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Ha igazán szereted a természetet,
mindenhol megtalálod a szépséget.

(Vincent Van gogh) 

        

Küldetésünk
Hiszünk abban, hogy a modern kor szépségápolási igényeit és problémáit 

a növények ősi tudásával és a hagyományok megőrzésével együtt ki tudjuk elégíteni. 
Ismerd meg prémium termékeinket és tapasztald meg a saját bőrödön,  

hogy nálunk a minőség nem luxus!

Fontos számunkra, hogy a szabadság átható érzését adjuk vissza bőrödnek,  
így termékeinkkel segítünk a szépséged és az egészséged kiteljesedésében.



Miért válaszd 
  a Yamunát?

...mert évtIzedes Múltunk kötelez, 

...mert hatóanyagaink a terMészetben megtalálhatók, 
melyeket hazánk és a világ távoli pontjairól válogattuk számodra, 

...mert szépséged és FIatalságod jobban kiemeli, 

...mert FIatalosabbá válsz „lélegző” termékeink által, 

...mert külön figyelmet fordítunk érzékenY bőrű vásárlóinkra is, 
akik eddig csak a gyógyszertárakban tudtak bőrápolási termékeket vásárolni, 

...mert a termékeink parabénMentesek , sls-Mentesek 
és paraFFInMentesek , 

...mert őseink évszázados tudásának és HagYoMánYaIk legjavát, valamint
a Modern kozMetIkaI ipar technológiai eredményeit egyaránt alkalmazzuk,

...mert folyamatosan Fejlesztünk a te igényeidet kutatva. 

karib-tengeri 
    kaland

4. 5.

Egységár: 10 990 Ft/liter

Kiszerelés: 100 ml          Listaár: 1099 Ft

GYERE VELÜNK A KARIBI SZIGETVILÁGBA! Ezzel a pakolással 
akár még az erős  igénybevétellel szemben is megvédünk, bár-
sonyossá és fényessé varázsolhatod vele a hajad. Használd, 
hogy az otthoni hajápolást a fodrászszalonok szintjére emeld. 

Karibi dinnyefa (papaja) hajpaKolás

YA
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  testvaj 
különlegességek

az élet nektárja

Egységár: 7196 Ft/liter

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1799 Ft

VÁLASZD A TAVASZT! Az élet ragyogását 
tettük ebbe a dobozba, csak neked. Őrizd  
meg gyönyörű hajad puhaságát és fényes- 
ségét a hársfavirág és a csurgatott méz  
jótékony anyagaival!

Édeni hársneKtár sampon

Egységár: 12 995  Ft/liter

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 Ft

A TESTED VÁGYÁT kevertük ebbe a vajba.  
A hárssal, a csurgatott mézzel és az olajok-
kal dúsítva tökéletes választás számodra, 
mert a tavaszi virágzás illatát fogod magad 
után húzni, mellyel olyan vonzó leszel, mint  
a tavaszi szellő.

Édeni hársneKtár testvaj

Egységár: 6396 Ft/liter

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1599 Ft

FÜRÖDJ MEG A TAVASZBAN! Hunyd be a sze-
med és szárnyalj az élet nektárjával. Élvezd az 
érintést zuhanyzás közben, engedj a vágyaid-
nak és a napi hajtás után újjászületsz. 

Édeni hársneKtár tusfürdő

Egységár: 12 995 Ft/liter

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 Ft

UTAZZ VELEM A TRÓPUSOKRA! Hosszú,  
pihentető fürdőzés után a bőröd megérdemli 
ezt a fantasztikus testvajat. Növényi olajok-
ban gazdag összetétele nem csak a bőrödet 
kényezteti, de illatával távoli, egzotikus tája-
kat idéz. Engedj a csábításnak! 

trópusi álom testvaj

Egységár: 12 995 Ft/liter

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 Ft

TEGYÉL PRÓBÁRA! Fáradtnak érzed a bőröd? 
A dió olajossága és hidratáló hatása, fokozva 
a méz édes illatával puhává és kívánatossá 
varázsol. Használd napi rendszerességgel  
és megvéd a magányos éjszakáktól...

mÉzes Királydió testvaj

7.

A hárs májusi virágzásának édeni illata 
minden teret betölt. Csodás kis virágából 
készült teával és aranysárga mézével egész 
évben gyógyítjuk megunkat. mivel a hárs 
a bőrápolásban is kivételesen jótékony  
hatású, most fürdőszobádba is becsem-
pészheted édeni nektárját.



Ide jön 
  a headline

Egységár: 15 326 Ft/liter

Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 2299 Ft

Ha futsz vagy kondizol, Te is tudod meny-
nyire fontos bemelegíteni az izmaid. 
Sportgélünk segít neked a megfelelő be-
melegítés során, hogy megelőzzük a húzó-
dásokat és más kellemetlenségeket. Ezzel 
még a csillagokat is lehozod az égről!

  Aktív élet 
      természetesen

sportGÉl bemeleGítő

Egységár: 15 326 Ft/liter

Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 2299 Ft

Megterhelő edzések után csillapítsd izma-
id görcsös fájdalmát! Nem kell mást ten-
ned, csak enyhén masszírozd be bőrödbe 
ezt a kivételes hűsítő gélt. A növényi kivo-
natok frenetikus hatásával teljes lesz a si-
kered. Kemény edzés után édes a pihenés!

sportGÉl hűsítő

6. 9.

