (comb, fenék, 
csípő, has) (Paprika kivo-
nat tartalma miatt csípő 
érzés előfordulhat!)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz
(Férfiaknál és kismamák-
nál is tökéletes választás.)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arc- és dekoltázskezelé-
sekhez

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

Kombinálható 

Hígítással enyhíthető a masszázs 
okozta szúró érzés:
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
Hatás fokozása érdekében:
- Paprikás géllel
- Paprikás krémmel

- Paprikás növényi alapú masszá-
zsolajjal 
- Paprikás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
(csökkenthető a csípő-melegítő, 
szúró érzés)

- Szőlőmagolajos masszázskrém-
mel

- mandula őrleményes Bőrradírral

Kezelési tipp

- cellulit kezelésére, illetve alakformáló 
masszázsra, fogyasztó kúrákra
- testtekercselésre és köpölyözésre (Haszná-
lata közben kerüljük az erőteljes fogásokat, 
dörzsöléseket.)

- bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-ag-
ing) kezeléshez, illetve masszázsokhoz
- hidratáló kezelésre

- relaxáló és frissítő testmasszázsra
- szauna szeánszokhoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 
relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz (Alkal-
mazása a legkisebb hámsérü-
lés esetén is tilos!)

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
vízhiányos, érzékeny vagy irri-
tált bőrre

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
problémás vagy érett bőrre

- minden bőrtípushoz

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
növényi alapú masszázsolajok
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Termék neve

Paraffin masszázsolaj 

Édes maracuja paraffin
alapú masszázsolaj

Keleti bűvölet paraffin
alapú masszázsolaj

Borsmenta-rozmaringos
paraffin alapú masszázsolaj 

Narancs-fahéjas paraffin 
alapú masszázsolaj

Levendulás paraffin alapú 
masszázsolaj

Citromfüves paraffin alapú 
masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz
(Kismamáknál a használa-
ta nem javasolt.)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

Kombinálható 
 

- bármely paraffin alapú olajjal

- mandula őrleményes Bőrradírral

- mandula őrleményes Bőrradírral

- Kámforos-mentolos masszázsk-
rémmel
- Mentás frissítő testpakolással

- Koffeines krémmel (fogyasztó ke-
zelésnél)
- Bőrfeszesítő masszázskrémmel 
(bőrfeszesítő kezelésnél)

- Mélyhidratáló masszázskrémmel

- Mélyhidratáló masszázskrém (a 
kezelés céljától függően)

Kezelési tipp

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- svédmasszázshoz
- ayurvédikus, thai, indiai masszázshoz

- testedzések után átmozgató-lazító masz-
százsokhoz, sportmasszázshoz
- fizikoterápiás kezelésekhez

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- relaxáló és aromaterápiás kezelésekre
- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz 
- testedzések után átmozgató-lazító masz-
százsokhoz, kezelésekhez, sportmasszázs-
hoz

- nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz

Bőrtípus ajánló

- normál bőrtípusra
- kifejezetten ajánlott száraz, 
könnyen berepedező bőrre
(Használata nem ajánlott zsí-
ros, pattanásos bőrfelületen, 
gyulladásra hajlamos vagy 
szeborreás bőr esetén.)

- minden bőrtípushoz 

 - minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 

- normál, vízhiányos bőrre
(Érzékeny, szeborreás bőrre 
nem ajánlott.)

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
paraffin alapú masszázsolajok
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Termék neve

Paprikás paraffin alapú 
masszázsolaj

Aloe verás paraffin alapú 
masszázsolaj

Yogi paraffin alapú
masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

- kritikus testtájak masszí-
rozásához (comb, fenék, 
csípő, has) 
(Paprika kivonat tartalma 
miatt csípő érzés előfor-
dulhat!)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz
(Férfiaknál és kismamák-
nál is tökéletes választás.)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

Kombinálható 

Hígítással enyhíthető a masszázs 
okozta szúró érzés:
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal 
Hatás fokozása érdekében:
- Paprikás géllel
- Paprikás krémmel

- Paprikás növényi alapú masszá-
zsolajjal 
- Paprikás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
(csökkenthető a csípő-melegítő, 
szúró érzés)

- mandula őrleményes Bőrradírral

Kezelési tipp

- cellulit kezelésére, illetve alakformáló 
masszázsra
- testtekercselésre és köpölyözésre is kiváló-
an alkalmas (Használata közben kerüljük az 
erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

- bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-ag-
ing) kezelésekhez, illetve masszázsokhoz
- hidratáló kezelésre 

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 
relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz
(Használata a legkisebb hám-
sérülés esetén is tilos!)

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
vízhiányos, érzékeny vagy irri-
tált bőrre

- minden bőrtípushoz

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
paraffin alapú masszázsolajok
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Termék neve

Zsíros, illatmentes
masszázskrém 

Zsíros masszázskrém
narancs-fahéj illattal 

Új! Csokoládé illatú
masszázskrém

Bőrfeszesítő
masszázskrém

Gyantázás utáni
bőrnyugtató krém

Mélyhidratáló
masszázskrém

Hidrofil-nonion krém

Felhasználási javaslat 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
(Illatmentessége miatt 
férfiaknak és illatokra ér-
zékeny vendégeknek is 
kiváló.)

