
 

   

 

 

 

YONELLE to wyjątkowa marka kosmetyczna przeznaczona specjalnie dla kobiet 
dojrzałych 40+. Tworzy luksusowe, nowatorskie produkty – kosmetyki infuzyjne 

o ponadprzeciętnej skuteczności przeciwzmarszczkowej, osiągniętej dzięki 
wspomaganiu wnikania składników aktywnych w skórę. 

 

SPILANTOL MIMICAL EFFECT 

Luksusowy zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy. 

Polecany do każdego typu cery,  zarówno z dopiero rysującymi się,  jak i utrwalonymi 
zmarszczkami mimicznymi. Spektakularnie spłyca zmarszczki w okolicach oczu, ust  
i czoła. Widoczne wygładza powierzchnię skóry oraz rekordowo uelastycznienia  
i nawilża. 

340,00 zł do 75 min. 

 

INFUSION SUPERLIFT 

Superintensywny zabieg silnie liftingujący i ujędrniający cerę dojrzałą 40+. Nowatorski, 
wielofazowy zabieg z retinolem infuzyjnym. Zapewnia absolutnie spektakularny efekt 
odmłodzenia wyglądu skóry dojrzałej! Silnie liftinguje, ujędrnia, wygładza, redukuje 
widoczność zmarszczek. Cera staje się doskonale napięta, młodzieńczo sprężysta, 
zachwycająco gładka, nawilżona, rozjaśniona. Ponadprzeciętne efekty uzyskano dzięki 
zastosowaniu potrójnego peelingu oraz kosmeceutyków zawierających retinol, kwas 
fitowy i mlekowy oraz czynnik wzrostu i kwas hialuronowy.                         

300,00 zł do 90 min. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

H2O INFUSION EXPRESS 

Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną. Intensywny, szybki zabieg typu SOS, 
błyskawicznie poprawiający jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzalej oraz 
spłycający zmarszczki. Nowatorskie hydroinfuzyjne nawilżanie z kwasem 
hialuronowym i kolagenem, które zapewnia wyjątkowo wysoką skuteczność w 
zwiększaniu zawartości wody w naskórku i wygładzaniu jego powierzchni. Bromelaina  
i papaina działają złuszczająco i przyspieszają odnowę biologiczna, a peptydy 
poprawiają jędrność.                  

280,00 zł do 75 min. 

 

BIOFUSION SECOND SKIN 

Zabieg biologicznie regenerujący skórę dojrzałą suchą i odwodnioną. Intensywny zabieg 
do cery suchej i normalnej, dojrzałej, odwodnionej, skłonnej do ściągania i podrażnień. 
Skóra zostaje poddana procesowi biologicznej regeneracji, dzięki zastosowanej 
technologii biofuzji. Polega ona na tym, że składniki preparatów tworzą 
biokompatybilną drugą skórę, która WTAPIA SIĘ w naskórek. Ta nowatorska technika 
daje efekt spektakularnego nawilżenia, wręcz „napompowania” skóry, który utrzymuje 
się wiele godzin. Rekordowa gładkość skóry wyczuwana jest od razu po zabiegu, 
obserwuje się radykalną poprawę elastyczności i jędrności skóry oraz spłycenie 
zmarszczek. 

280,00 zł do 75 min. 

 

PRO-LIFT 

Szybki lifting bankietowy. Zabieg typu „przed wyjściem”, błyskawicznie poprawiający 
wygląd skóry zmęczonej, wiotkiej, słabo nawilżonej, szorstkiej. Liftinguje, napina, 
doskonale wygładza, redukuje objawy podrażnień i poprawia koloryt skóry. 
Przygotowuje ją pod makijaż. Cera promienieje świeżością i odmłodzonym wyglądem. 
Zabieg daje przyjemny relaks i poprawia samopoczucie. 

230,00 zł do 55 min. 