Bemelegítő 
sportgél

Warm up 
fitness Balm

hűsítő 
sportgél

Cooling
fitness balm

Egységár: 7996 Ft/liter

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1999 Ft

VÁLASZD A TAVASZ ILLATÁT! A tavaszi szel-
lő frissességét és a kankalin tavaszt idéző 
illatát imádni fogod, a hajad pedig újra puhá-
vá és fényessé varázsolhatod! Vigyázz, mert 
párod nem fog tudni ellenállni a kísértésnek 
és bele fog túrni!

tavaszi KanKalin sampon

Egységár: 5996 Ft/liter

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1499 Ft

Emelkedjetek felül a hétköznapok közönyén 
és szabaduljatok meg a stressztől. Egy ella-
zult és könnyed esti zuhanyzáshoz kitűnő vá-
lasztás ez a markánsan izsóp illatú tusfürdő.

izsóp illatÚ tusfürdő

150 ml

Thermo gél
AlAkformáló

Thermo gel
ConTouring

Egységár: 16 600 Ft/liter

Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 2499 Ft

alaKformáló thermo GÉl
Végre kijött a jó idő, tavasszal és nyáron 
mindenki kevesebb ruhát vesz fel, ilyenkor 
jobban odafigyelünk az alakunkra is. Ehhez 
őszintén ajánljuk Alakformáló gélünk, ami 
koncentrált, aktív növényi kivonatokat tar-
talmaz. Egyik alkotóeleme a Guggul, amely 
őshonos fa Indiában, másik pedig a Coleus 
forskohlii gyógynövény kivonat. Mindkettő 
jól ismert az ayurvédikus gyógyászatban  
és klinikailag igazoltan segítik az anyagcsere 
működést. PRÓBÁLD KI ÉS RÁKATTANSZ! 

    lazulj el 
 a pároddal! Termékeinket a FEKETE NADÁLYTŐ-, az ÁRNIKA-, 

és a VADGESZTENYE kivonata teszi egyedülállóvá. 
Tudsz ennél jobbat?

8.



    a MegtIsztul ás

Egységár: 9995 Ft/liter

Egységár: 7993 Ft/liter
Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 1199 ft

zsályás toniK
HASZNÁLD BÁTRAN, bármilyen típusú is a bőröd, 
mivel nem tartalmaz alkoholt. A zsálya frisses-
ségével tisztíthatod le az elzáródott pórusaid,  
miközben a Hyarulonsav kellemesen hidratál.

Egységár: 12 660 Ft/liter
Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 1899 ft

arclemosó tej
Legyen bármilyen a bőröd, hidratálva tisztíthatod 
meg a napi szennyeződésektől és közben a smin-
ked is lágyan eltávolíthatod.

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 1099 ft

Gyümölcssavas peelinG
KÉSZÍTS MAGADNAK egy finom állagú masz-
kot természetes gyümölcssavak erejével! Így  
távolíthatod el elhalt hámsejtjeid és újíthatod meg  
bőröd textúráját. Fekete áfonya, cukornád, narancs  
és cukorjuhar kivonatait hívtuk segítségül  
a bőröd megújulásához. 

arcunk tükör, amelyet a mindennapok küzdelmétől 
kell megtisztítanunk, hogy visszaadjuk 
az egészséges, élettel teli ragyogását.

krémmaszkjaink természetes alapanyagai egész nap frissességet  
adnak és intenzív munkával állítják vissza arcod szépségét és ragyogását. 

Használd hetente kétszer, főzés, olvasás, vagy tv nézés közben,  
és meglátod mindenki tapasztalni fogja hosszantartó hatását. 

életadó HIdratálás

Egységár: 19 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 3999 ft

növÉnyi botox KrÉmmaszK
ÁLLÍTSD HELYRE AZ ARCIZMAID rugalmasságát! 
A növényi botox hatóanyagunk klinikai tesztek 
alapján segít kisimítani a mimikai ráncokat, miköz-
ben kiváló regeneráló és puhító hatással bír.  

Egységár: 16 495 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 3299 ft

teafaolajos KrÉmmaszK
ITT A MEGOLDÁS A PATTANÁSOS BŐRRE: 
Ausztráliában a teafaolajat alkohol helyett hasz-
nálják, mivel sokkal hatékonyabb és kíméletesebb 
az alkoholnál. Nem lesz annyira kellemes az illata, 
de a hatása mindent feledtet majd. 

Egységár: 16 495 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 3299 ft

joGhurtos KrÉmmaszK
AZONNALI FRISSÍTŐ HATÁSt érhetsz el az arco- 
don és dekoltázsodon. Joghurt kivonattal, maka-
dámiaolajjal és E-vitaminnal dúsítottuk ezt  
a pakolást. Nem csak az arcodra rakhatod,  
nyugodtan használd a nőiességed legféltet- 
tebb kincsére is. 

10. 11.

YA
MUNA



több ezer éve ismert a joghurt előnyös 
hatása, külsőleg és belsőleg használva 

egyaránt. nincs olyan bőrtípus, aminek 
problémáján a joghurt ne segítene. 

őrIzd Meg FIatalos bőröd, 
kend magadra tejfehér joghurtos krémeinket 

minden nap és élvezd hidratáló áldását!