- teljes testmasszázs
- bármely testrész masz-
százs
- talpmasszázs

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- nyak- és dekoltázs masz-
százshoz
- kritikus testtájak masszí-
rozásához (comb, fenék, 
csípő, has)

- érintett testrészek, test-
tájak kezelése

- nyak-dekoltázs hidratá-
lására
- teljes test hidratálására

- arckezelés előtti felpuhí-
tásra (vapozon alatt is)

Kombinálható 

- bármely masszázsolajjal

- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

- mandula őrleményes Bőrradírral 

- Narancs-fahéjas növényi alapú 
masszázsolajjal
- Narancs-fahéjas paraffin alapú 
masszázsolajjal

- Aloe verás masszázsolajjal

- Levendulás növényi alapú masz-
százsolajjal
- Levendulás paraffin alapú masz-
százsolajjal
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

- bármely masszázsolajjal

Kezelési tipp

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

- bőrfeszesítő és -öregedésgátló (anti-aging) 
kezelésekhez

- gyantázás utáni bőrnyugtatásra

- bőrfeszesítő, -öregedésgátló (anti-aging) és 
-ápoló kezelésekhez

- svédmasszázshoz
- gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázs-
hoz

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott normál 
vagy száraz, zsírhiányos bőrre

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott normál 
vagy száraz, zsírhiányos bőrre

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
dehidratált bőrre

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott érzé-
keny, vízhiányos bőrre

- minden bőrtípushoz 
(érzékeny bőrre is)

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
vízhiányos bőrre

- minden bőrtípushoz 
(érzékeny bőrre is)

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
masszírozó krémek
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Termék neve

Regeneráló
masszázskrém

Kámforos-mentolos krém 

Szőlőmagolajos
masszázskré

Keleti bűvölet
masszázskrém

Talpmasszsázskrém

Felhasználási javaslat 

- a kritikus testtájak 
masszírozásához (felkar, 
comb, fenék, csípő, has) 
(Paprika kivonat tartalma 
miatt csípő érzés előfor-
dulhat! A rozmaring miatt 
magas vérnyomású ven-
dégeknél nem ajánlott!)

- a kezelni kívánt testré-
szek masszázsához
- teljes testkezelésekhez
- talpmasszázshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arc- és dekoltázskezelé-
sek előtt

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- talp- és a lábfej masz-
százshoz

Kombinálható 

- Borsmenta-rozmaringos növényi 
alapú masszázsolajjal 
- Borsmenta-rozmaringos paraffin 
alapú masszázsolajjal
- Paprikás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Paprikás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
- Kámforos-mentolos krémmel

- Borsmenta-rozmaringos növényi 
alapú masszázsolajjal 
- Borsmenta-rozmaringos paraffin 
alapú masszázsolajjal
- Zsíros, illatmentes masszázskrém-
mel
- Bőrfeszesítő masszázskrémmel

- Szőlőmagolajos növényi alapú 
masszázsolajjal
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

- Keleti bűvölet növényi alapú 
masszázsolajjal
- Keleti bűvölet paraffin alapú 
masszázsolajjal

- Borsmenta-rozmaringos növényi 
alapú masszázsolajjal
- Borsmenta-rozmaringos paraffin 
alapú masszázsolajjal
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

Kezelési tipp

- cellulit kezelésre, főként a kritikus testtája-
kon (comb, fenék, csípő)
- alakformáló masszázsra
- sportedzések előtti bemelegítő átmozga-
tásra, valamint sportolás után

- sportedzések utáni használatra
- hűsítő-frissítő kezelésekre

- relaxáló vagy frissítő masszázsokra, testke-
zelésekre

- svédmasszázshoz
- ayurvédikus, thai, indiai masszázsokhoz

- talpmasszázshoz

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz 

- normál, zsíros bőrre 
(A borsmenta az érzékenyebb 
bőrűeket irritálhatja.)

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz, 
problémás vagy érett bőrre

- minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
masszírozó krémek
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Termék neve

Paprikás krém 

Koffeines masszázskrém 

Paprikás gél 

Felhasználási javaslat 

- a kritikus testtájak masz-
szírozásához (comb, fe-
nék, csípő, has)
(Paprika kivonat tartalma 
miatt csípő érzés előfor-
dulhat!)

- a kritikus testtájak masz-
szírozásához (comb, fe-
nék, csípő, has) (Kisma-
máknál a használata nem 
javasolt.)

- a kritikus testtájak masz-
szírozásához (comb, fe-
nék, csípő, has)
(Paprika kivonat tartalma 
miatt csípő érzés előfor-
dulhat!)

