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a yamuna-story,
avagy a szappanfőzéstől 
a manufaktúráig…

tartalomjegyzék

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 kölcsönkértem apósom kocsiját, hogy 
elindulhassak első értékesítő körutamra. Nekem 



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 
növekvő 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 csatla-
kozhatnak. 
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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



kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

500ml

illatosított mandulás
bázisolaj 

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

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten aján-
lott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz. Ja-
vasolt még olajos thai masszázshoz is.
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kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

hozzáadott 
szintetikus 
illatanyagot    
nem tartalmaz!
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illatmentes mandulás
bázisolaj 

Könnyen beszívódó, illatmentes olaj, amely akár bázi-
solajként, akár önmagában is használható. A mandu-
laolaj kiváló bőrtápláló tulajdonságokkal rendelkezik. 
Kezelés után a bőr hosszú ideig bársonyos, telt és ru-
galmas marad.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására. Arckezelésre is alkalmas.

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

500ml
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szőlőmagolajos növényi 
alapú masszázsolaj  

Bőrtápláló tulajdonságú, könnyedén és gyorsan be-
szívódó, kifejezetten finom, gyümölcsös illatú olaj. 
A szőlőmagolaj segít a bőr nedvességtartalmának 
megőrzésében, biztosítja a rugalmasságát és feszes-
ségét, regenerálja a kollagén szöveteket. A vendég 
bőre a masszázs végére selymes tapintásúvá válik.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására. Arc- és dekoltázskezelésekre kiválóan 
felkészíthető vele a bőr.

Kezelési tipp:
Relaxáló és frissítő testmasszázsra egyaránt java-
solt. Szauna szeánszokhoz is tökéletes választás.

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml
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levendulás növényi alapú 
masszázsolaj

Egy hosszú, fárasztó, stresszes nap után nincs jobb 
egy kellemesen nyugtató, levendula illatú masszázs-
nál, amely amellett, hogy relaxál, finoman élénkít is. 
Oldja a feszültséget, így a Levendulás masszázsolajos 
masszázs tökéletes zárása lehet egy mozgalmas, fá-
rasztó napnak.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására.

Kezelési tipp:
Kifejezetten ajánlott relaxáló és aromaterápiás ke-
zelésekre, illetve svédmasszázshoz, gyógy-, lávakö-
ves-, ayurvédikus masszázshoz.

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml
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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 gyul-
ladáscsökkentő, emellett hidratáló, bőrvédő és -fesze-
sítő, sejtmegújító hatású. Hatóanyaga bőrrokon ösz-
szetételének köszönhetően gyorsan és jól felszívódik. 
Hámosító hatása miatt használhatjuk kisebb (nem 
nyílt!) sebek vagy bőrirritáció esetén is.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására. Talpmasszázshoz is javasolt. Férfiak-
nál és kismamáknál is tökéletes választás.

Kezelési tipp:
Bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-aging) ke-
zelésekre, illetve masszázsok kiegészítésére, va-
lamint hidratáló kezelésre ajánlott. 
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kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml
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paprikás növényi alapú 
masszázsolaj  

Intenzív melegítő hatású, keringést fokozó masszázs-
olaj, amely paprika kivonatot tartalmaz. Hatóanyaga, 
a természetes paprika kivonatban rejlő kapszaicin 
élénkíti a vérkeringést, mely fokozott bőranyagcserét 
idéz elő. Emellett biztosítja a zsírraktárak mobilizál-
hatóságát, a salakanyagok véráramon keresztül törté-
nő kiürítését a szervezetből. Használata után puhává 
varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
Fontos tudni, hogy a kapszaicin vendégek bőrtípu-
sától és tűrőképességétől függően bőrpirosodást, 
csípő-melegítő, szúró érzést okozhat. Ez a kezelés 
során fokozatosan enyhül, majd kb. 20-90 perc el-
teltével 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 kri-
tikus testtájakat, majd a kezelést köpölyözéssel 
zárjuk.  (Használata közben kerüljük az erőteljes 
fogásokat, dörzsöléseket.)

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml

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.
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narancs-fahéjas növényi 
alapú masszázsolaj  

Az intenzíven gyümölcsös narancs és a tüzes-édes, 
lágyan fűszeres fahéj illatának köszönhetően rend-
kívül kellemes atmoszférát teremt a masszázshoz. 
Könnyedén beszívódó masszázsolaj, amelynek hasz-
nálata után garantált a finom, puha bőr.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására.

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

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml
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borsmenta-rozmaringos 
növényi alapú masszázsolaj

Frissítő-üdítő illatú masszázsolaj, amely a sportolók 
egyik kedvenc olaja. Sporttevékenységek előtti be-
melegítéshez vagy sportolás utáni lazító masszázshoz 
kiváló választás.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masszí-
rozására. Talpmasszázshoz is javasolt.

Kezelési tipp:
Testedzések után átmozgató-lazító masszázsok-
hoz, sportmasszázshoz, illetve fizioterápiás keze-
lésekhez ajánlott.

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml
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citromfüves növényi 
alapú masszázsolaj  

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

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására.

Kezelési tipp:
Nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz kiváló.

15

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
250ml



16

yogi növényi alapú 
masszázsolaj 

Pihenés, relaxálás, testi-lelki újjászületés a varázs-
latos kelet misztikus illatával. Masszázs közben a 
vendég teste felfrissül, elméje megtisztul, egyút-
tal a negatív gondolatok is úgy eltűnnek, mintha 
soha nem is lettek volna. A kellemes illat ellazít és 
kikapcsol a hétköznapok taposómalmából. Férfi-
aknál és nőknél egyaránt tökéletes választás.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 
relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz.