Egységár: 10 396 Ft/liter

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 2599 Ft

joGhurtos testápoló
KÉNYEZTESD MAGAD! A könnyed álla-
ga, gyors felszívódása elősegíti tested 
hidratálását. Kényeztető hatása egész 
napon át tart, a bőröd friss, puha és ra-
gyogó lesz. Gyümölcsös illatában van 
egy kis barack is, amitől úgy érezheted 
magad, mint egy friss barack, amibe csak 
bele kell harapni.

Egységár: 55 980 Ft/liter

Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 2799 Ft

joGhurtos arcKrÉm
RAGYOGJON A BŐRÖD, tündökölj egész 
nap! Könnyed hidratálást, egészséges 
működést és ragyogást biztosítunk 
Neked. Smink alá mindenképp használd, 
hogy megóvd vele bőröd a kiszáradástól.

Egységár: 7490 Ft/kg

Kiszerelés: 100 g          Listaár: 749 Ft

joGhurtos növÉnyi 
szappan
TEJBEN FÜRDÉS ÉLMÉNYE. A joghurtban 
található tejsav jótékony simogatásával  
hidratálja, kényezteti és ápolja bőröd.  
Prémium szappanunk dús habjával kényez-
tesd magad és párod.

Egységár: 16 495 Ft/liter

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 3299 Ft

joGhurtos KrÉmmaszK
AZONNALI FRISSITŐ HATÁSt érhetsz  
el az arcodon és a dekoltázsodon.  
Joghurtkivonattal, makadámiaolajjal és 
E-vitaminnal dúsítottuk ezt a pakolást. 
Nem csak az arcodra rakhatod, nyugod-
tan használd a nőiességed legféltet- 
tebb kincsére is.

Egységár: 12 995 Ft/liter

Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 Ft

joGhurtos testvaj
ÉREZD A SIMOGATÁST! A gondosan váloga-
tott növényi olajok és vitaminok gyengéden 
olvadnak bőrödbe, kellemes és üde érzést 
nyújtva. Gyömölcsös illatával megkoronáz-
va tökéletes társad lesz egy romantikus  
gyertyafényes estének. 

Egységár: 71 980 Ft/liter
Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 3599 ft

fÉnyvÉdő nappali KrÉm
TÖBB, MINT NAPTEJ! Az erős tavaszi és nyári UV-A és UV-B sugarak ellen 
hatékony és természetes védelmet nyújt, miközben kókuszolajból kinyert 
anyagai hidratálnak is. Nem színezi a bőröd fehérre!

Egységár: 51 980 Ft/liter
Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 2599 ft

szenzitív arcKrÉm
ÁPOL ÉS VÉD! Bőkezűen mértük ebbe a tégelybe az összes földi jót, ami 
pattanásos és kissé gyulladt bőrödre hasznos lehet. A fekete nadálytő 
kivonata – az Allantoin – azonnal kondícionálja a fáradt bőröd, és termé-
szetes víztartalmának megőrzésében is hathatósan segít. 

12. 13.

A szépségápolás 
CsodAszere:

A JoghurT

MEGALKOTTUK! 
HIDRATÁLÓ JOGHURTOS 

BŐRÁPOLÓ CSALÁD 
A YAMUNÁTÓL.



az egész tested vágYa 
IntenzÍv és bőséges 

bőrápolás

az első testvajat 1992-ben alkották meg és sikere azóta is töretlen, mi most mégis újragondoltuk 
ezt az igen fontos és kényeztető terméket. nem tettünk bele paraffint, viszont annál több 
kakaó- és shea vajat. Így otthon te is megadhatsz minden kényeztető jóságot a bőrödnek. 

érzed, hogy nekünk te vagy a fontos és a legjobbat adjuk neked?

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

joGhurtos testvaj
ÉREZD A SIMOGATÁST! A gondosan váloga-
tott növényi olajok és vitaminok gyengéden 
olvadnak bőrödbe, kellemes és üde érzést 
nyújtanak. Gyömölcsös illatával megkoronázva 
tökéletes társad lesz egy romantikus gyertya-
fényes estén.

Édeni hársneKtár testvaj
A TESTED VÁGYÁT kevertük ebbe a vajba: 
hársvirággal, csurgatott mézzel és értékes  
növényi olajokkal gazdagon dúsítottuk. Egy tö-
kéletes nap számodra, mikor a tavaszi virágzás 
illatcsíkját húzod magad után és bájosan vonzó 
vagy, mint a tavaszi szellő. 

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

KaKaóvajas testvaj
KAKAÓVARÁZSLAT! Ki nem szereti a kakaót? 
Esti fürdés után beszívódik bőrödbe, hosszan-
tartó, kellemesen kakaós illatot hagy maga 
után. Ha nem is vagy ínyenc, akkor is vigyáznod 
kell, nehogy magadba harapj. És a párod?

trópusi álom testvaj
UTAZZ VELEM A TRÓPUSOKRA! Hosszú,  
pihentető fürdőzés után a bőröd megérdemli 
ezt a fantasztikus testvajat. Növényi olajok-
ban gazdag összetétele nem csak a bőrödet 
kényezteti, de illatával távoli, egzotikus tájakat 
idéz. Engedj a csábításnak!