Kombinálható 

Hígítással enyhíthető a masszázs 
okozta szúró érzés:
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
Hatás fokozása érdekében:
- Paprikás géllel
- Paprikás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Paprikás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

- Koffeines géllel
- Zöldteás géllel
- Narancs-fahéjas növényi alapú 
masszázsolajjal
- Narancs-fahéjas paraffin alapú 
masszázsolajjal 
- Algás géllel (a fogyasztó hatás nö-
velése érdekében)

Hígítással enyhíthető a masszázs 
okozta szúró érzés:
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal
Hatás fokozása érdekében:
- Paprikás krémmel
- Paprikás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Paprikás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

Kezelési tipp

- cellulit, illetve alakformáló kezelésekre
- testtekercselésre és köpölyözésre
(Használata közben kerüljük az erőteljes fo-
gásokat, dörzsöléseket.)

- alakformáló, illetve sportedzések utáni 
használatra
(Hatékonyabb eredmény elérése érdekében 
tekercselő fólia használta ajánlott!)

- cellulit, illetve alakformáló kezelésre
- testtekercselésre és köpölyözésre 
(Használata közben kerüljük az erőteljes fo-
gásokat, dörzsöléseket.)

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz 
(Használata a legkisebb hám-
sérülés esetén is tilos!)

- minden bőrtípushoz 
(Érzékeny bőrűeknél bőrpír 
kialakulását okozhatja.)

- minden bőrtípushoz 
(Használata a legkisebb hám-
sérülés esetén is tilos!)

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
cellulit kezelő krémek és gélek
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Termék neve

Koffeines gél

Zöld teás gél 

Algás gél 

Felhasználási javaslat 

- a kritikus testtájak masz-
szírozásához (comb, fe-
nék, csípő, has)

- teljes testkezeléshez
- bármely testrészkeze-
léshez

- a kritikus testtájak masz-
szírozásához (comb, 
fenék, csípő, has) (Jó-
dérzékenység esetén ne 
alkalmazzuk!)

Kombinálható 

- Zöld teás géllel

- Zöld teás krémmel
- Algás krémmel

- Koffeines masszázskrémmel

Kezelési tipp

- cellulit, alakformáló, illetve sportedzések 
utáni használatra
(Hatékonyabb eredmény elérése érdekében 
használjunk tekercselő fóliát! Ultrahangoz-
ható, melynek segítségével még mélyebbre 
bejuttatható a bőrbe.)

- testtekercseléshez
(Iontoforézissel vagy ultrahanggal még mé-
lyebben bejuttatható a bőrbe.)

- cellulit, illetve alakformáló kezelésekhez 
(Hatékonyabb eredmény elérése érdekében 
használjunk tekercselő fóliát! Ultrahanggal 
vagy iontoforézissel még mélyebbre bejut-
tatható a bőrbe.)

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz 
(Érzékeny bőrűeknél bőrpír 
kialakulását okozhatja.)

- minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 
- kifejezetten ajánlott száraz 
és érett bőrre

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
cellulit kezelő krémek és gélek
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Termék neve

Exkluzív pezsgős
testpakolás

Algás feszesítő
maszk dekoltázsra 

Mentás frissítő testpakolás 

Bőrradír mandula
őrleménnyel

Felhasználási javaslat 

- teljes testkezelés
- bármely testrész kezelés

- dekoltázs masszázshoz

- talpmasszázshoz
- a kezelni kívánt testré-
szek masszázsának kiegé-
szítése 
- teljes testkezeléshez

- mechanikai peelingként

Kombinálható 

- Mélyhidratáló masszázskrémmel
- Bőrfeszesítő masszázskrém
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

- Algás gél (a hatékonyság növelése 
érdekében)
- Szőlőmagolajos növényi alapú 
masszázsolajjal
- Szőlőmagolajos masszázskrém-
mel

- Borsmenta-rozmaringos növényi 
alapú masszázsolajjal
- Borsmenta-rozmaringos paraffin 
alapú masszázsolajjal
- Kámforos-mentolos krémmel

- bármely olajjal
- cellulit kezelő krémekkel, gélekkel 
és testmaszkokkal
- Mélyhidratáló masszázskrémmel
- Bőrfeszesítő masszázskrémmel 
- Aloe verás növényi alapú masszá-
zsolajjal
- Aloe verás paraffin alapú masszá-
zsolajjal

Kezelési tipp

- luxus testkezelésekhez

- bőrfeszesítő és thalassoterápiás kezelések-
hez

- hűsítő, frissítő, illetve SPA kezelésekhez

- minden kezelés előtt

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz 

- minden bőrtípushoz 

- normál, zsíros bőrre ( A bors-
menta az érzékenyebb bőrűe-
ket irritálhatja.)

Mechanikai peelingre érzé-
keny bőr esetén nem javasolt.

termék- és kezelés párosítások yamuna-tippek: melyik kezeléshez mit, mivel kombinálhatsz
testmaszkok és testradír
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A-vitamin (INCI név:  Retinyl Palmitate)
A retinol-palmitát a retinol észteresített formája, az eltárolhatóságot szolgálja (a szervezet is így tartósítja), viszont a bőrbe való felszívódáskor visszabontódik retinollá majd 
hasznosul és végül retinol-savvá alakul. Funkcióját tekintve a bőrön és hajban található hámsejtek elválasztódását segíti elő. Így az új sejtek könnyebben tudnak kialakulni, 
ezáltal “felfrissíti” a bőrt.

