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Wat is een mysterie?
Iets, dat door iedereen kan worden ontdekt,
de ene herkent het, de ander niet. 

Lao Tse 



Het geheim van schoonheid is een levensinstelling:
Iedere dag is een goede dag om jezelf te stimule-
ren. 

Schoonheid is een levenshouding van optimistisch
leven. We kunnen onszelf en anderen gelukkig
maken door onze positieve uitstraling, zowel inner-
lijk als uiterlijk.





Het Aziatische wereldbeeld gaat uit van twee tegengestelde krachten, die elkaar aan-
vullen en versterken en overal aanwezig zijn: YIN en YANG. Deze tegenpolen zijn afhan-
kelijk van elkaar en kunnen zonder elkaar niet bestaan, zoals hitte en kou, plus en min,
activiteit en rust. Zijn beide polen in evenwicht, dan stroomt de levensenergie zonder
blokkades door ons lichaam.

Dag en Nacht 
Overdag verbruiken we door inspanning veel energie. ‘s Nachts rusten we uit en laden
ons weer op met nieuwe kracht. Deze tegenstellingen worden benut door de YIN YANG
verzorgingslijn. Werkstoffen die met behulp van het bioritme van de natuur invloed uit-
oefenen op de energiestroom van de huid. 

ALS JE VAN PLAN BENT OM JEZELF TE VERNIEUWEN, 
DOE DAT DAN ELKE DAG.

Confusius

BEAUTY
F O R  E V E R Y D A Y



YIN BEAUTY CLEANSER verwijdert op
grondige wijze de grauwsluier, ontstaan
door vuil en dode huidcellen, van de huid.

De werkstoffen openen de poriën, laten
overtollig talg beter afvloeien en bevrijden
het huidoppervlak van vuil, celafval en
schadelijke stoffen. 

YANG FRESH TONIC zuivert de huid
als tweede reiniger en herstelt de natuur-
lijke beschermlaag van de huid. Geeft  fris-
heid en dynamiek. 

De werkstoffen binden kalk, zout en irrite-
rende stoffen die in het water aanwezig zijn
en tijdens de reiniging op de huid komen.
Door de grondige nareiniging worden deze
reststoffen onschadelijk gemaakt. 

OPENEN
SLUITENh



YIN EN YANG 
SYMBOLISEREN 

VERANDERING



YIN en YANG kunnen volgens de Aziatische opvatting
niet gelijktijdig opkomen of verdwijnen. Ze bevinden
zich in een constante toestand van verandering en
evenwicht, zoals dag en nacht.

YANG ANTI AGEING NIGHT CREAM. Tijdens de
nacht, wanneer YIN opkomt, heeft de huid behoefte
aan de rustgevende YANG werkstoffen. Deze nacht-
crème ondersteunt de ontspanning, werkt rustgevend
en egaliseert. 

Het is een rustgevende crème met anti-ageing ingrediënten. In ont-
spannen toestand wordt de huid  tot in de diepere huidlagen

geregenereerd. 

NACHT



BELANGRIJK EVENWICHT - YIN YANG CREAMS
Deze crèmes bewerkstelligen bij een onreine en droge huid vaak een sterke afschilfering van
dode huidcellen. Deze wenselijke reactie is een duidelijk teken van vernieuwing van de huid.
Verbruikte substanties worden afgescheiden, nieuwe worden weer opgebouwd. 

Het regeneratieprincipe van de natuur. 

YIN ANTI AGEING DAY CREAM. 
Gedurende de dag verbruikt de huid
enorm veel energie. Dit ondermijnt YIN
en remt de huidveroudering. YIN dag-
crème helpt om verbruikte energie aan te
vullen, zorgt voor vocht en bouwstoffen
en biedt bescherming, van ‘s morgens
tot ’s avonds.  



Tijdens de wisseling van activiteit en ontspanning veran-
deren YIN en YANG. Compenserende werkstoffen zijn
een zegen voor het fijne huidoppervlak. Stress en erger-
nis laten sporen na op het voorhoofd en rond de ogen,
terwijl we enorm veel energie in de huid verbruiken. 

HARMONIE IS
DE SOM VAN TWEE 

TEGENSTELLINGEN. 

De huid rond de ogen is fijner, dunner en gevoeliger. Een

hoger energie- en vochtverbruik kan sneller leiden tot

rimpeltjes en kraaienpootjes. 



YIN ANTI AGEING EYE MASK. Stress en er-
gernis liggen overal op de loer. Dit is met een
beauty-relax-uur gemakkelijk te ondervangen.
Lekker gaan liggen, eye mask rondom het oog
aanbrengen, ontspannen en rustig ademen. 