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
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kókusz-csokoládé növényi 
alapú masszázsolaj  

A könnyen és gyorsan beszívódó, paraffin- és szí-
nezékmentes olaj hatására masszázs közben ga-
rantált a „merülés” a frissítő kókusz és a selymesen 
finom csokoládé mámorítóan édes „illatóceánjá-
ban”; kezelés végére pedig a bőr bársonyos és ru-
galmas lesz.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott ayurvédikus, thai, indiai masszázshoz.

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
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édes vanília növényi 
alapú masszázsolaj

Ez az olaj az édes illatok kedvelőinek lesz legna-
gyobb kedvence. A klasszikus vanília ellenálhatatlan 
aromája lágyan körbeöleli és üdítően hat vendége 
érzékeire, miközben a mesterséges színezőanyag-
mentes növényi olajnak köszönhetően bőre selyme-
sen puhává és ragyogóvá válik. Édes kényeztetés egy 
fárasztó nap után!

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására.

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

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
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gránátalmás növényi 
alapú masszázsolaj  

Valóságos energiabombaként robban a Gráná-
talmás növényi alapú masszázsolaj, amelynek 
friss és lágy aromája egyaránt kényezteti az ér-
zékeket és a fáradt izmokat. A mesterséges szí-
nezőanyag mentes olaj édes-savanykás, lédús 
gyümölcsöt idéző illata lágyan körbeölel és ella-
zít, miközben puhítja és gyengéden hidratálja a 
bőrt. Masszázs végére pedig finoman felpezsdít, 
energizál és egészen a gránátalma őshazájába, a 
mesés Perzsiába repít.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

Kezelési tipp:
Alkalmas svédmasszázshoz, illetve kifejezetten 
ajánlott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus, valamint 
relaxáló, meditatív, thai masszázsokhoz.
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kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml
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forhim növényi alapú 
masszázsolaj  

A Yamuna gondol a hosszú és fárasztó nap után 
elfáradt, lazítani kívánó férfiakra is, hiszen ponto-
san nekik készült el ez a kellemesen férfias illatú 
olaj, amely mesterséges színezőanyagokat nem 
tartalmaz. Értékes összetevői a bőr mély réte-
geibe jutva fokozzák a masszázs hatását, hidra-
tálják, puhítják a bőrt. Kényeztesse férfi vendé-
gét ezzel a különleges, maszkulin illatú ForHim 
masszázsolajjal. Könnyedén beszívódó masszá-
zsolaj, amely ellazít és férfias illatával energeti-
zál. A MEN olajhoz képest erőteljesebb, fűszere-
sebb-növényesebb, frissebb illat.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

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

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml



21

men növényi alapú 
masszázsolaj  

A férfiak bőre különleges törődést kíván. Ez a 
növényi alapú masszázsolaj természetes kikap-
csolódást ígér a teremtés koronái számára. Az 
olaj értékes összetevői a bőr mélyebb rétegeibe 
jutva fokozzák a masszázs hatását, hidratálják, 
puhítják a bőrt. Markáns-karakteres illata még 
a testet-lelket felüdítő masszázs után is soká-
ig érezhető. A ForHim olajhoz képest mélyebb, 
férfiasabb, parfümösebb illat.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

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

kőolajszármazék 
és szintetikus 
színezék mentes!

1000ml



paraffin alapú
masszázsolajok22



paraffin masszázsolaj  

Gyógyszerkönyvi minőségű, színtelen, illatmen-
tes, 100%-os tisztaságú paraffinolaj. Bőrpuhító 
hatású, meggátolja a túlzott vízleadást. Könnye-
dén lemosható. Tökéletes vivőanyaga a zsírban 
oldódó hatóanyagoknak.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

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

23

1000ml
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levendulás paraffin 
alapú masszázsolaj  

 
Egy hosszú, fárasztó, stresszes nap után nincs 
jobb egy kellemesen nyugtató, levendula illatú 
masszázsnál, amely amellett, hogy relaxál, fino-
man élénkít is. Oldja a feszültséget, így a Leven-
dulás masszázsolajos masszázs tökéletes zárása 
lehet egy mozgalmas, fárasztó napnak.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Arckezelésre is alkalmas.

Kezelési tipp:
Kifejezetten ajánlott relaxáló és aromaterápiás 
kezelésekre, illetve svédmasszázshoz, gyógy-, lá-
vaköves-, ayurvédikus masszázshoz. 

1000ml
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borsmenta-rozmaring 
paraffin alapú masszázsolaj

Frissítő-üdítő illatú masszázsolaj, amely a spor-
tolók egyik kedvenc olaja. Sporttevékenységek 
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 masszázsok-
hoz, sportmasszázshoz, illetve fizioterápiás keze-
lésekhez ajánlott.

1000ml



26

citromfüves paraffin 
alapú masszázsolaj

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

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

Kezelési tipp:
Nyugtató, relaxáló és frissítő masszázshoz kiváló.

1000ml

26



aloe verás paraffin 
alapú masszázsolaj  

Jól masszírozható, 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:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására. Talpmasszázshoz is javasolt. 
Férfiaknál és kismamáknál is tökéletes választás.

Kezelési tipp:
Bőrregeneráló és -öregedésgátló (anti-aging) 
kezelésekre, illetve masszázsok kiegészítésére, 
valamint hidratáló kezelésre ajánlott.

27

1000ml



28

narancs-fahéjas paraffin 
alapú masszázsolaj 

Az intenzíven gyümölcsös narancs és a tüzes-édes, 
lágyan fűszeres fahéj illatának köszönhetően rend-
kívül kellemes atmoszférát teremt a masszázshoz. 
Jól masszírozható masszázsolaj, amelynek haszná-
lata után garantált a finom, puha bőr.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész 
masszírozására.