AHA-sav (INCI név:  Alpha Hydroxy Acid)
A termékeinkben használt AHA-k növényi eredetűek, a fekete áfonya, a cukornád, a cukorjuhar, a citrom és a narancs gyümölcseiből készült kivonat. Fő összetevői: - A glikolsav 
kis mérete miatt képes mélyebbre hatolni, a puha bőr érzetét biztosítja. - A tejsav hidratáló hatású. - A citromsav stimulálja a kollagén szintézist. - Az almasav és a borkősav 
a bőr elaszticitását javítja. Ezek az anyagok valójában a bőr hámlasztásában segítenek. Az elhalt hámsejtek összetartó kémiai kötések felbontása által azok könnyebben 
távozhatnak a hámréteg alsóbb rétegeiből is. Emellett képesek a sejtanyagcsere-folyamatoknak kedvező útvonalat kialakítani, így fiatal és egészséges megjelenésű lehet a 
bőrfelület.

Alga kivonat (INCI név:  Fucus Vesiculosus Extract)
A hólyagmoszat, a barnamoszatok osztályába tartozó vízi növény, melynek moszattestéből (tallusz) nyert kivonat jód és alginsav tartalmú. Az alginsav [C6H8O6]n egy anionos 
(negatív össztöltésű) poliszacharid (több monoszacharidból álló, glikozidos kötés által kapcsolt nagy szénhidrát molekula). Nagy vízmegkötő képességű, akár saját tömegének 
2-300-szorosát is képes megtartani, így a hámréteg hidratálásában is segítséget tud nyújtani. A jód jóllehet önmagában szobahőmérsékleten szublimál, azonban képes a 
bőrön keresztül is felszívódni, csökkenthető a gyulladások, sebek gyógyulási ideje, mivel az új sejtek kialakulására kedvezően hat, nyílt sebbe viszont nem ajánlott alkalmazni 
(jódérzékenység esetén).

Allantoin (INCI név:  Allantoin)
A fekete nadálytőből nyert kivonat régóta kerül gyógyászati és kozmetikai felhasználásra. Az emberi szervezetben természetesen fel nem lelhető vegyület, (mivel az azt előállító 
enzim sincs jelen a majomszabásúak szervezetében) mindazonáltal bőrkondicionáló képessége világszerte ismert és elismert. Tudományosan igazolt tény, hogy külsőleges 
használatával csökkenthetők a gyulladásos és viszketéses bőrproblémák. Emellett segítséget nyújt a vízhiányos, repedezett és irritált bőrfelületnek oly módon, hogy annak 
vízmegkötő képességét fokozza, így visszaállítva annak hidratáltságát, felpuhítva azt.

Aloe kivonat (INCI név:  Aloe Ferox Leaf Extract)
A növény Dél-Afrikában őshonos, azonban a világ számos táján termesztett (India, Kína, Egyiptom), még dísznövényként is használt. Tartalmaz nyálkaanyagokat és gyantasze-
rű anyagokat, mint aloe emodint. A növényi nyálkák nagy molekulasúlyú poliszacharidok. Mindkét anyag fertőtlenítő tulajdonságú és gyulladáscsökkentő hatású. A kivonat 
további hatása még az összehúzó képessége, miközben összetételének köszönhetően könnyen felszívódik és hidratálja a hámréteget.

Aszkorbinsav (INCI név:  Ascorbic Acid)
Az aszkorbinsav, más nevén C-vitamin, egy szerves vegyület, amely a szervezet helyes működéséhez többféleképpen hozzájárul. Az aszkorbinsav valójában gyűjtőnév, mivel 
2 vegyület tartozik ide, az L- és a D-aszkorbinsavak. Enantiomerei (tükörképei) egymásnak mivel összegképletük egyezik, szerkezeti képletük viszont eltérő, az L-aszkorbinsav 
természetes (növényi eredetű), míg a D- mesterséges, és a sejti működést nem befolyásolja pozitív irányban. A bőrápolás terén jelentős tulajdonságokkal rendelkezik. Antioxi-
dáns hatású, ebből kifolyólag alkalmas túlzott napi sugárzásból adódó sérülések kezelésére, csökkenti az irritáltságot, gyulladtságot. Ezen felül közrejátszik a kollagén szintézis 
részfolyamatainál, így lassíthatja az öregedési folyamatok jelentkezését.