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

Egységár: 12 995 Ft/liter
Kiszerelés: 200 ml          Listaár: 2599 ft

shea vajas testvaj
AFRIKA ARANYA! A mágikus vaj nem csak  
Afrikában nélkülözhetetlen kincs, de a Te  bőröd- 
nek is elengedhetetlen tápláléka. A titok abban 
rejlik, hogy nagyon hasonlít a bőrünket védő 
természetes emulzióra. Lehet, hogy ettől 
olyan fülledt az erotika?

mÉzes Királydió testvaj
TEGYÉL PRÓBÁRA! Fáradtnak érzed a bőröd? 
A dió olajossága és hidratáló hatása fokozva 
a méz édes illatával, puhává és kívánatossá 
varázsol. Használd napi rendszerességgel  
és megvéd a magányos éjszakáktól.

14. 15.



ez volt a legelső termékünk, így mindig is különös figyelmet szentelünk a folyamatos fejlesztésére. 
egyszerűen nem akartunk kompromisszumot kötni, célunk a legklasszabb természetes szappan megalkotása volt. 

e fejlesztési folyamat során megdöntöttünk minden rossz hiedelmet a szappanokkal kapcsolatban. természetesen mentesek 
a sodium laureth sulfatetól (sls). legyen akár érzékeny vagy normál bőröd, se kiszáradást, se irritációt nem okoz. 

bátran állítjuk: egy Yamuna szappan a legtermészetesebb és legbőrbarátabb tisztálkodó szer. 
próbáld ki bátran, nem fogsz benne csalódni!

17.

olívaolajos növÉnyi szappan
Az olívaolaj már az ókorban is kitüntetett szerepet kapott a bőr-
ápolás terén, a római gladiátorok fürdőzéseinek elengedhetetlen 
kelléke volt. Karakteres illata miatt főként férfiaknak javasoljuk.

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

vörös áfonyás növÉnyi szappan
ERDEI GYÜMÖLCSÖT A FÜRDŐBE? Elsőre nekünk is furcsa ötletnek 
tűnt, ám megtudtuk: a vörös áfonya napjaink egyik csodaszere. Erős 
hatóanyagainak, antioxidánsainak és vitaminjainak méregtelenítő  
és sejtregeneráló hatást tulajdonítanak. Csak előnyödre válhat!

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

shea vajas szappan
A shea vaj "titka", hogy összetétele nagyon hasonlít az emberi bőrt 
védő természetes emulzió összetételéhez, vitamintartalma pedig  
szinte tökéletes bőrápolóvá teszi. Még a sivatagi bőrszárazság  
sem foghat ki rajtad!

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

szőlőmaGolajos növÉnyi szappan
SIMOGASS AZ OTHELLO SZŐLŐ INTENZÍV illatával és a szőlőmagolaj 
erejével. Ez az érintés tökéletesen felemelő érzéssel fog  
eltölteni. Csábítsd el párod is egy habkönnyű fürdőre!

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

hárs illatÚ szappan mÉzzel 
És KurKumával
A HÁRSFA ÁRNYA ALATT ÉDES ÁLOM VÁR. Hársfavirág lágy érintése,  
az aranyló méz és a kurkuma simogatásával bőröd rugalmasságát  
nyerheted el – akár egész éven át. Kell ennél több? 

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

aKác illatÚ szappan mÉzzel És KurKumával
ILLATOK ORGIÁJA! Mindenki imádja, amikor virágzik az akác és enyhén  
belekeveredik a bodza selymes illata. Ezt a frissítő és üde tavaszi lehelletet 
zártuk számodra ebbe a szappanba. Garantáltan nem tudsz betelni vele.

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

levendulaolajos növÉnyi szappan
UTAZZ A NYUGALOM SZIGETÉRE! Már a rómaiak is nagy becsben  
tartották a levendulát, nyugtató, gyulladáscsökkentő és fertőtle-
nítő hatást tulajdonítva neki. Használd Te is, engedd magad egy 
könnyű fürdő alatt ellazulni és feltöltődni.

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

joGhurtos növÉnyi szappan
ÉREZD A TEJBEN FÜRDÉS ÉLMÉNYÉT! A joghurtban található tejsav  
jótékony simogatásával hidratálja, kényezteti és ápolja a bőröd. Tejfehér  
kényeztetést megérdemled Te és a párod is.

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

YaMuna szappan



levendulaolajos sampon
MEGKÖNNYEBBÜLÉS AZ ÉRZÉKENY FEJBŐRNEK.  
Használd levendulaolajos samponunkat, tápláló  

és fertőtlenítő hatása miatt mennyei élmény  
a fejbőrnek, hajadat fényessé és ragyogóvá teszi. 

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1399 ft           
Egységár: 5596 Ft/liter

levendulaolajos 
testápoló

Ápolás - nem csak a testnek. 
Érzékeny bőrödet a levendulaolaj 

gazdagon ápolja. Használd hidratáló 
és nyugtató testápolónkat minden este 

fürdés után, hogy hosszan tartó illata 
mély álomba ringathasson.

Egységár: 9596 Ft/liter
Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 2399 ft

Egységár: 4796 Ft/liter
Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1199 ft

levendulaolajos tusfürdő
NYUGTATÓ ÉRINTÉS bőrödnek, feltöltődés a lelkednek. 
Különleges összetételű tusfürdőnk kitűnik mind közül,  

finoman ápolja és tisztítja a bőröd, lelkednek pedig  
harmonikus nyugalmat ad.

a lev endul a H a szná l ata és IsM ertsége 
M ajdneM egY Idős a z eM ber Iséggel . 

több MInt 2500 év e H a szná ljá k gYógY növ én Y k ént. 
a z ókor ba n a róM a I a k a lev endul aol ajat Für désr e, 

Főzésr e és a lev egő Ill atosÍtá sá r a H a szná ltá k . 
a népI H agYoM á n Yok szer Int a lev endul á ba n lévő

 Illóol aj n Y ugtató H atá sa életr e k eltI 
a z ér zék en Y bőrt, jótékon Ya n szelÍdÍtI M eg 

a Fá r a dt Idegr endszert.