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

1000ml

28



29

paprikás paraffin 
alapú masszázsolaj  

Intenzív melegítő hatású, keringést fokozó masszázsolaj, 
mely paprika kivonatot tartalmaz. Hatóanyaga, a ter-
mészetes paprika kivonatban rejlő kapszaicin élénkíti 
a vérkeringést, amely 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 a vendégek bőrtípu-
sától és tűrőképességétől függően bőrpirosodást, csí-
pő-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 zárjunk. (Használata közben 
kerüljük az erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

1000ml

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

Pihenés, relaxálás, testi-lelki újjászületés a varázsla-
tos kelet misztikus illatával. Masszázs közben a ven-
dég teste felfrissül, elméje megtisztul, egyúttal a ne-
gatív 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.

1000ml

30
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masszírozó
krémek32



zsíros, illatmentes 
masszázskrém  

Általános használatú, könnyen kenhető masszírozó 
krém, amely nem tartalmaz szintetikus színezéket 
és illatanyagot. Használata során nem csomósodik. 
A bőrbe lassan szívódik be, magas zsírtartalma pe-
dig kiváló kenhetőséget biztosít. A felszívódás ideje 
tovább növelhető, ha vizes vagy olajos kézzel dolgoz-
zuk be. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint az E-vi-
tamin és a mandulaolaj, amelyek növelik a bőr rugal-
masságát, illetve bársonyossá és puhává varázsolják 
azt. A krémet vékony rétegben simító mozdulatok-
kal kell felvinni a kezelni kívánt testrészre. A kezelés 
során a test melegétől valamivel 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. 

33

szintetikus 
színezéket és 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

1000ml



szintetikus 
színezéket nem 
tartalmaz!

legnépszerűbb 
masszázs- 
krémünk! 

34

zsíros masszázskrém 
narancs-fahéj illattal 

Általános használatú masszírozó krém, kellemes 
frissítő narancs-fahéj illattal. Szintetikus színezé-
ket nem tartalmaz. Használata során nem cso-
mósodik. A bőrbe lassan szívódik be, magas zsír-
tartalma pedig kiváló kenhetőséget biztosít. A 
felszívódás ideje tovább növelhető, ha vizes vagy 
olajos kézzel dolgozzuk be. Olyan hatóanyago-
kat tartalmaz, mint az E-vitamin és a mandulao-
laj, amelyek 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 hosszantartó, 
a bőr számára kíméletes masszázst biztosít.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masszíro-
zására. Talpmasszázshoz is javasolt.

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

1000ml



35

kakaóvajas csokiálom 
masszázskrém  

Érzéki csábítás egy fárasztó, kimerítő nap után. A 
kellemes csokoládé illat a lelket, a kakaóvaj a tes-
tet és a bőrt kényezteti. A masszázskrém magas 
kakaóvaj tartalma mellett olyan hatóanyagokkal 
bír, mint az E-vitamin vagy a mandulaolaj. Az E-vi-
tamin növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát 
és simaságát. Véd a káros sugaraktól, illetve fon-
tos szerepe van a szabad gyökök kialakulásának 
megelőzésében. A mandulaolaj ápolja, puhítja a 
bőrt, visszaadja annak rugalmasságát és lassítja a 
bőr öregedését. A kakaóvaj kiváló bőrápoló; meg-
őrzi puhaságát, védi és hidratálja azt. 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 aján-
lott gyógy-, lávaköves-, ayurvédikus masszázshoz.

kellemes 
csokoládé 
illattal!

1000ml



36

mélyhidratáló 
masszázskrém

Szintetikus illatanyagtól mentes masszázskrém, 
melynek összetevői között megtalálható a kollagén, 
az E-vitamin és a ligetszépeolaj. A kollagén hozzájárul 
a bőr strukturális szerkezetének javításához. Az E-vi-
tamin növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és 
simaságát. Véd a káros sugaraktól, illetve megelőzi a 
szabad gyökök kialakulását. A ligetszépe olaj rugal-
massá teszi, megújítja és hidratálja a bőrt.

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

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

36

hozzáadott 
szintetikus 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

1000ml



kámforos-mentolos 
krém 

Olyan hatóanyagokat tartalmaz, mint a kámfor, 
a mentol vagy a borsmentaolaj. A kámfor hűsítő, 
enyhe érzéstelenítő hatású. A borsmenta a kám-
forhoz hasonlóan hűsítő, valamint nyugtató ha-
tással bír. A kezelendő felületre vékony rétegben 
vigye fel a krémet, majd finomabb mozdulatok-
kal juttassa a bőrbe.

Felhasználási javaslat:
Teljes testfelületen alkalmazható. Talpmasszázshoz 
tökéletes választás.

Kezelési tipp:
Sportedzések utáni használatra javasolt.

37

1000ml



hozzáadott 
szintetikus 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

1000ml

38

regeneráló 
masszázskrém 

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 vérke-
ringést, amely fokozott bőranyagcserét idéz elő. A kám-
for hűsítő, enyhe érzéstelenítő hatású. A rozmaringolaj 
keringésjavító, nyugtató, izomlazító hatásáról ismert. 
Az árnika gyulladásos fájdalmakra, rándulásokra kiváló, 
emellett fertőtlenítő és stimuláló hatása is ismert.

Felhasználási javaslat:
Testedzések előtti bemelegítéshez, sportolás utáni regene-
ráló masszázshoz, valamint fáradt izmok átmasszírozására 
ajánlott. Paprika kivonat tartalma miatt csípő érzés előfor-
dulhat! A rozmaring miatt magas vérnyomású vendégek-
nél nem ajánlott!

Kezelési tipp:
Tökéletes cellulit kezelésre, főként a kritikus testtájakon 
(comb, fenék, csípő), illetve alakformáló masszázsra. Spor-
tedzések előtti bemelegítő vagy utáni átmozgatásra, vala-
mint a fáradt izmok helyi ellazítására kiváló.



39

hidrofil-nonion krém  

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

Felhasználási javaslat:
Használata javasolt arckezelés előtti felpuhításra 
(vapozon alatt is).