Avokádóolaj (INCI név:  Persea Gratissima Oil)
Az avokádó olaj 85%-ban telítetlen zsírsavakból áll. Az érett termésből A-, B1-, B2-, C- és E-vitamint aránylag nagy mennyiségben tartalmazó olajat nyernek ki. A benne található 
fitoszterinek (növényi szteránvázas szerves vegyület) felépítésükben hasonlóak a bőrben található koleszterinhez. E tulajdonságoknak köszönhetően az avokádó olaj ápolja a 
száraz, kirepedezett, ekcémás bőrt is, elősegíti a sejtmegújulást. Gyakran alkalmazzák érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr esetén, illetve hegek kezelésére is.

Árnika kivonat (INCI név:  Arnica Montana Flower Extract)
Az árnika virágából készült kivonat a népi gyógyászatban elismert gyógyhatású alapanyagnak számított. Segítséget nyújthat gyulladásos fájdalmak, zúzódások, rándulások 
okozta fájdalmak kezelésében. Fertőtlenítő és stimuláló hatása is ismert.

Betain (INCI név:  Betaine)
Két legfontosabb tulajdonsága a hidratálás (ezt magasabb hatásfokkal végzi, mint a glicerin), és az irritáció elleni védelem. Ez utóbbi tulajdonsága miatt arra is használják, hogy 
egyéb irritáló komponensek hatását kivédjék/mérsékeljék vele.

Borsmentaolaj (INCI név:  Mentha Piperita Oil)
A borsmenta olaj kiemelkedő hatóanyaga a mentol. Ez egy olyan illóolaj, mely fertőtlenítő, irritáltságot enyhítő, az idegi pályákon hűsítő érzetet keltő tulajdonságai miatt 
ismert és alkalmazott.

Commiphora Mukul Resin Extract & Coleus Forskohlii Root Extract (INCI név:  Commiphora Mukul Resin Extract & Coleus Forskohlii Root Extract)
Ez a két kivonat a Guggul és Plectranthus barbatus növényekből származik, az indiai ayurvédikus gyógyászatban már évezredek óta alkalmazott összetevők. Hatóanyaga a 
forskolin. Ez egy olyan szerves vegyület, amely beindítja egy enzim, az adenilát-cikláz termelődését, amely egy másik szerves anyagot választ el, a ciklikus adenozin-mono-
foszfát molekulát. Ez a molekula felelős azért, hogy a sejteken belül beindulhasson a lipolízis (az elraktározott zsírsejtek lebontása) és könnyebb átjárhatóságot biztosít ezen 
molekulák forgalmához.
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E-vitamin (INCI név:  Tocopherol)
Az E-vitamin, más néven tokoferol, növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. Ezen kívül fényvédő hatása is ismert, véd a káros sugaraktól. Fontos szerepe van a 
szabadgyökök kialakulásának megakadályozásában. Szabadgyökök a bőrben is keletkeznek ultraibolya sugárzás hatására, és károsítják a bőr szerkezetét. Részben ennek az 
eredménye a bőr öregedése és a bőrrák kialakulása is. Kozmetikai készítményekben mint a bőr öregedését gátló (anti-aging) vitamint alkalmazzák. Nagy koncentrációban 
(2-5%) alkalmazva jó sejtvédő, vitalizáló hatású.

Fekete nadálytő kivonat (INCI név:  Symphytum Officinale Root Extract)
Az allantoin tartalmú kivonat, mely a fekete nadálytő gyökeréből készül világszerte elismert gyógyhatású készítmény. Allantoin tartalmának köszönhetően gyulladások, irritált-
ság-érzet csökkentésére alkalmas, sőt az új hámsejtek kialakulásának is kedvez.

Guarana kivonat (INCI név: Paullinia Cupana (Guarana) Extract)
A guarana a koffeinhez hasonlóan feszesíti, emellett tonizálja és frissíti a bőrt. Könnyedén felszívódik. 

Kakaóvaj (INCI név:  Theobroma Cacao Seed Butter)
Manapság (jogosan) nagy visszhangnak örvendő hatóanyag a kakaóvaj, amely a pörkölt kakaóbabból kinyert zsírszerű anyag. Kozmetikai célra való felhasználását az tette 
létjogosultá, hogy antioxidáns tartalma segít megakadályozni a szabadgyökök által végzett sejtroncsoló hatást, védve a bőrt a korai elöregedéstől. A kakaóvajat tartalmazó 
termékeink felhelyezés után egy vékony védőréteget alakítanak ki, amely egyrészt hozzájárul a bőr nedvességtartalmának megőrzéséhez, illetve védelmet adhat kellemetlen 
ingerek ellen. Ebből kifolyólag alkalmas lehet száraz, ekcémás bőrtípusok kezelésére vagy a nap hatásai által megviselt bőrfelületre.

Kámfor (INCI név:  Camphor)
A kámfor a rozmaring olajban is megtalálható szerves vegyület. A mentolhoz hasonló tulajdonságú, antimikrobiális, irritáltságát-érzetet csökkentő, hűsítő érzetet keltő, enyhe 
érzéstelenítő hatású. A népi gyógyászat egyik elismert hatóanyaga.

