
BO DBANIE O SIEBIE 
TO NIE TYLKO 
STRZYŻENIE 
BRODY!

PRZEWODNIK PO MĘSKIEJ 
PIELĘGNACJI YASUMI

www.yasumi.pl
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Hyaluronic 
Ampule

Pure Konjac Sponge

Cleansing
Gel Meno1

Ultimate Moisture
Hydrating Cream

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Myjemy Twoją twarz i metalową szpatułką 
usuwamy martwe komórki naskórka i wągry (spokojnie, to nie boli!). Tą samą szpat-
ułką, ale włączając inną funkcję, wprowadzamy w skórę ampułkę nawilżającą. Po co? 
Aby składniki aktywne wniknęły w głąb skóry! Teraz czas na maskę algową – przyjem-
nie chłodzi i nawilża twarz, na pewno Ci się spodoba. A na koniec wklepujemy w skórę 
intensywnie nawilżający krem. To przyjemny finisz tego zabiegu

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry + Peeling kawitacyjny + Sonoforeza 
ampułki Hyaluronic + Maska algowa + aplikacja YASUMI Ultimate Moisture 
Hydrating Cream.

DO domoWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

SKÓRA SUCHA / SKÓRA WRAŻLIWA / 
SKÓRA ODWODNIONA / SKÓRA SZORSTKA

HYDRO MAN
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M°2,5 Barber Oil
Naturalny olejek 
do pielęgnacji 
brody i wąsów 
oraz do masażu

Yasumi M°3 For Men
Perfumy 50ml

M°1 Cleansing Gel
Wielozadaniowy 
żel oczyszczający

M°2 Cream Gel
Łagodzący kremo-żel po goleniu i pod oczy

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Zabieg dla prawdziwego mężczyzny! W 100% 
wykonywany na kosmetykach dedykowanych potrzebom męskiej skóry. Najpierw 
oczyścimy Twoją skórę żelem myjącym o męskim zapachu francuskich perfum, 
stworzostworzonych dla Yasumi. Ale nie dłońmi, tylko czarną gąbeczką z korzenia rośliny 
Konjac. Później metalową szpatułką usuniemy martwy naskórek (nie dziw się! Każdy 
facet ma go na twarzy za dużo!). Następnie wykonamy relaksacyjny masaż twarzy i 
karku olejkiem dla mężczyzn z kompleksem ApiscalpTM – badania dowodzą, że 
redukuje świąd i pieczenie skóry.   Na finiszu wklepiemy w Twoją twarz kremo-żel dla 
mężczyzn. Preparat nawilży i złagodzi podrażnienia.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry twarzy żelem Yasumi MEN 3in1 oraz 
gąbeczką Konjac Sponge + Peeling kawitacyjny + Masaż twarzy, szyi i karku 
olejkiem Yasumi MEN + aplikacja kremo-żelu Yasumi MEN

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

SKÓRA POSZARZAŁA / PIECZENIE I ŚWIĄD SKÓRY / STRES

YASUMI MEN
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Ampułka 
Eye Pouch

ARG SerumARG Cream

Godzinami wpatrujesz się w ekran telefonu i komputera? Nie dziw się zatem, że wokół 
Twoich oczu i pomiędzy brwiami pojawiają się zmarszczki mimiczne. Ale spokojnie, 
zajmiemy się tym! Zabieg iMan polega na bezigłowym (zatem bezbolesnym!) wprow-
adzeniu w głąb skóry serum z argireliną – kosmetycznym, nieinwazyjnym 
odpowiednikiem botoksu. Następnie na okolice oczu nakładana jest specjalistyczna 
maska algowa, która zredukuje obrzęki i cienie pod oczami. Terapię kończy krem 
z argireliną wklepany tak, by usunąć zasinienia i poprawić wygląd skóry wokół oczu.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry na całej twarzy + mezeterapia 
bezigłowa Mamushi ARG Serum na okolice oczu + maska algowa + aplikacja 
Mamushi ARG Cream.

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

ZMARSZCZKI MIMICZNE W OKOLICACH OCZU / KURZE ŁAPKI /
CIENIE POD OCZAMI / LWIA ZMARSZCZKA

iMAN
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Ampułka 
Lifting

Stop The Clock 
Anti - aging Cream

Stop The Clock 
Anti - aging Serum

Aby zbudować dom, potrzebne są rusztowania. W skórze tymi rusztowaniami są 
włókna kolagenowe. Stanowią jej podporę. Zła wiadomość jest taka, że z wiekiem 
włókien kolagenowych ubywa. Około czterdziestego i pięćdziesiątego roku życia 
wymagana jest stymulacja powstawania nowego kolagenu, aby zlikwidować obwisłości 
skóry. To właśnie dlatego w zabiegu PlatinumMan, zadziałamy na Twoją twarz falą 
radiową RF, która działa jak katalizator włókien kolagenowych.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry + peeling kawitacyjny + zabieg Ther-
moLiftingu+ Sonoforeza ampułki Lifting + Maska algowa + aplikacja YASUMI Stop 
The Clock Anti-Aging Cream.