19.

levendulaolajos masszázsolaj
JÓTÉKONY, PIHENTETŐ masszázs hatását fokozza  

a levendulaolaj. Illata gyógyír a léleknek, hiszen  
a belélegzett olaj nyugalmat kelt benned  

és a masszázzsal együtt segíti az ellazulást.

Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 1149 ft
Egységár: 7660 Ft/liter

levendulaolajos KÉzKrÉm
SZELÍD SIMOGATÁS, nem csak nőknek. 

A kezeid is megérdemlik a törődést. Ápold  
száraz, irritált, igénybe vett kézbőröd az isteni  

levendulaolajos kézkrémünkkel.

Kiszerelés: 75 ml           Listaár: 999 ft
Egységár: 13 320 Ft/liter

a z IstenI 
lev endula

Hatása:              a nyugalom



levendulaolajos fürdősó
ŰZD EL A STRESSZT! Zárd ki a külvilágot és 

illatos fürdővel frissítsd fel magad. Egy maréknyi 
fürdősó a forró fürdővízbe és már kezdődhet 

is a feszültségűző levendula szeánsz.

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 699 Ft
Egységár: 2796 Ft/liter

levendulaolajos szappan
UTAZZ A NYUGALOM SZIGETÉRE! Már a rómaiak 
is nagy becsben tartották a levendulát, nyugtató, 

gyulladáscsökkentő és fertőtlenítő hatást 
tulajdonítva neki. Használd Te is és engedd magad 

egy könnyű fürdő alatt ellazulni és feltöltődni.

Kiszerelés: 100 g          Listaár: 749 ft
Egységár: 7490 Ft/kg

20.

Egységár: 11 993 Ft/liter
Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 1799 ft

borotválKozás 
utáni balzsam
Hatóanyagai révén teljes védelmet 
biztosít a férfi arcbőr számára. Gyul-
ladáscsökkentő allantoint tartalmaz, 
mely nyugtatja az irritált bőrfelületet,  
a hozzá adott E-vitamin pedig a mimikai 
ráncok kisimulását segíti elő.

Egységár: 5996 Ft/liter
Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1499 ft

fÉrfi tusfürdő
Karakteres és egyénisége van. Illata 
markáns és hosszan tart. A tiszta, 
egészséges és ápolt bőr többé nem  
lehetetlen a férfiak számára sem! 

Egységár: 9996 Ft/liter
Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 2499 Ft

testápoló 
fÉrfiaKnaK
Kifejezetten a férfi bőr igényeinek 
megfelelve fejlesztettük ki ezt a test-
ápolót. Nem csak ápolja és intenzíven 
hidratálja a bőrt, de segíti természe-
tes öngyógyító folyamatait. Gyorsan  
beszívódik a bőrbe, ezért kézkrémnek  
is javasoljuk.

21.

     Az egészséges 
és ápolT BŐr A férfi     
               számáRA is Jár!

     készíTs mAgAdnAk 
      leVendulás 
          fürdŐkúr áT!

levendulaolajos fürdőbomba
ÉLVEZD A LÁGY PEZSGÉST! Dobd a forró fürdővízbe 
és már csobbanhatsz is. A fürdőszoba párás levegője 
pillanatok alatt megtelik a levendula átható illatával. 

Mikor a forró kádba merülsz, tested-lelked átjárja 
a levendula bizsergető érzése. 

Kiszerelés: 95 g         Listaár: 459 ft
Egységár: 4832 Ft/kg

 



szőlőmaGolajos nappali KrÉm
EGÉSZ NAP ÉREZD A SZŐLŐ ILLATÁT! Népi hagyományok szerint a szőlő-
magolaj segít megelőzni a korai öregedést és a petyhüdt bőr kialakulását.  
A friss szőlő intenzív illatát imádni fogod, egész napon át védi és ápolja bőröd.

Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 2999 Ft
Egységár: 59 980 Ft/liter

szőlőmaGolajos szemráncGÉl
A LEGLÁTHATÓBB ÁPOLÁS! Ez a gyengéd, könnyű gél hidratálja szemed  
környékét, megelőzi a ráncok és duzzanatok megjelenését. A napérlelte  
szőlőszemek magvából nyert olaj a legjobb választás a bőrödnek.

Kiszerelés: 15 ml          Listaár: 2599 Ft
Egységár: 173 267 Ft/liter

szőlőmaGolajos ÉjszaKai KrÉm
ÁLMODJ EGY SZŐLŐLUGAST! Míg alszol, ez a krém táplálja, hidratálja és meg-
nyugtatja bőröd. Te csak pihenj, mi majd dolgozunk a szőlőmagolaj erejével!

Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 2699 Ft
Egységár: 53 980 Ft/liter

szőlőmagolajos termékeink rendszeres használatával
a bőröd kisimul, javul rugalmassága és élettel töltődik fel.
száraz, vízhiányos és kissé megereszkedett bőrre 
kifejezetten javasoljuk.

20.