Kezelési tipp:
Puhításra, hidratálásra és fürdetőkrémnek is kiváló.

hozzáadott 
szintetikus 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

1000ml



40

szőlőmagolajos 
masszázskrém

Bőrtápláló tulajdonságú, kifejezetten finom, gyü-
mölcsös illatú krém. A szőlőmagolaj segít a bőr 
nedvességtartalmának megőrzésében, biztosítja a 
rugalmasságát és feszességét, regenerálja a kolla-
génrostokat. A kezelés végére a vendég bőrét sely-
mes tapintásúvá varázsolja.

Felhasználási javaslat:
Teljes testmasszázsra vagy bármely testrész masz-
szírozására. Arc- és dekoltázskezelésekre kiválóan 
felkészíthető vele a bőr.

Kezelési tipp:
Relaxáló vagy frissítő masszázsokra, testkezelé-
sekre javasolt.

40

1000ml



gyantázás utáni 
bőrnyugtató krém  

Gyantázás utáni bőrnyugtatáshoz használatos 
krém, amely allantoint és kollagént tartalmaz. Az 
allantoin elősegíti a bőr és a szövetek regenerá-
lódását, illetve az új sejtek képződését. Bőrvédő 
és sebhegesítő hatású. A kollagén hozzájárul a 
bőr strukturális szerkezetének javításához, növeli 
a bőr rugalmasságát, valamint helyreállítja an-
nak vízháztartását.

Felhasználási javaslat:
Az érintett testrészek, testtájak bemasszírozására 
ajánlott.

Kezelési tipp:
Kiváló gyantázás utáni bőrnyugtatásra!

41

hozzáadott 
szintetikus 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

1000ml



42

talpmasszázskrém  

Lassan felszívódó, a fáradt lábfejek és talpak 
masszírozására kifejlesztett, kellemes illatú 
krém, amely makadámia olajat, fekete nadálytő 
kivonatot, mandulaolajat és kurkuma kivonatot 
tartalmaz. A makadámia olaj kiválóan ápolja a 
száraz bőrt, illetve lassítja az öregedését. A man-
dulaolaj ápolja, puhítja a bőrt, visszaadja annak 
rugalmasságát és lassítja a bőr öregedését. A 
kurkuma nyugtatja a bőrt, valamint puhává vará-
zsolja a száraz, kirepedezett sarkak bőrét.

Felhasználási javaslat:
A talpak és a lábfejek átmasszírozására.

Kezelési tipp:
Talpmasszázshoz kifejlesztve.

szintetikus 
színezéket és 
illatanyagot     
nem tartalmaz!

500ml





cellulitkezelő
krémek és gélek44



koffeines 
masszázskrém  

A masszázskrém olyan hatóanyagokat tartalmaz, 
mint a zöld kávé kivonat, a kollagén, a fahéjolaj és az 
E-vitamin. A zöld kávé kivonat javítja a bőr anyagcse-
réjét, valamint antioxidánsokat tartalmaz, amelyek 
növelik az elasztin rostok élettartamát. A kollagén 
hozzájárul a bőr strukturális szerkezetének javításá-
hoz. Az E-vitamin pedig növeli a nedvességtartal-
mát, lágyságát és simaságát.

Felhasználási javaslat:
Alakformáló kezelésekhez, illetve sportedzések 
utáni használatra kiváló.

Kezelési tipp:
Alakformáló, illetve sportedzések utáni haszná-
latra kiváló. Ha tovább szeretné fokozni a hatását, 
kombinálja masszázs után, ultrahanggal bevitt 
zselével. Hatékonyabb eredmény elérése érdeké-
ben tekercselő fólia használta ajánlott!

45

1000ml



46

paprikás
krém

Intenzív melegítő hatású, keringést fokozó krém, 
amely paprika kivonatot tartalmaz. Hatóanyaga, a ter-
mészetes paprika kivonatban rejlő kapszaicin élénkíti 
a vérkeringést, amely 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 a vendégek bőrtípu-
sától és tűrőképességétől függően bőrpirosodást, csí-
pő-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 zárjunk. (Használata közben 
kerüljük az erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

1000ml

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.



47

paprikás
gélpakolás 

Intenzív melegítő hatású, keringést fokozó gél, amely 
paprika kivonatot tartalmaz. Hatóanyaga, a természetes 
paprika kivonatban rejlő kapszaicin élénkíti a vérkerin-
gést, amely fokozott bőranyagcserét idéz elő. Emellett 
biztosítja a zsírraktárak mobilizálhatóságát, a salakanya-
gok véráramon keresztül történő kiürítését a szervezet-
ből. Használata után puhává varázsolja a bőrt.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) aján-
lott. Fontos tudni, hogy a kapszaicin a vendégek 
bőrtípusától és tűrőképességétől függően bőrpiro-
sodást, 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 után 
Paprikás krémmel kenjük be a kritikus testtájakat, 
majd a kezelést köpölyözéssel zárjunk. (Használata 
közben kerüljük az erőteljes fogásokat, dörzsöléseket.)

1000ml

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.



48

algás
gélpakolás

Finom, kellemesen csábító illatú, könnyedén be-
szívódó gél, mely a problémás testtájakon a bőrt 
simábbá, feszesebbé teszi. A Fucus Vesiculosus 
(Hólyagmoszat) kivonatát tartalmazza, amely hi-
datáló, stimuláló, feszesítő, regeneráló hatású. 
Fokozza a helyi vérkeringést, segít a narancsbőr 
elleni harcban, valamint értékes vitaminokat, ás-
ványi anyagokat tartalmaz. A kezelendő felület 
alapos tisztítása után mélysimításokkal egyenle-
tes rétegben vigye föl a gélt, majd kíméletesen 
juttassa 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. 
Hatékonyabb eredmény elérése érdekében hasz-
náljon tekercselő fóliát! Ultrahanggal vagy ionto-
forézissel még mélyebbre bejuttatható a bőrbe.

