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LOTION YON-KA 

• LOTION YON-KA: het iconische product 
 

Elke 3 minuten wordt er ergens in de wereld 1 Lotion Yon-Ka verkocht 
 
• Uniek product: het is niet zomaar een toner maar een echte verkwikkende, fyto-aromatische behandeling 
 
• Met Yon-Ka Quintessence - 99% van de ingrediënten zijn van natuurlijke afkomst 
 
 



LOTION YON-KA  
Limited Edition 2017 

 

STEUN HET MILIEU 



HET BESCHERMEN VAN DE BIJEN EN HUN ECOSYSTEEM 
 

Situatie:  
• Elk jaar verdwijnen er 30% van de bijenkolonies 
• Meeste planten zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen  
 
Risico:  
• Zonder bijen zou de voortplanting van 80% van de bloeiende planten worden bedreigd  
 
 

 

YON-KA’S INZET 

1 bij bezoekt500 bloemen per dag 



EEN LIMITED EDITION OM DE BIJEN TE BESCHERMEN 
 

Context:  
• Yon-Ka gebruikt alles uit de natuur, en met name de plantenwereld 
• Sinds 2014, zetten we ons voortdurend in om de bijen te beschermen  
 
Hoe?  
• Om het goede doel "Un toit pour les abeilles" (een dak voor onze bijen) te steunen, houden we een 

concrete actie om de natuur te beschermen  
• Resultaten: 10 bijenkorven met ongeveer 400.000 bijen kregen al een huis in de Provence  
 
 

 
Bij aankoop van 1 LOTION YON-KA limited edition 

 Doneren wij € 1,00 aan het goede doel 

YON-KA’S INZET 

https://vimeo.com/96213563


YON-KA’S INZET 



DE ONTWERPER: FIFI MANDIRAC 

Fifi Mandirac: een productieve uitvinder en kunstenaar 
 
 
• Opgeleide grafisch ontwerper die bekend staat om 

haar vrolijke en delicate illustraties 
 
• Voor de limited edition versie heeft ze gekozen voor 

een zeer Franse, frisse en natuurgerichte versie van de 
LOTION YON-KA   
 

 



VERPAKKING 

Droge huid Normale tot vette huid 

200 ml Limited Edition 
 

Fles + Verpakking 



VERPAKKING 

 
• Yon-Ka’s Quintessence 

 
 
 

 
 
•                                                          Benadrukt de ‘’Made in France’’ erfgoed 

 
 
 

 
• Aanwezigheid van de bijen 

 
 

Lavendel Geranium Rozemarijn Cipres Tijm 



COMMUNICATIE 

Mail - NL Flyer - NL A4 poster - NL 

Een ondersteunde campagne 
 
• Pers 
 
• Ambassadeur van het merk 

 
• Sociale netwerken 

 
• Verkooppunten 
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Beschikbaar 