"…Vad szőleinken      nektárt csepegtettél…" 

(Kölcsey Ferenc)

23.

szőlőmaGolajos testápoló
A FRISS GYÜMÖLCS HÉJÁNAK FESZESSÉGE nem  
költői túlzás, pontosan ezt érheted el bőrödön ezzel 
az isteni illatú testápolóval. A legfáradtabb, sőt a visz-
kető bőrt is megnyugtatja és puhává varázsolja.

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 2599 Ft
Egységár: 10 396 Ft/liter

szőlőmaGolajos KÉzKrÉm
BÁRSONYOSAN PUHA kézfej egész nap? Csoda, 
mégis valóság. A szőlőmagolaj intenzív tökéle-
tessége mélyre ható és hosszan tartó ápolás-
ban részesíti bőrödet. Akár naponta többször  
is használhatod.

Kiszerelés: 75 ml           Listaár: 999 Ft
Egységár: 13 320 Ft/liter

szőlőmaGolajos 
masszázsolaj
SZŐLEINK ÜDESÉGÉRE van szükséged, ha fáradt-
nak, száraznak érzed a bőröd. Ezzel a páratlan 
masszázsolajjal sokat segíthetsz simaságának és 
rugalmasságának megőrzéséért. Miért hagynád ki?

Kiszerelés: 150 ml           Listaár: 1149 Ft
Egységár: 7660 Ft/liter

YA
MUNA



szőlőmaGolajos tusfürdő
FÜRÖDJ MEG SZŐLŐVEL! Kellemes, lágy illata betölti a teret, miközben 
gyengéd tisztítása azonnal érezhető bőrödön. Kifejezetten ajánljuk 
száraz, fáradt bőrre, hogy visszanyerje természetes puhaságát.

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1199 Ft
Egységár: 4796 Ft/liter

25.

szőlőmaGolajos fürdőbomba
BOMBAJÓ SZŐLŐSZEM! Kirobbanóan energikus, frissítő élményre 
vágysz? Dobd be MAGAD és egy fürdőbombát a vízbe és élvezd a hatást.  
A szőlőmagolaj átjárja a pórusaid és selymes tapintásúvá varázsolja bőröd! 

Kiszerelés: 95 g          Listaár: 459 Ft
Egységár: 4832 Ft/kg

szőlőmaGolajos fürdősó
FÜRÖDJ A SZÜRETELŐ KÁD ILLATÁBAN! A szőlőmagolajjal átitatott só 
illata kellemes kalandot ígér. A fürdővízbe öntve a kristályok gyorsan  
feloldódnak, de  finom aromáját sokáig megtartja, így kedvedre lazulhatsz 
egy kád szőlőben. 

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 699 Ft
Egységár: 2796 Ft/liter23.

szőlőmaGolajos sampon
SELYMES HAJ a tövétől a hajvégekig. Se több, se kevesebb, amit ez a 
sampon nyújt neked. Értékes hatóanyagai visszaadják a hajszálaid fé-
nyességét. Száraz, töredezett hajra nincs természetesebb megoldás.

Kiszerelés: 250 ml          Listaár: 1399 Ft
Egységár: 5596 Ft/liter

szőlőmaGolajos növÉnyi szappan
SIMOGASS AZ OTHELLO SZŐLŐ INTENZÍV illatával és a szőlőmagolaj 
erejével. Ez az érintés tökéletesen felemelő érzéssel fog eltölteni.  
Csábítsd el párod is egy habkönnyű fürdőre!

Kiszerelés: 100 g         Listaár: 749 Ft
Egységár: 7490 Ft/kg

24.

Listaár: 3599 Ft

Kiszerelés: 170 g              
Egységár: 22 170 Ft/liter

Az ayurvédikus masszázsnál melegített olajat csurgatnak  
a vendég bőrére. Ezt a technikát most elhoztuk neked  
és párodnak ezzel a gyertyával. Hangulatos fényárban a fel-
melegített olaj tökéletesen szétterül a bőrön, hosszantartó 
lágysága tökéletes kellék egy harmonikus együttléthez. 

masszázsGyertya

NARANCS-FAHÉJAS     
VÖRÖS ÁFONYÁS     
OLIVÁS (FÉRFIAKNAK)

       Csak egY k ád, szőlő 
és Forró vÍz… valaMInt te!

a fürdés kultusszá vált az emberiség fejlődésének 
kiemelkedő korszakaiban. add át magad a nyugtató, 
megtisztulást és felüdülést biztosító kényeztetésnek, 
mely átjárja a fürdőszobád hangulatát.



a növénYI botox Hatású terMékCsaládunkat  
azoknak ajánljuk, akIk HatékonY és terMészetes Módon  

szeretnék kIsIMÍtanI az elMélYült MIMkaI r ánCokat  
és üde, Feszes, HIdratált bőrre vágYnak.

állÍtsd Meg 
az Időt!

TermékCsAládunk fŐ hATóAnyAgA A pepTAmid-6. e nöVényi BoTox 
hATású AnyAg lényege A fehérJeszinTézis. A seJTAnyAgCsere Bizonyos  

folyAmATAiT indukálJA, míg A fehérJe leBonTásérT felelŐs folyAmATokaT 
lAssíTJA. ez A megoldás BizTonságos és gyengéd AlTernATíVáJA A BoTulinum 

Toxin láThATó hATásánAk. 100%-BAn menTes minden méregAnyAgTól.

yAmunA és A Tudomány

30.

nappali KrÉm növÉnyi
botox hatással
A napi gondok ráncokat vésnek az arcodra?  
Minden reggel masszírozd ezzel a krémmel arco-
dat és érezd, ahogy kisimulnak a ráncaid. Köny-
nyen felszívódik, mégis egész nap véd és ápol.
Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 3599 ft
Egységár: 71 980 Ft/liter

ÉjszaKai KrÉm növÉnyi
botox hatással
Engedd a kényeztetést fáradt bőrödnek! Esténként elalvás 
előtt gyengéden kend át megtisztítás után arcod és nya-
kad. Míg tested pihen, krémünk táplálja és regenerálja bőröd.  
Ébredéskor kisimultabb arccal kezdheted a napot.