1000ml
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zöldteás
gélpakolás  

Zöldtea-kivonatot tartalmaz, amely hidratáló, élénkítő, 
antioxidáns, anyagcsere javító és antimikrobális tulaj-
donságokkal rendelkezik. Egyúttal csökkenti a sza-
badgyök-képződést, ezáltal az elasztinrostok élet-
tartamát 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 mélyeb-
ben bejuttatható a bőrbe. Kiváló még testteker-
cseléshez, amelyhez a hatékonyabb eredmény 
elérése érdekében használjon tekercselő fóliát.
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koffeines
gélpakolás

Zöld kávé kivonatot és fahéjolajat, valamint 
B-vitamint és antioxidánst tartalmaz. A zöld 
kávé (koffein) kivonat antioxidáns hatású, 
csökkenti a szabadgyökök képződését és ezáltal 
növeli a bőr feszességét adó elasztin rostok 
élettartamát. Értágító, stimuláló hatású, javítja 
a bőr vérkeringését és anyagcseréjét. A fahéjolaj 
melegítő hatású illóolaj, amely serkenti a 
vérkeringést, helyi vérbőséget okoz, emellett az 
anticellulit kezelések kedvelt hatóanyaga. Javítja 
a bőr feszességét, tónusosságát. Összehúzó, 
fertőtlenítő hatása is ismert.

Felhasználási javaslat:
A kritikus testtájakra (comb, fenék, csípő, has) ajánlott. 
Érzékeny bőrre nem ajánlott!

Kezelési tipp:
Cellulit, alakformáló, illetve sportedzés utáni izom-
lazító kezelésekre kiváló. Ha tovább szeretné fo-
kozni a hatását, kombinálja masszázs után, ultra-
hanggal bevitt zselével. Hatékonyabb eredmény 
elérése érdekében használjon tekercselő fóliát!

1000ml



bőrfeszesítő 
masszázskrém 

Kellemesen lágy állagú, finom illatú krém, amely 
javítja a bőr simaságát és feszességét. Két olyan 
anticellulit hatású növényi hatóanyag kombiná-
cióját tartalmazza, amelyeket az indiai Ayurvé-
dikus gyógyászatban régóta használnak. Az In-
diai csalán gyökerének kivonata olyan enzimek 
működését aktiválja a szervezetben, amelyek 
elősegítik a lipolízist, azaz a zsírok lebontását. 
Az Indiai balzsamfa (Cammiphora Mukul) gyan-
tája (Guggul gyantaként ismert) a szervezetben, 
véráramban keringő trigliceridek, azaz zsírok 
csökkentésével segít megakadályozni a zsírszö-
vetek újraképződését. Rendszeres használatával 
mérséklődnek a zsírlerakódások, emellett a bőr 
felszíne simább, egyenletesebb lesz. Emellett 
hidratáló hatású betaint tartalmaz.

Felhasználási javaslat:
Anticellulit kezelésekhez, a teljes test 
masszírozásához használható. A kritikus testtájakra 
(comb, fenék, csípő, has) kifejezetten ajánlott.

Kezelési tipp:
Anticellulit kezelésekhez tökéletes választás.
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500g

bőrradír
 mandula őrleménnyel

A benne található finom szemcsés mandulaőr-
lemény kíméletesen távolítja el a bőrről az elhalt 
hámsejteket. A bőrradír emellett antioxidáns ha-
tású E-vitamint, hidratáló, feszesítő, sejtmegújí-
tó aloekivonatot, valamint a bőrt puhító, ápoló 
makadámia olajat és avokádó olajat tartalmaz. 
Rendszeres használatával a bőr üdévé, bársonyo-
san puhává, feszessé és élettel telivé válik.

Felhasználási javaslat:
Mechanikai peelingre, az arc vagy a test teljes fe-
lületének kezelésére javasolt.

Kezelési tipp:
Minden kezelés előtt kifejezetten javasolt a használa-
ta. A letisztított bőrre vigye fel, majd dörzsölő, körkö-
rös mozdulatokkal radírozza le a bőrt. Kezelés után 
maradéktalanul távolítsa el, majd jöhet a testkezelés 
vagy masszázs.
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masszázskrém
kezdőszett

A kezdőszett tartalma:
 ■ 1 db Kámforos-mentolos krém 1000 ml
 ■ 1 db Szőlőmagolajos masszázskrém 1000 ml
 ■ 1 db Zsíros masszírozó krém, illatmentes 1000 ml
 ■ 1 db Zsíros masszírozó krém, narancs-fahéj illattal 1000 ml
 ■ 1 db Bőrfeszesítő maszázskrém 1000 ml
 ■ 1 db Gyantázás utáni bőrnyugtató krém 1000 ml
 ■ 1 db Koffeines masszázskrém 1000 ml
 ■ 1 db Mélyhidratáló masszázskrém 1000 ml
 ■ 1 db Paprikás krém 1000 ml
 ■ 1 db Regeneráló masszázskrém 1000 ml
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A kezdőszett tartalma:
 ■ 1 db Kókusz-csokoládé növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db Aloe verás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db Levendulás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db MEN növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db Paprikás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db Gránátalmás növényi alapú masszázsolaj 1000 ml
 ■ 1 db Szőlőmagolajos növényi alapú masszázsolaj 1000 ml 
 ■ 1 db Édes vanília növényi alapú masszázsolaj 1000 ml

növényi alapú 
masszázsolaj kezdőszett



57

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

paraffin alapú 
masszázsolaj kezdőszett
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A kezdőszett tartalma:
 ■ 1 db Citromfüves növényi alapú masszázsolaj 250 ml
 ■ 1 db Paprikás növényi alapú masszázsolaj 250 ml
 ■ 1 db Aloe verás növényi alapú masszázsolaj 250ml
 ■ 1 db Levendulás növényi alapú masszázsolaj 250 ml
 ■ 1 db Borsmenta-rozmaringos növényi alapú masszázsolaj 250 ml
 ■ 1 db Narancs-fahéjas növényi alapú masszázsolaj 250 ml 
 ■ 1 db Szőlőmagolajos növényi alapú masszázsolaj 250 ml 

növényi alapú olajvariációk 
kezdőszett (250 ml)



www.yamunaprofessional.hu

LIMITÁLT, SZEZONÁLIS 
MASSZÁZSSZETTEK ÉS -CSOMAGOK
KEDVEZMÉNYES ÁRON VAGY AJÁNDÉKKAL!