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

 WIOTKOŚĆ SKÓRY / ZMARSZCZKI GRAWITACYJNE / OBWISŁOŚCI SKÓRY

PLATINUM MAN
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Firmox
Ampule

Mamushi ARG Serum

Mamushi ARG Cream

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Ten zabieg jest dla Ciebie, jeśli masz mało czasu 
i chcesz połączyć redukcję zmarszczek mimicznych z relaksem. Ultradźwiękami 
wtłoczymy w  skórę twarzy ampułkę przeciw zmarszczkom mimicznym (spokojnie, to 
nie boli!). Masaż twarzy, szyi i karku rozluźni mięśnie napięte od godzin pracy 
spędzonych na wpatrywaniu się w ekran komputera. Maska algowa nawilży skórę 
i pozostawi ją przyjemnie gładką i matową.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry + Sonoforeza ampułki (twarz) + Masaż 
twarzy i szyi + Alga (twarz) + Masaż karku + aplikacja YASUMI ARG Mamushi 
Cream

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

GODZINY SPĘDZONE PRZED KOMPUTEREM / ZA KIEROWNICĄ /
ZMARSZCZKI MIMICZNE

RELAXED MAN
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M°2,5 Barber Oil
nie tylko do pielęgnacji brody, 
ale również włosów i masażu 
ciała dla dwojga.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Zastanawiasz się czasem, dlaczego często bolą 
Cię barki, szyja i głowa? Winowajcami są najczęściej długa praca przy komputerze, 
godziny z głową pochyloną nad telefonem, nieprawidłowa postawa i ciągły stres.
Przyjemne rozluźnienie i dobre samopoczucie zapewni masaż karku. Rozluźni napięcie 
mięśniowe, poprawi ukrwienie i dotleni. Pozwól sobie na kwadrans tylko dla siebie...

GODZINY SPĘDZONE PRZED KOMPUTEREM / SILNY STRES

MASAŻ KARKU
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DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:



Gąbeczka
Konjac Bamboo

Shine Off 
Puryfying Cream

MedBox Anti-acne

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Ekskluzywny i kompleksowy zabieg dedykowany 
mężczyznom o skórze mieszanej, tłustej, wydzielającej nadmiar sebum. Stanowi 
propozycję walki z niedoskonałościami skóry takimi jak zaskórniki, blizny potrądzikowe 
i rozszerzone pory. Połączenie oczyszczających ultradźwięków, złuszczającej mikro-
dermabrazji, antybakteryjnych prądów d'arsonvala oraz specjalistycznych kosmetyków 
Yasumi, uzyskujemy efekt redukcji zaskórników, złagodzenia stanów zapalnych, stop-
niowej redukcji blizn potrądzikowych, a także niwelowanie efektu błyszczenia się 
skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry + Peeling kawitacyjny + Wapozon + 
Mikrodermabrazja diamentowa + Sonoforeza ampułki anti-acne + Maska 
kremowa YASUMI Shine Off Purifying Mask + D’arsonvalizacja skóry + aplikacja 
YASUMI Shine Off Cream

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

 SKÓRA TŁUSTA Z TENDENCJĄ DO BŁYSZCZENIA SIĘ / 
WĄGRY I ZASKÓRNIKI / PRZEBARWIENIA  I BLIZNY POTRĄDZIKOWE

BALANCED MAN PLUS
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Ampułka
Anti-acne

Clean&Fresh Silky PowderShine Off Purifying Cream

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Ekspresowy zabieg przeznaczony dla mężczyzn 
oo cerze mieszanej i tłustej, wydzielającej nadmiar sebum. Idealna propozycja do walki 
z niedoskonałościami skóry takimi jak: zaskórniki, rozszrzone pory oraz blizny 
potrądzikowe. Dzięki połączeniu działania ultradźwięków z działaniem prądów D'ar-
sonvala oraz specjalistycznych preparatów Yasumi, uzyskujemy efekt redukcji 
zaskórników, rozszerzonych porów, złagodzenia zmian zapalnych a także normalizacji 
gruczołów łojowych.