Kollagén (INCI név:  Collagen)
A kollagén egy fehérje molekula, az állati szervezetek képesek magunknak szintetizálni, a teljes testi fehérjemennyiség 30-35%-át teszi ki és számos típusa (28) létezik, amelyek 
a szervezeten belül más és más helyen látják el funkciójukat. A kötőszövetekben, a fogakat alkotó dentinben, csontokban, ízületekben, inakban, a szaruhártyában sőt a vére-
rekben is jelentős mennyiségben és funkciókkal rendelkezik. A kollagén, típustól függetlenül, döntően az adott szövet integritását (szerkezeti merevség) hivatott biztosítani. A 
fehérjék aminosavakból épülnek fel, a kollagént túlnyomó többségben Glycin, Prolin, (valamint C-vitamin kofaktor jelenlétében) Hidroxiprolin és Hidroxilizin alkotja. Tripla-hélix 
(2 alfa-1 és 1 alfa-2 láncból felépülő csavarvonal vagy spirál) térszerkezetű, ezáltal nagy húzószilárdságú, ellenálló a mechanikus hatásokkal szemben (ezért nem ereszkedik meg 
a bőr vagy törik el a csont spontán). A kor előrehaladtával a kollagén szintézis a kezdetihez képest lelassul, ezért kezdenek idővel megjelenni a ráncok, fájó ízületek, lassabban 
gyógyuló sebek.

Kurkuma kivonat (INCI név:  Curcuma Longa Root Extract)
Trópusi vidékeken termesztik, különösen Indiában, Kínában és Indonéziában. Közel egy méter magasra nő, a gyökértörzs egy gömbölyű központi gumóból áll, ebből hosszúkás 
mellékgumók ágaznak szét, amelyből a kivonatot is készítik. Hatóanyagai kurkumin (C14H14O4 ) származékok, a kurkuma sárgás színéért felelősek, és nagyrészt ezeknek tulaj-
donítható antioxidáns, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatása.

Ligetszépeolaj (INCI név:  Oenothera Biennis Oil)
A ligetszépe olaj, a növény fekete magjából sajtolt, roppant értékes, zsírsavakban gazdag folyadék. Több mint 74 %-ban tartalmaz linolsavat, kisebb mértékben olajsavat 
(esszenciális zsírsavak, más nevükön telítetlen zsírsavak, amelyek a szervezet által elő nem állítható, viszont annak helyes működése szempontjából elengedhetetlen szerves 
vegyületek). Tartalmaz még gamma-linolénsavat (nem összekeverendő az alfa-linolénsavval, ami az omega-3 zsírsav), egy pótolhatatlan többszörösen telítetlen zsírsav, amely 
az emberi szervezetben nem képződik, viszont fontos összetevője a sejtfalnak. Ha kevés van belőle, felbomlik a vízháztartás egyensúlya, kiszáradáshoz, ráncosodáshoz, allergi-
ához, sőt ekcémához vezethet.

Makadámiaolaj (INCI név:  Macadamia Ternifolia Seed Oil)
Rendszeres használatával a bőr visszanyerheti rugalmasságát, feszességét. Lassítja az öregedési folyamatokat. Táplálja, hidratálja, kisimítja a száraz, igénybe vett bőrt. Gyorsan 
felszívódik, nem hagy zsíros érzést a bőrön. Gyulladáscsökkentő ezért kifejezetten ajánlott érzékeny, gyulladásra hajlamos vagy irritált bőrűeknek. Exkluzív testolaj. Aromaterá-
piában is népszerű. Smink eltávolítására is használható. Segíthet terhességi csíkok (striák) eltüntetésében. Nemcsak a bőrnek a hajnak is hasznos, hajpakolást vagy hajvégápo-
lóként is természetes segítséget nyújt.

Mandulaolaj (INCI név:  Prunus Amygdalus Dulcis Oil)
Az édes mandula olaja a növény terméséből nyerhető ki, így természetesen magas mennyiségben tartalmaz zsírsavakat és A, B1, B2, B6 és E vitaminokat. Mivel könnyen felszívó-
dik alkalmas száraz, megviselt, esetleg gyulladt bőrtípusok sima, puha tapintásának visszaadásához. Kis mértékben hidratáló tulajdonságú és az előbb említett anyagok miatt 
képes megújítani, feljavítani a bőr minőségét. Visszanyerhetővé válik a telt, természetesen fényes bőrfelszín.

Mandulamag-őrlemény (INCI név:  Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder / Prunus Amygdalus Dulcis Bark Powder)
A mandula magjából készített őrlemény kíméletesen eltávolítja a bőrfelszínről az elhalt hámsejteket, ezáltal jobb vérellátást biztosít a bőrnek. Finom mechanikai radír, alkal-
mas az erős vagy foltokban való hámlási formák egyszerű megelőzésére vagy kezelésére.
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Mentol (INCI név:  Menthol)
A borsmentából állítják elő a mentolt, mely nyugtató, frissítő, gyulladáscsökkentő, hűsítő hatású anyag. Antiszeptikum.