Hogy azoknak a szakemberek-
nek is kedveskedjünk, akik sze-
retnek egyszerre több olajból, 
krémből, gélből bevásárolni, 
összeállítottunk szezonális, li-
mitált mennyiségben elérhető 
masszázsszetteket.

Ezeket a szuper csomagokat 
kedvezményes áron vagy 
ajándékkal szerezheti be!

Nézze meg folyamatosan változó 
kínálatunkat és válogasson kedvére: 
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pumpás adagoló 
1000 g-os tégelyekhez 

pumpás adagoló
literes olajokhoz 

Pumpás adagoló testkezelő krémekhez, masszázskré-
mekhez a higiénikus adagoláshoz.

Pumpás adagoló masszázsolajainkhoz a higié-
nikus adagoláshoz.

poszterek

50x70 cm méretű poszterek, szalonja díszítésére.
Keresse őket a www.yamunaprofessional.hu oldalon. 

textilek

Hímzett logóval ellátott, 100% pamutból készült tö-
rölközőket és kéztörlőket keresse webáruházunkban. 
Keresse őket a www.yamunaprofessional.hu oldalon. 



HA NEM TUDJA, MELYIK ILLAT LESZ 
VENDÉGEI KEDVENCE: 

NÖVÉNYI MASSZÁZSOLAJOK 50ML-S KISZERELÉSBEN!

Új, limitált kiadású, növényi 
alapú masszázsolajainkat 

50ml-s kiszerelésben is megren-
delheti. Így, ha nem biztos benne, 

hogy az új illatot a vendégei szeret-
ni fogják, tesztelheti rajtuk még a 
literes kiszerelés beszerzése előtt.

Próbálja ki Ön is és találja 
meg vendége legújabb 

kedvencét! Keresse őket, 
limitált mennyiségben 

webáruházunkban:

www.yamunaprofessional.hu



Termék neve

Illatosított mandulás
bázisolaj 

Illatmentes mandulás
bázisolaj 

Borsmenta-rozmaringos
növényi alapú masszázsolaj 

Narancs-fahéjas növényi
alapú masszázsolaj 

Levendulás növényi
alapú masszázsolaj 

Citromfüves növényi
alapú masszázsolaj 

Paprikás növényi
alapú masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arckezeléshez

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

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

Kombinálható 

- bármely illóolajjal

 - bármely illóolajjal

- Kámforos-mentolos masszázsk-
rémmel
- Mentás frissítő testpakolással

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

- Mélyhidratáló masszázskrémmel

- Mélyhidratáló masszázskrémmel 
(a kezelés céljától függően)l

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

Kezelési tipp

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

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

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

Bőrtípus ajánló

- minden bőrtípushoz (attól 
függően, milyen illóolajjal 
kombináljuk)

- minden bőrtípushoz (attól 
függően, milyen illóolajjal 
kombináljuk)

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

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

Aloe verás növényi
alapú masszázsolaj 

Szőlőmagolajos növényi
alapú masszázsolaj 

Gránátalmás növényi
alapú masszázsolaj

ForHim  növényi
alapú masszázsolaj 

MEN növényi
alapú masszázsolaj

Yogi  növényi
alapú masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

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

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arc- és dekoltázskeze-
lésekhez

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- arckezeléshez

Kombinálható 

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

- Szőlőmagolajos masszázskrém-
mel

- mandula őrleményes Bőrradírral

- mandula őrleményes Bőrradírral

- mandula őrleményes Bőrradírral

- mandula őrleményes Bőrradírral 

Kezelési tipp

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

- relaxáló és frissítő testmasszázsra
- szauna szeánszokhoz

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

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

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

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

Bőrtípus ajánló

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

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

- minden bőrtípushoz

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

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

Paraffin masszázsolaj 

Borsmenta-rozmaringos
paraffin alapú masszázsolaj 

Narancs-fahéjas paraffin 
alapú masszázsolaj

Levendulás paraffin alapú 
masszázsolaj

Citromfüves paraffin alapú 
masszázsolaj

Yogi paraffin alapú 
masszázsolaj

Felhasználási javaslat 

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz
- talpmasszázshoz
(Kismamáknál a haszná-
lata nem javasolt.)

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

- teljes testmasszázshoz
- bármely testrészmasz-
százshoz

Kombinálható 
 

- bármely paraffin alapú olajjal

- Kámforos-mentolos masszázsk-
rémmel
- Mentás frissítő testpakolással

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

- Mélyhidratáló masszázskrémmel

- Mélyhidratáló masszázskrém (a 
kezelés céljától függően)

- mandula őrleményes Bőrradírral 

Kezelési tipp

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

- 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

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

Bőrtípus ajánló

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

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott

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

- érzékeny 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

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.)

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)

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 

Bőrtípus ajánló

- érzékeny bőrre nem ajánlott

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

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 

Kakaóvajas csokiálom
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

- 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 

- 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

- gyantázás utáni bőrnyugtatásra

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

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

Bőrtípus ajánló

- érzékeny bőrre nem ajánlott
- 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 
(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
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

- 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

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

Kezelési tipp

- alakformáló masszázsra
- sportedzések előtti bemelegítő átmozga-
tásra, valamint sportolás után

- sportedzések utáni használatra
- hűsítő-frissítő kezelésekre

- relaxáló vagy frissítő masszázsokra, testke-
zelésekre

- talpmasszázshoz

Bőrtípus ajánló

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlot

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

- 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 gélpakolás 

Bőrfeszesítő
masszázskrém

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!)