PRZEBIEG ZABIEGU: Oczyszczenie skóry + Peeling kawitacyjny + Sonoforeza 
ampułki Anti-acne + D’arsonvalizacja skóry + aplikacja YASUMI Shine Off Purify-
ing Cream.

WĄGRY I ZASKÓRNIKI / SKÓRA TŁUSTA I MIESZANA 
Z TENDENCJĄ DO BŁYSZCZENIA

BALANCED MAN EXPRESS

11

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:



M°1 Cleansing Gel
Wielozadaniowy 
żel oczyszczający

Foot Bath Salt
Sól zmiękczająca 
do stóp z 30% mocznikiem

Argan & Karite Hand Cream
Krem do rąk 
z olejkiem 
arganowym

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE? Zadbane dłonie są wizytówką każdego mężczyzny. 
U nas zadbamy o nie kompleksowo. Oczyścimy żelem męskim, zredukujemy skórki, 
a paznokciom nadamy porządany, zadbany kształt. Peeling dłoni i aplikacja kremu 
usunie martwe komórki naskórka i wygładzi skórę rąk.

Pamiętaj o swoich stopach! Regularne usuwanie martwego, zrogowaciałego naskórka 
z pięt i podeszw stóp oraz kąpiel stóp w wyspecjalizowanej, profesjonalnej soli, 
wygładzi skórę i zredukuje problem nadmiernej potliwości.

DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI POLECAMY:

MANICURE & PEDICURE MĘSKI

DŁONIE I STOPY
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Specjalistyczny preparat zapobiegający wypadaniu 
włosów oraz stymulujący ich wzrost. Przeznaczony 
dla osób z problemem łysienia androgenowego, 
wypadaniem włosów wynikającym ze zmian hormo-
nalnych oraz przebytym stresem. Dodatek Kopexilu 
hamuje wytwarzanie kolagenu wokół mieszków 
włosowych, w rezultacie zwiększając ilość włosów 
w fazie wzrostu. Wyciąg z wierzbówki działa przeciw-
bakteryjnie oraz hamuje enzym 5-α-reduktazę 
przekształcający testosteron w dihydrotestosteron, 
ogranicza destrukcję cebulek włosów, redukując 
problem łysienia androgenowego. Regularne stoso-
wanie YASUMI Anti Hair Loss Intensive Care 
wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu oraz sty
muluje wzrost nowych.

Anti Hair Loss Intensive Care

Specjalistyczny szampon zapobiegający 
wypadaniu włosów oraz stymulujący 
ich wzrost. Przeznaczony dla osób 
zz problemem łysienia androgenowego, 
wypadaniem włosów wynikającym ze 
zmian hormonalnych oraz przebytym 
stresem. Dodatek Kopexilu hamuje 
wytwarzanie kolagenu wokół mieszków 
włosowych, w rezultacie zwiększając ilość 
włosów w fazie wzrostu. Biotyna dostarcza 
cebulkomcebulkom włosa siarkę, która jest cennym 
składnikiem budulcowym. Szampon, 
dzięki zawartości witaminy B6, translokuje 
i magazynuje energię potrzebną do 
budowy łodygi włosa. Regularne stoso-
wanie YASUMI Anti Hair Loss Shampoo 
wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu 
oraz stymuluje wzrost nowych.

WŁOSY I ZAROST

DOMOWA PIELĘGNACJA
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Anti Hair Loss Shampoo



WŁOSY I ZAROST

DOMOWA PIELĘGNACJA
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M°2,5 Barber Oil

Jeśli zarost, to tylko zadbany. Mamy na to 
sposób - 100% naturalny olejek do pielęgnacji 
brody i wąsów. Specjalistyczna mieszanka 
dwóch naturalnych, nierafinowanych olejków – 
macadamia i ze słodkich migdałów - wygładzi 
skórę i zmiękczy zarost. Ale olejki to za mało, 
dlatego dodaliśmy innowacyjny składnik 
APISCALPAPISCALPTM, który nawilży skórę oraz zlikwiduje 
uczucie świądu i łuszczenia. Delikatny zapach 
rozluźni i doda pewności siebie. Drwal, nie drwal 
– grunt, że wąsy i broda będą lśniące 
i pachnące! Spróbujesz?



bony.yasumi.pl

bony podarunkowe
najlepszy prezent
dla niej i dla niego



YASUMI SP. Z O.O. SP. K.
UL. KOPERNIKA 13
62-800 KALISZ

sklep.yasumi.pl

www.yasumi.pl


