
Yuzu Vitamine C
De Yuzu is een vrucht van de traditionele Japanse citrusplant. De vruchten worden in het winterseizoen bij 
het traditionele baden (Yuzu-yu) gebruikt om aan te sterken en de huid meer spankracht te geven. De schil 
van de Yuzu “produceert” een essentiële olie met een unieke geur met een verfrissende en ontstressende 
werking. Het uit de vrucht gewonnen extract is rijk aan Ceramiden van het type 2 en 4, vergelijkbaar met 
die die de hoornlaag bouwt. Ze zorgen dat het vochtgehalte in de huid in balans blijft en ze beschermen de 
huid tegen schade van buitenaf. De antioxidentele werking komt door het pure sap verkregen van de zoete 
sinaasappel met een hoog vitamine C-gehalte.
 
De Yuzu-lijn met vitamine C is ideaal om de huid te beschermen tegen vrije radicalen door zijn antioxidantele 
werking, heeft een regenererende werking op de gestreste huid en voorkomt vroegtijdige veroudering. Yuzu 
laat de huid weer stralen en biedt een frisse uitstraling en geeft de huid spankracht en energie.

Yuzu dag- en nachtcrème: Een 24-uurs antistress crème op basis van het volle sap van de zoete sinaas-
appel met essentiële onverrijkte vetzuren Omega-3 en Omega-6. De creme werkt vochtregulerend en de 
werkzame Vitamine C en Yuzu-extract worden effectief opgenomen. De spankracht van de huid wordt zich-
tbaar verbeterd en de creme heeft een herstructurerende werking op de epidermis. Het kan goed in de zon 
gebruikt worden; beschermt tegen de schadelijke werking van UV-stralen, werkt vooral tegen de vroegtij-
dige huidveroudering veroorzaakt door UVA (het is geen zonneproduct met hoge beschermingsfactor dus 
daaroverheen moet dan een zonnefactor worden gebruikt)

Yuzu Fluid: Een vloeibare emulsie op basis van het volle sap van de zoete sinaasappel met een hoog Vita-
mine C-gehalte, Yuzu-extract, Omega-3 en Omega-6. De fluid werkt beschermend, herstellend en verzach-
tend. De spankracht van de huid wordt verbeterd en het maakt de huid compacter en ik in korte tijd frisser 
en helderder. Te gebruiken als serum onder de dag- en nachtverzorging. 
 
Yuzu Micellar: Een kristalheldere reinigingslotion met Vitamine C voor gezicht en lichaam. Het biedt 
verkoelende verfrissing, elimineert gifstoffen en vervuiling van buitenaf. Het Yuzu-extract geeft de huid en-
ergie en biedt bescherming. ’s Ochtends en ’s avonds om de huid van gezicht, hals en decolleté te reinigen. 
 
Yuzu Lotion (zinc & orange spray): Zink en Organge spray voor gezicht en lichaam. Rijk aan Vitamine C, A, 
B1, B2, PP, B5, B6, aminozuren, zink en Yuzu-extract. Het geeft de huid energie, maakt de huid meer elas-
tisch, biedt spankracht, versterkt en herstructureert.  
 
Yuzu Body: Een bodycrème met Vitamine C, Yuzu-extract en Omega-3 en Omega-6. De creme heeft een 
ontstressende werking, het werkt vochtinbrengend en bevordert de herstructurering van de hoornhuid. 

yuzu vitamin c 