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

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

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

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.)

- bőrfeszesítő és -öregedésgátló (anti-aging) 
kezelésekhez

Bőrtípus ajánló

- érzékeny bőrre nem ajánlott
(Használata a legkisebb hám-
sérülés esetén is tilos!)

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- érzékeny bőrre nem ajánlott
(Használata a legkisebb hám-
sérülés esetén is tilos!)

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

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

Koffeines gélpakolás

Zöldteás gélpakolás 

Algás gélpakolás 

Felhasználási javaslat 

- a kritikus testtájak ke-
zeléséhez (comb, fenék, 
csípő, has)

- teljes testkezeléshez
- bármely testrészkeze-
léshez

- a kritikus testtájak keze-
léséhez (comb, fenék, csí-
pő, has) (Jódérzékenység 
esetén ne alkalmazzuk!)

Kombinálható 

- Zöldteás gélpakolással

- 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

- érzékeny bőrre nem ajánlott

- 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

Bőrradír mandula
őrleménnyel

Felhasználási javaslat 

- mechanikai peelingként

Kombinálható 

- 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

- minden kezelés előtt

Bőrtípus ajánló

Mechanikai peelingre érzé-
keny bőr esetén nem javasolt.

testradír



Alga-kivonat (INCI név: Fucus Vesiculosus Extract)
A Fucus Vesiculosus (Hólyagmoszat) kivonata értékes vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Hidatáló, stimuláló, feszesítő, regeneráló hatású, 
valamint fokozza a helyi vérkeringést, ezáltal segít a narancsbőr elleni harcban. 

Allantoin (INCI név:  Allantoin)
Több gyógynövényben is megtalálható hatóanyag. Rendkívül jó gyulladáscsökkentő, emellett hámképző, bőrnyugtató, bőrszerkezet-javító tulajdon-
ságú. Hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az elhalt hámsejtek leválását és a természetes hámosodás beindítását.

Aloe Vera kivonat (INCI név:  Aloe Barbadensis Leaf Juice / Aloe Ferox Leaf Extract)
Az aloe vera majdhogynem egyedülálló növény, több mint húszféle létfontosságú ásványi anyagot, valamint vitaminokat tartalmaz. Kivonata könnyen 
felszívódik a bőrben. Antioxidánsokban gazdag, bőrápoló hatása közismert. Hidratálja, kondicionálja, frissíti, táplálja a bőrt, emellett összehúzó és 
gyulladáscsökkentő hatása is ismert.

Avokádó olaj (INCI név:  Persea Gratissima Oil)
Az avokádó érett terméséből készült olaj 85%-ban telítetlen zsírsavakból áll. Kiváló bőrápoló, segíti a sejtmegújulást. A gyulladásra hajlamos, érzékeny 
bőr is jól tolerálja. A-, D-, és E-vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz.

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)
Természetesen előforduló hatóanyag, a kozmetikában használt betaint cukorrépából nyerik ki. Fő funkciója a hidratálás. Védi a keratinocitákat a 
vízvesztéstől, és segíti a sejtek vízfelvételi folyamatait, ezáltal gyors hidratálást biztosít a bőrnek. A sejtek vízháztartásának kiegyensúlyozásával védi 
azokat a környezeti hatások (UV-sugárzás, hő) okozta károsodásoktól. 

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.

Cammiphora Mukul Resin Extract (INCI név:  Cammiphora Mukul Resin Extract)
Az Indiai balzsamfa (Cammiphora Mukul) gyantája, amely Guggul gyantaként is ismert, a szervezetben, véráramban keringő trigliceridek csökkenté-
sével segít megakadályozni a zsírszövetek újraképződését. Hatására csökkennek a zsírlerakódások, emellett a bőr felszíne simább, egyenletesebb lesz. 
Az indiai Ayurvédikus gyógyászatban régóta használnak.

Coleus Forskohlii Root Extract (INCI név:  Coleus Forskohlii Root Extract )
Az Indiai csalán (Coleus Forskohlii) gyökerének kivonata olyan enzimek működését akiválja a szervezetben, amelyek elősegítik a lipolízist, vagyis a 
zsírok lebontását. az indiai Ayurvédikus gyógyászatban régóta használnak. 

hatóanyag lexikon (a-c)
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E-vitamin (INCI név:  Tocopherol)
Az E-vitamin, más néven tokoferol, növeli a bőr nedvességtartalmát, lágyságát és simaságát.  Fontos szerepe van a bőrt károsító szabadgyökök kialaku-
lásának megakadályozásában. Kozmetikai készítményekben mint a bőr öregedését gátló (anti-aging) vitamint alkalmazzák. 

Feketenadálytő-kivonat (INCI név:  Symphytum Officinale Root Extract)
A fekete nadálytő gyökerének kivonata, melynek fontos hatóanyaga az allantoin. Nyugtató, fájdalomcsillapító, sebösszehúzó hatása miatt alkalmaz-
zák, illetve kiváló kisebb zúzódások, rándulások esetére is.

Kakaóvaj (INCI név:  Theobroma Cacao Seed Butter)
A kakaóbabból kinyert kakaóvaj bőrpuhító, tápláló, hidratáló növényi alapanyag. Könnyen olvad, védőréteget képez a bőrön, ezáltal megakadályozza 
a vízvesztést és a bőr kiszáradását. Az őszi-teli időszakban a hidegtől igénybevett, kiszáradt bőrre nagon jó hatással van.