Ondertussen kalmeren de werkstoffen de fijne
huid rondom de ogen en werken zo de stress-
factoren tegen. YIN eye mask helpt bijzonder
goed tegen donkere kringen, vooral als het
masker op koelkasttemperatuur wordt aange-
bracht. 

YANG ANTI AGEING EYE CREAM. Te wei-
nig slaap, te veel zon, zoutrijk voedsel? De oog-
partij vertoont als eerste de tekenen van een
afnemende YANG-energie. 

Omdat we allemaal gevoelig zijn voor de teke-
nen der tijd, is er de YANG anti ageing eye
cream. Een vet- en vochtleverancier voor de
dunne huid, vermindert zwellingen en voorkomt
wallen. Koel opbrengen en zacht inkloppen.
Een kleine krachtpatser die 24 uur lang werkt. 

ACTIVITEIT

ONTSPANNINGh



YIN ANTI STRETCH BODY CREAM. Deze
crème bevat alles wat de huid gedurende de dag
nodig heeft. YIN staat voor vrouw, voor opwaarts
en voor beschermen.

Wanneer we ons bewegen neemt het lichaam
werkstoffen anders op dan wanneer we in rust
zijn. In het ritme van de beweging helpt deze
crème tegen striae en droogheid en voorziet het
de huid van meer vocht. 

YANG ANTI CELLULITE BODY FORMING
CREAM. In de donkere nacht ontspannen we
ons. In een vloeiend proces gaat het vermoeide
lichaam naar de regenererende fase. 

In deze rustfase geeft de YANG crème herstel-
lende werkstoffen aan het lichaam. Ze helpt bij het
herstel, verstevigt, bestrijdt de uiterlijke kenmer-
ken van cellulitis en gaat  de vorming van sinaas-
appelhuid tegen. De afwisseling van  YIN en
YANG geeft het lichaam een complete verzorging.

YIN YANG SYMBIOSE
PRO BODY 

ANTI CELLULITE



YIN REFINER LINESTOP SERUM . Dit serum
bestaat uit snel verstevigende plantenextracten.
Rimpels worden met het serum gevuld en droog-
heid verminderd.  De nieuwe versterkte huid-
structuur vertoont direct een liftend effect, dat
urenlang aanhoudt. 

Wanneer aanbrengen? Je wilt iemand verrassen,
verbluffen….en wel direct. Met slechts een paar
druppeltjes YIN REFINER verstevigt de huid in
een handomdraai..

Hoe lang? Jammer genoeg voor slechts een paar
uur. De YIN REFINER is een snelle lifter in de ca-
tegorie “korte-termijn-effect”. De herstelwerking
is gering. Een langdurig effect laat je aan de YIN
YANG anti-ageing producten over. 

REPAIR

EFFECTh

TURBO LIFTER VOOR EEN
GRANDIOZE VERSCHIJNING

IN BELANGRIJKE UREN



Het YIN YANG verzorgingsconcept benut de kracht van zeer
kostbare en zeldzame plantaardige werkstoffen.  Ook plan-
ten ontwikkelen zich in het ritme van de tegenstelling van
hun biostoffen.

Zomer – winter, warm – koud, voorjaar – najaar, zon – maan,
eb – vloed, binnen – buiten. Deze tegenstellingen in de na-
tuur worden benut door de YIN YANG verzorgingslijn voor
het herstellen van schoonheid. Voor het opnieuw verkrijgen
van een stralend uiterlijk en aantrekkelijkheid. 

WERKSTOFFEN

KOSTBARE   



     

Wanneer de vervelling te sterk is, 
breng dan 1 druppeltje TDC Fluidum 
in de YIN YANG crème aan.

Een duidelijke zaak: is de huid schoon, dan oogt het gezicht
jonger. In de loop van de tijd ontstaan er op het huidopper-
vlak steeds meer ophopingen van dode huidcellen (ver-
hoorning). Deze cellen gaan samenklonteren, waardoor de
huid dikker wordt, gaat schilferen en de bacteriegroei wordt
begunstigd. Het resultaat is een onzuivere, vermoeide en
grauwe huid.

De YIN YANG verzorging zet een vernieuwingsproces in
gang. Hierdoor worden afgestorven huidcellen verwijderd en
verhoorning van de huid tegen gegaan. Bij aanvang kan dit
een versterkte schilfering van de huid geven. In het biologi-
sche ritme van 28 dagen vindt de vernieuwing zijn balans.
De dikte van de huid normaliseert zich en de huid ziet er
schoon en fris uit. 

BALANS
SCHOONHEID

YIN YANG   



NEW BEAUTY FORMULA

corrective skincare
Deynique Nederland B.V. • Het Goorke 31 • 4906 CZ • Oosterhout • www.deynique.nl