Egységár: 69 980 Ft/liter
Kiszerelés: 50 ml          Listaár: 3499 ft

szemráncGÉl növÉnyi 
botox hatással
Őrizd meg szemeid élettel teli ragyogását! Ez a 
csodás gél felszívódás után láthatatlan védőré-
teget képez szemhéjadon. Használd minden nap 
reggel és este, hogy kifejthesse életteli hatását.

Kiszerelés: 15 ml          Listaár: 2799 ft
Egységár: 186 600 Ft/liter

mellápoló KrÉm növÉnyi 
botox hatással
A dekoltázs és a mellek ápolása legalább olyan fontos, 
mint az arcbőré. Ez a vékony és sérülékeny bőrfelület 
a kevés faggyúmirigy miatt hamar kiszárad, ráadásul 
ezen a tájékon kezd el először öregedni a bőröd – tegyél 
ellene minden nap!

Kiszerelés: 150 ml          Listaár: 3899 ft
Egységár: 25 994 Ft/liter

testápoló növÉnyi
botox hatással
Száraznak, élettelennek érzed a bőröd? Próbáld ki  
növényi botox tartalmú bőrfeszesítő testápolónkat,  
ha feszesebb, tónusosabb és hidratált bőrre vágysz. 
Használd rendszeresen és felejtsd el a ráncokat! 

Kiszerelés: 250 ml         Listaár: 3499 ft
Egységár: 13 996 Ft/liter

KÉzKrÉm növÉnyi
botox hatással
Könnyű, azonnal felszívódó, lágy ránctalanító kézkrém. 
Hatékonyan ápolja és védi a kéz bőrét a ráncképződés-
től. Rendszeres használata mellett a bőr rugalmas, puha 
és fiatalos marad.

Kiszerelés: 75 ml          Listaár: 1299 ft
Egységár: 17 320 Ft/liter26. 27.



29.

Kiszerelés: 150 ml     

Egységár: 12 660 Ft/liter   

Listaár:  1899 ft

hidratáló
arclemosó tej

PORCELÁN HOMOK CAFFE LATTE BÚZA HAMVAS BÉZS KRÉM

MÁLYVA PINK CSERESZNYEFA KARAMELL MANGÓRÓZSA NARANCS KORALL

lélegezz!

FÉNYVÉDŐ
RÁNCTALANÍTÓ
HIDRATÁLÓ
KORREKTOR
SZÍNEZŐ

ez a krém - amely oly sokat tesz értünk - gyönyörű alapot 
biztosít a sminkünk felhelyezéshez. lélegző, gyorsan felszívódó, 
csillogásmentes és használata rendkívül egyszerű.

Egységár: 113 300 Ft/liter

Kiszerelés: 30 ml          Listaár: 3399 ft

cc KrÉm
5:1-ben termékünk, ami a BB krémek utódja, hidratál, 
regenerál, fényvédő anyagokat tartalmaz, elfedi  
az apró bőrhibákat és kiegyenlíti bőrszíned. Haszná-
lata rendkívül egyszerű és csak minimális mennyisé-
get kell egyszerre felvinned az arcodra. Cukorrépából 
nyert hidratáló anyaga segíti a bőrt a nappali káros 
hatásokkal szemben. Kiváló smink alap, gyorsan fel-
szívódik és nem csillog. Ráadásul háromféle árnyalat 
közül is választhatsz! 

KrÉm  /  5 in 1

all sKin types

30 ml

minden bőrtípushoz

deep

ALAPOZÓK Kiszerelés: 10 g    Egységár: 289 000 Ft/kg   Listaár:  2890 ft

Kiszerelés: 3,5 g    

Egységár: 340 000 Ft/kg     

Listaár: : 1190 ft

KORREKTOROK 

VANÍLIA BARACK VIRÁG MENTA

Kiszerelés: 3,5 g    Egységár: 425 714 Ft/kg     Listaár:  1490 ftPIROSÍTÓK

YA
MUNA

28.
deepnaturalliGht



29.

a terMészet 
szÍneI 
az örök 
szépségért
FIlozóFIánk, aMIt MInden új 
terMékünk Fejlesztése során  
Fontosnak tartunk:

      A  természetnek  
mindenre van megoldása. 
 
új, ásványi sminkjeink esetében is ez a gondolat vezérelt 
minket. Íme pár ok, amit a természetes szépségápolás  
e fontos szegmensénél is figyelembe vettünk:

100% vegyszermentes és természetes 
összetevőkből állnak.
nem tartalmaznak rákkeltő vagy komedóképző  
anyagokat, amik eltömítik a pórusokat.
nem tartalmaznak mesterséges illat- és festék-
anyagokat, szintetikus tartósítószereket.
nem tartalmaznak kőolajszármazékokat,
szilikont, talkumot, rizsport, alkoholt vagy gyantát.
érzékeny, gyulladásra hajlamos bőr esetén is 
biztonsággal alkalmazhatóak.