 

PRO-VITAL 

Doskonały zabieg wygładzający i szybko poprawiający kondycję każdego typu skóry  
z objawami odwodnienia, wysuszenia i zachwiania równowagi wodno-lipidowej. 
Wskazany dla skóry wymagającej szybkiego i długotrwałego nawilżenia głębokich 
warstw naskórka. Profilaktycznie działa przeciwstarzeniowo i  przeciwzmarszczkowo. 

230,00 zł do 55 min. 

  



 

CONTRA-REDNESS 

Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Wyjątkowo skuteczny zabieg do cery 
naczynkowej, poprawiający wygląd i komfort skóry z widoczną kruchością naczynek  
i tendencją do ich rozszerzania się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej do podrażnień. 
Doskonale redukuje zaczerwienienia skóry, rozjaśnia ją, regeneruje i wygładza 
naskórek. Zastosowana tu farmaceutyczna eskulina usprawnia mikrokrążenie, 
wzmacnia i uelastycznia ścianki naczyń krwionośnych, łagodzi objawy podrażnień. 
Efekty zabiegu są spektakularne!                                                                  

220,00 zł do 55 min. 

 

CONTRA –AGE 

Zabieg przeciw starzeniu się skóry, z kwasem hialuronowym i glikolowym, do każdego 
typu cery. Rewelacyjnie wygładza, odświeża i rozświetla skórę, wielopoziomowo 
nawilża ja za pomocą kwasu hialuronowego o trzech wielkościach cząsteczek oraz 
trehalozy i mocznika. Stymuluje cykl odnowy komórkowej oraz syntezę białek 
podporowych skóry. Cera staje się bardziej jędrna i elastyczna. 

220,00 zł do 55 min. 

 

MAN-VITALIC 

Zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry. Głęboko oczyszcza  
i wygładza powierzchnię skóry, silnie nawilża, odświeża wygląd, zmniejsza widoczność 
porów. Złuszcza stare komórki naskórka i stymuluje powstawanie nowych, poprawiając 
kondycję skóry. Nadaje męskiej twarzy świeży i zadbany wygląd. 

220,00 zł do 55 min. 

 

MAN-ESTETIC 

Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu z zastosowaniem 
maski hydroinfuzyjnej. Szczególnie polecany do skóry narażonej na długotrwały kontakt 
z klimatyzowanym powietrzem i promieniowaniem komputera, wykazującej objawy 
suchości, słabo nawilżonej, o szarym kolorycie. Działa rewitalizująco i antystresowo, 
pobudza metabolizm, daje ukojenie powiekom. Zmniejsza widoczność „worków” i cieni 
pod oczami. Królewskie masaże twarzy i karku Yonelle wprowadzają w głęboki relaks 
całe ciało i zapewniają wyjątkowo przyjemne odczucia. 

250,00 zł do 60 min. 

 

 



 

 

EKSPRESOWA REWITALIZACJA 

Zabieg do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami starzenia się.  
Doskonale sprawdza się jako zabieg bankietowy. Błyskawicznie odmienia wygląd skóry, 
która staje się supergładka, świeża, odnowiona. Jaśnieje młodzieńczym blaskiem  
i zdrowym kolorytem. 

120,00 zł do 30 min. 
 Z masażem twarzy 170,00 zł do 45 min. 

 

  

EKSPRESOWA METAMORFOZA 

Zabieg intensywnie regenerujący, do cery suchej, dojrzałej, wrażliwej. Przemienia suchą, 
szorstką skórę z niedoborem wilgoci i objawami starzenia się, w gładki, miękki 
atłas.  Działa łagodząco na objawy podrażnień. Cera zyskuje zdrowszy, świeży wygląd. 

120,00 do 30 min. 
Z masażem twarzy 170,00 zł do 45 min. 

  

 

S.O.S. WOKÓŁ OCZU 

Profesjonalny zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolicę 
oczu. Spektakularnie rozjaśnia skórę, odświeża i nadaje młodszy wygląd. 

100,00 do 30 min. 

 