Kámfor (INCI név:  Camphor)
Fertőtlenítő, enyhe fájdalomcsillapító, érzéstelenítő, gyulladáscsökkentő hatású anyag. Hűsít, csökkenti az égő, viszkető érzést a bőrön. 

Kollagén (INCI név:  Collagen)
A kollagén a szervezetben nagy mennyiségben előforduló, fehérje típusú anyag. A bőrben a sejtközötti állományban fordul elő, kollagénrostok formá-
jában. Ezek a kollagénrostok nagyban felelősek a bőr feszességéért, rugalmasságáért. 
A kozmetikában a kollagént főként hidratáló és kondicionáló tulajdonságai miatt alkalmazzák. 

Kurkuma kivonat (INCI név:  Curcuma Longa Root Extract)
A tópusi vidékeken termő kurkuma gyökeréből készült kivonat fő hatóanyaga a kurkumin. Főként antioxidáns, valamint gyulladáscsökkentő és anti-
bakteriális hatása miatt alkalmazzák.

Makadámiaolaj (INCI név:  Macadamia Ternifolia Seed Oil)
Omega-7 és Omega-9 zsírsavakban gazdag olaj, melynek rendszeres használatával a bőr visszanyerheti rugalmasságát, feszességét. Lassítja az öre-
gedési 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. 

Mandulaolaj (INCI név:  Prunus Amygdalus Dulcis Oil)
Az édes mandula terméséből kinyert olaj értékes telítetlen zsírsavakat, valamint  E-vitamint tartalmaz Mivel könnyen felszívódik, alkalmas száraz, meg-
viselt, esetleg gyulladt bőrtípusok sima, puha tapintásának visszaadásához. Kis mértékben hidratáló tulajdonságú , képes megújítani, feljavítani a bőr 
minőségét, használatával a bőr újra telt, természetesen fényes lesz.

Mandulaőrlemény (INCI név:   Prunus Amygdalus Dulcis Shell Powder )
A mandulamag héjának őrleménye, természetes, növényi eredetű radírozó hatású anyag. Nagyon finom szemcseméretének (50/200
mikron) köszönhetően ideális az arcbőr tisztítására, radírozására. Gyengéden, mégis hatékonyan távolítja el az elhalt hámsejteket,
javítja a bőrfelszín egyenletességét, segíti a sejtek megújulását. Növényi eredetének köszönhetően nem terheli a környezetet.

hatóanyag lexikon (e-m)
E

FE

KA

KÁ

KO

KU

MA

MA

MA



Mentol (INCI név:  Menthol)
A borsmentából állítják elő a mentolt, mely nyugtató, frissítő, gyulladáscsökkentő, hűsítő hatású anyag. Antiszeptikum.

Paprika kivonat (INCI név:  Capsicum Frutescens Resin / Capsicum Annuum Extract)
A piros chilipaprika termésének kivonata, melynek fő hatóanyaga a kapszaicin. Anticellulit termékekben gyakran alkalmazzák. Serkenti a vérkeringést 
és a nyirokkeringést. Enyhíti a reumás, izom- és ízületi fájdalmakat. A fájdalom-receptorok stimulálásával a bőrön égető, csípő érzést okoz, melegér-
zetet ad. 

Rozmaringolaj (INCI név:  Rosmarinus Officinalis Oil)
A rozmaring illóolajának a népi gyógyászatban többek közt keringésjavító, nyugtató, fájdalomcsökkentő, gyulladáscsökkentő, összehúzó és fertő-
zésgátló hatásokat tulajdonítottak. 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.

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.

Zöld kávé kivonat (INCI név:  Coffea Arabica Seed Extract)
A nyers, pörköletlen kávébabokból készült kivonat antioxidáns hatású, csökkenti a szabadgyökök képződését és ezáltal növeli a bőr feszességét adó 
elasztin rostok élettartamát. Értágító, stimuláló hatású, javítja a bőr vérkeringését és anyagcseréjét.

Zöldtea-kivonat (INCI név:  Camellia Sinensis Leaf Extract)
A teacserje (Camellia Sinensis) leveleiből nyert kivonat hidratáló tulajdonsága által a bőrt bársonyosabbá, feszesebbé varázsolja. Antioxidáns hatású, 
csökkenti a szabadgyökök képződését és ezáltal növeli a bőr feszességét adó elasztin rostok élettartamát. 

hatóanyag lexikon (M-Z)
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Böngésszen kényelmesen és egyszerűen 
professzionális termékeink között:
www.yamunaprofessional.hu

A webáruházon keresztül kényelmesen és gyorsan, mindössze 5 perc alatt 
leadhatja rendelését, amelyet…
…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! 
(1 munkanap alatt, 10.000 Ft alatt 799 Ft-ért, afölött INGYENESEN kiszállítják!)
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m/yamunaprofessional care

* 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 2020. március 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, 2020. március 31-ig!*.

YAMUNA
KEDVEZMÉNY
KUPON -20%

KÓD: PROFIKATALOGUS

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:

• Hotel Karos Spa
• Thermál Hotel Visegrád
• Hotel Piroska, Bük
• Silver Hotel, Hajdúszoboszló
• Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
 
Gyógyfürdők:

• Eger Termálfürdő
• Zalakarosi Családi- Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.
• Harkányi Gyógyfürdő Zrt.
• Büki Gyógyfürdő Zrt.
• Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
• Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Várjuk hotelek, gyógyfürdők, SPA-k és iskolák jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának 
Prémium Partner hálózatunkhoz. Személyre szabott ajánlatokért kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot értékesítő kollégánkkal:

• Nyugat-Magyarország: Deák-Lukács Ágnes 
(+36 30 656 2929, agnes.deak-lukacs@yamuna.hu)

• Kelet-Magyarország: Hasznos Erika (+36 30 870 1898, erika.hasznos@yamuna.hu)
• Budapest és Pest megye: Glázer Andrea 

(+36 30 234 1001, andrea.glazer@yamuna.hu)
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