Mezei zsurló kivonat (INCI név:  Equisetum arvense)
A zsurlók ősi növények, legtöbb fajuk mára kihalt. A ma élő zsurlófajok a karbonkori őserdőt alkotó zsurlófák rokonai. Ez a mocsaras, vizes, nyirkos területeken előforduló virág-
talan, spórákkal szaporodó növény tavasszal kezd hajtani. A mezei zsurló regeneráló hatású. Az orvosok reumás ízületi gyulladásra írják fel. Emellett ajánlják még hólyagván-
talmak, vesemedence-gyulladás esetén. Segítheti a sebgyógyulást, de köszvény ellen is ajánlják. 

Mikronizált algapor (INCI név:  Laminaria Digitata) 
Rendkívül gazdag nyomelemekben, jódban és ásványi sókban. Az alga nagy vízmegkötő képességű – saját tömegének akár 2-300-szorosát képes megkötni – ezért hidratálásra 
kiváló.

Mikronizált mentalevél (INCI név:  Mentha Viridis Leaf Powder)
A mikronizált mentalevélből a mentol gyorsan felszabadul és frissítő hatása szinte azonnal érezhető. A menta nyugtatja a bőrt, helyreállítja rugalmasságát.

Paprika kivonat (INCI név:  Capsicum Frutescens Resin)
A kapszaicin [C18H27NO3], a paprika gyümölcséből nyert gyantás anyag. Kezdeti hatását a bőrben található fájdalomérzékelő receptorok aktiválása révén fejti ki, ami vazo-
aktív neuropeptidek felszabadulása folyamán bőrkipirosodást és szúró érzést eredményez. Megélénkül a bőrben a vérkeringés, mely fokozott bőranyagcserét indukál, és ez a 
kedvező kozmetikai hatás használható ki többek között az anti-cellulit és helyi zsírpárnák kezelése során. Hatásmechanizmusából kifolyólag átmeneti helyi érzéketlenséget 
eredményezhet, így alkalmazásakor fontos körültekintően eljárni.

Pezsgő kivonat (INCI név:  Champagne extract)
A pezsgő gazdag olyan összetevőkben, melyek jótékony hatással vannak a bőr hámrétegére: az AHA-savak elősegítik a bőr megújulását, az aktív polifenolok sejtvédő és ant-
ioxidáns tulajdonságokkal bírnak.

Rozmaringolaj (INCI név:  Rosmarinus Officinalis Oil)
A rozmaring illóolajának a népi gyógyászatban többek közt keringésjavító, nyugtató, fájdalomcsökkentő, gyulladáscsökkentő, összehúzó és fertőzésgátló hatásokat tulajdoní-
tottak. Az illóolaj legfőbb hatásai közül a bőrvörösítő (a bőr és a bőr alatti szövetek vérkeringését fokozó, antimikrobiális, gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és izomlazító 
hatások emelendők ki. Használják még idegerősítő, stimuláló fürdőkben adalékanyagként is.

Spirulina por (INCI név:  Spirulina Maxima Powder)
A Spirulina por aminosavakban, valamint A- és E-vitaminban gazdag. Az A-vitamin felfrissíti a bőrt, az E-vitamin pedig növeli a nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát. 
Véd a káros sugaraktól, illetve fontos szerepe van a szabad gyökök kialakulásának megelőzésében.

Szőlőlevél kivonat (INCI név:  Vitis Vinifera Leaf Extract)
A szőlőlevél kivonat ázatáról már a XVII. században tudták, keringés elősegítő hatású, ezért az „elnehezült lábak” ellenszereként tartották számon. Antioxidáns hatású, ezáltal 
véd a káros szabad gyököktől. Megköti a kollagént, ezáltal védi a bőrt a korai öregedéstől.

Szőlőmagolaj (INCI név:  Vitis Vinifera Seed Oil)
A szőlő magjából készült olaj nagyon gazdag telítetlen zsírsavakban (esszenciális zsírsavak, más nevükön telítetlen zsírsavak, amelyek a szervezet által elő nem állítható, viszont 
annak helyes működése szempontjából elengedhetetlen szerves vegyületek), mint a linolsav (»70%) és olajsav (»15%), valamint E-vitamint (tokoferol). Ez az olaj könnyen folyó 
és jó beszívódó tulajdonságai miatt alkalmas kozmetikai használatra, selymes tapintást hagy maga után és segítséget nyújt a bőr nedvesség tartalmának megőrzésében.

Urea (INCI név: Diazolidinyl Urea)
Antimikrobiális tartósítószer, mely kémiailag kapcsolódik az Imidiazolidinyl Urea-hoz. Szerepet játszik a formaldehid kibocsátásában. Számos kozmetikum, bőrápolási termék, 
sampon és kondicionáló egyik összetevője.