SZEMFESTÉKEK Kiszerelés: 1,5 g      Egységár: 660 000 Ft/kg Listaár: 990 ft/db

30.

matt

extra
csilloGó

extra
csilloGó

mattmatt mattmatt

TRÜFFELÉJSÖTÉT

VIHARKÉK

HOLDEZÜST

ACÉLKÉK

MOJITO

ANTRACIT FÜST

CAPRI DEJA VU

DARLING

ISABEL

ÓNIx

SOHO

AVENTURIN

ARANY GYÖMBÉR

BÁRSONY MOHA

DUBAIBRONZ KRISTÁLY

JÉGKRISTÁLY

NAPFÉNY 
CSÓKJA

MOKKA
HAMVAS 

BURGUNDI
ARANY SZÉPIAEPERSHAKE AMETISZT ROZÉFAHÉJ

Kiszerelés: 1,5 g    Egységár: 926 666 Ft/kg     

Listaár: : 1390 ft

SZEMÖLDÖKPOROK



BARACK PEZSGŐ

ANGOL PUNCS

Kiszerelés: 9 ml     

Egységár: 265 555 Ft/liter   

Listaár:  2390 ft

SZÁJFÉNYEK

Egységár: 7070 Ft/db
Listaár: 7070 ft
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YAMUNA ECSETKÉSZLET

YAMUNA PROFESSZIONÁLIS DEKORKELLÉKEK

Egységár: 261 111 Ft/liter

Listaár: 2350 ft

SZEMPILLASPIRÁL
/ feKete 

SZEMCERUZA / feKete

PÚDERECSET

PIROSÍTÓ ECSET

FERDE ECSET

KORREKTOR ECSET

KÚP ECSET 

ÁRNYÉKOLÓ ECSET

32. 33.

Varázsolj magadnak saját szájfényt! Ásvá-
nyi porainkból keverj ki egy neked tetsző 
színt, majd adj hozzá egy kis mágiát és kész  
is az egyedi szájfényed.

MAGIC SZÁJFÉNY

SHERRY

MAGIC

BOROSTYÁN TERRAKOTTA

DELUx

MÁLNAHAB

FLÖRT

Egységár: 1290 Ft/db      Listaár: 1290 ft

Egységár: 1290 Ft/db     Listaár: 1290 ft

Egységár: 990 Ft/db      Listaár: 990 ft

Egységár: 990 Ft/db      Listaár: 990 ft

Egységár: 1890 Ft/db      Listaár: 1890 ft

Egységár: 1990 Ft/db     Listaár: 1990 ft

Egységár: 1990 Ft/db        Listaár: 1990 ft



legYél tagja te Is szépségkövet prograMunknak!
akár megtakarítani szeretnél azzal, hogy kedvezményesen vásárolsz saját és családod részére, akár többlet jövedelemre kívánsz szert 
tenni, vagy akár karriert építenél egy saját üzleti vállalkozással – a Yamuna minden esetben a legjobb választás! Csakis rajtad múlik, 
hogy milyen szintre emeled saját üzleted – a Yamuna minden lépésedben támogatni fog.

Ha szeretsz az emberekkel kapcsolatot teremteni, ha teljesítményarányos jövedelmet szeretnél, ha szívesen lennél tagja egy dinami-
kusan fejlődő magyar kozmetikai vállalat csapatának, akkor köztünk a helyed. legyél a termékeink használója, szószólója és sikeres 
terjesztője.

valósítsd meg álmaid velünk és vedd fel a kapcsolatot szépségkövetünkkel, aki mindenben a segítségedre lesz.

a HázI szappanFőzéstől 
a ManuFaktúr áIg

Kis hazámban, Somogyvámoson sokan Szappangyáros Zsoltnak hívnak.  
De tényleg csak szappanokról, krémekről és kozmetikai termékekről van szó?

Számomra életmódról inkább.

Folyamatosan negatív hatások érnek minket, de valójában mi döntünk, 
hogy milyen  irányba haladunk. Ha nem iszunk elegendő mennyiségű és főleg megfelelő 
minőségű vizet, akkor dehidratált lesz a bőrünk. Ha a mértéktelenül iszunk alkoholt, 

az gyorsítja a korai öregedési folyamatokat. Ha cigarettázunk, az nagyban rontja 
a bőrünk állapotát. Ha mértéktelenül eszünk húst, szintén ártunk 

saját egészségünknek és bolygónknak is.
 

Ha a streszt nem tanuljuk meg kezelni, akkor az megmutatkozik a szemünkön 
és az arcunkon és betegek leszünk. Aktív sportolóként sajnos én is mérgeztem magam 

sok dologgal, ami egy idő után a bőrömön is meglátszott. Hiába kenegettem piros foltjaim, 
nem tudtam elfedni azt, hogy mérgezem magam. Viszont amikor 

változtattam életformámon, elmúlt minden bőrproblémám.

Azért, hogy jó döntést tudj hozni, mi a Yamunánál azon dolgozunk, hogy egészséges 
és szép bőröd legyen, boldogan és gondtalanul éld mindennapjaidat.

Hiszem, hogy a Yamuna csapat évtizedes tapasztalata a Te és családod 
boldogságában tökéletes segítség!

Jó egészséget kívánok!

35.34.
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