Zöld kávé kivonat (INCI név:  Coffea Arabica Seed Extract)
A kávécserje Etiópiában őshonos, vadkávénak is szokás mondani, a manapság fogyasztásra szánt kávéfélék már fajok keresztezéséből származnak. Termése a kávébab, melyből 
a kivonatot is készítik. Jelentős mennyiségben tartalmaz koffeint (C8H10N4O2), amely antioxidáns tulajdonságú, illetve gyulladáscsökkentő hatású, csökkenti a vörösséget, 
stimulálja a biológiailag aktív térrészek funkcióit, mivel hatása által ellazítja a simaizmokat, ezáltal tágulnak a vérerek. 
A zöld kávé kivonat javítja a bőr anyagcseréjét, antioxidáns hatású, valamint B-vitamint tartalmaz.

Zöld tea kivonat (INCI név:  Camellia Sinensis Leaf Extract)
A tea valójában faméretűre megnövő cserjefajta, Kínában és Indiában őshonos. A zöld tea abban különbözik a fekete teától, hogy nem esik át egy fermentációs folyamaton 
(amin a fekete igen, ezért is lesz fekete), a benne lévő jótékony hatású anyagokat természetes formájában őrzi meg. Flavonoid tartalmú, azon belül katechineket és tanninokat 
tartalmaz, a legjelentősebb anyaga az epigallocatechin-3-gallate, egy 3 aromás gyűrűt tartalmazó szerves észter vegyület, amely többek között az egyik legerősebb antioxi-
dáns, és jelenleg is folynak a kutatások, mellyel potenciális rák elleni gyógyszerként próbálják alkalmazni. Emellett összehúzó, gyulladásgátló, tisztító-fertőtlenítő és faggyúter-
melés-szabályozó hatásai is ismertek.
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megújult!
a yamuna professional care professzionális
termékek oldala és webáruháza:
www.yamunaprofessional.hu

Böngésszen gyorsan és egyszerűen!
Lapozzon bele a Professzionális termékkatalógusokba!

A webáruházon keresztül kényelmesen és gyorsan, mindössze 5 perc alatt 
leadhatja rendelését, melyet…
…kérhet házhoz szállítással! 
(1 munkanap alatt, 10.000 Ft alatt 999 Ft-ért, afölött INGYENESEN kiszállítják!)
…átvehet MPL Posta, Mol-Coop vagy Pick Pack Ponton! 
(2-3 munkanap alatt, 10.000 Ft alatt 799 Ft-ért, afölött INGYENESEN kiszállítják!)

fa
ce
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ok

.co

m/yamunaprofessionalcare

* A kupon egyszeri 20% kedvezményre jogosít a www.yamunaprofessional.hu webshopban leadott rendeléskor és a Yamuna Márkaboltban (1055 Budapest, Szent István krt. 1.) való vásárlás 
során. A kedvezmény a fogyasztói ár végösszegéből kerül levonásra. A kupon 2018. december 31-ig érvényes. Egy vásárlás során egy kupon váltható be, illetve ezen időszak alatt  egy vásárló 
egy kupont használhat fel. A kupon készpénzre nem váltható. Beválható minden kozmetikumra és masszázstermékre, kivéve az akciós termékekre.

Vásároljon kedvezményesen webáruházunkban (www.yamunaprofessional.hu) 
vagy a budapesti Yamuna Márkaboltunkban (1055 Budapest, Szent István krt. 1.) 
egyszeri, 20%-os kedvezménnyel, 2018. december 31-ig!*.

YAMUNA
KEDVEZMÉNY
KUPON -20%

KÓD: KATALOGUS18

Iratkozzon fel hírlevelünkre, ha…
…első kézből szeretne értesülni a legfrissebb újdonságokról!
…nem szeretne lemaradni az akciókról!
…olvasna a legújabb trendekről, a szakmát érintő hírekről!
…informálódna szakmai rendezvényekről, 
  képzésekről!

Kövessen
minket

Facebook-on
is!
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yamuna prémium partner hotelek és gyógyfürdők
Összegyűjtöttünk Önnek néhány hotelt és gyógyfürdőt, ahol a masszőrök és 
szakemberek a bőrbarát Yamuna termékeit választották.

Hotelek:

- Danubius Hotels Group szállodalánc hotelei
- Hunguest Hotel szállodalánc hotelei
- Anna Grand Hotel, Balatonfüred
- Vital Hotel Nautis, Gárdony
- Thermal Hotel Visegrád
 

Gyógyfürdők:

- Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
- Harkányi Gyógyfürdő
- Büki Gyógyfürdő Zrt.
- Kehida Termál Gyógyfürdő, Kehidakustány

Várjuk hotelek, gyógyfürdők, SPA-k és iskolák jelentkezését, akik szívesen 
csatlakoznának Prémium Partner hálózatunkhoz. Személyre szabott ajánlatokért 
vegye fel a kapcsolatot velünk: info@yamuna.hu

78



7979



Yamuna Kft.
7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.

Yamuna Márkabolt
      1055 Budapest, Szent István körút 1. (Jászai Mari tér)
      www.yamunaprofessional.hu
      info@yamuna.hu
      facebook.com/yamunaprofessionalcare

yamuna értékesítési pontod:

A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. ©2018 Copyright.
Minden jog fenntartva, Yamuna Kft.


