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Yin Your Skin Pro® HELMI Facial Rejuvenation Gua Sha Kasvolasta 
 
 
HELMI on ammattilaistason gua shaan suunniteltu kasvolasta, joka on saatavilla vain Yin Your Skin® Pro -
koulutuksen käyneille ammattilaisille ja heidän asiakkailleen. Valkoisesta jadesta valmistettu lasta on 
ainutlaatuisesti muotoiltu taikakalu, joka taitajansa käsissä paljastuu Yin Your Skin® tuoteperheen 
kaikkivoipaisimmaksi työvälineeksi. Ulkonäöltään minimalistiseen lastaan kätkeytyy aimo annos 
funktionaalista viisautta, ergonomista hienostuneisuutta ja ylivoimaista tehokuutta. 
 
HELMI lastalla aikaansaaduista hoitotuloksista voi nauttia koulutetun Yin Your Skin® Pro ammattilaisen 
käsittelyssä. HELMI on saatavilla vain Yin Your Skin® Pro -koulutuksen käyneille ammattilaisille ja heidän 
asiakkailleen. Lastan kotikäyttöön hankkiva saa linkin opetusvideoon, jonka kautta HELMI lastan salat 
aukenevat ja tekniikan opettelu käy kätevästi. Sitoutuneesta HELMI lastan käyttäjästä voi ajan saatossa 
kuoriutua kosmeettisen gua shan itseoppinut mestari.   

 
Lastan pitkä saharaitareuna ja kouru tuovat erityistä 
tehokkuutta ihon napakoittamiseen sekä 
sidekudosjännitysten vapauttamiseen. Teräväsakarainen 
U-kulma istuu täydellisesti niskaan ja leuankärkeen ja 
tehostaa akupisteiden käsittelyä. U-kulman lyhyet sivut 
mahdollistavat tarkkuutta vaativan ja äärimmäisen 
tehokkaan työskentelyn silmien ja suun ympärillä. 
 
Luonnossa helmen syntyminen on harvinainen 
tapahtuma, joka vie vuosikymmeniä. Myös HELMI-
kasvolasta on syntynyt Yin Your Skin® -tuoteperheen 
pitkässä tuotekehityksessä, jota on tehty intohimoisesti 
ja kokemusperäisesti iholla työskennellen. HELMI-lasta 
on oodi käsityötaidolle, harjoituksen tekemille 
mestareille ja harvinaislaatuisille hoitotuloksille. 
 
 
 
*Yin Your Skin® Pro HELMI kasvolasta on suunniteltu 
Suomessa ja se on osa Katja Kokon luomaa Yin Your Skin® -
tuoteperhettä. Välineet valmistetaan Kiinassa ja 
periaatteena on käyttää ainoastaan kiinalaisia kivilaatuja, 
kiinalaisen lääketieteen perinnettä kunnioittaen. Jokainen 
väline on uniikki. Niin ovat sinun kasvosikin. 
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Hinta: 84€ 
 
Saatavuus/ 
Verkkokurssit: 
Yin Your Skin® Signature Experience  
Yin Your Skin® level 2 – Advanced Facial Gua Sha 
Yin Your Skin® Complete Experience 
 
Yin Your Skin® gua sha välineet ja ihonhoitotuotteet: 
Ruohonjuuren kaikki myymälät ja ruohonjuuri.fi, Life-myymälät 
ja life.fi jolie.fi houseoforganic.fi biodelly.fi lyko.com  twistbe.fi liinun.fi 
 
Ammattilaiskoulutus ja hoidot 
Yin Your Skin® Pro on Suomen ainoa kosmeettisen gua shan ammattilaiskoulutus. Koulutuksen käyneet 
kosmetologit ja akupunktiohoitajat tekevät Yin Your Skin® Pro kosmeettisen gua shan hoitoja ympäri 
Suomen. 
 
Tiedustelu: info@katjakokko.com 
 

Yin Your Skin® on Katja Kokon (katjakokko.com) suunnittelema kauneudenhoitokonsepti, jossa ikiaikaisten 
traditioiden viisaus ja tehokkuus yhdistyvät moderniksi hyvinvointielämykseksi. Yin Your Skinin® sydämessä 
kohtaavat korealaisen ihonhoidon ainutlaatuinen tehokkuus, kosmeettisen gua shan parhaat tekniikat, yin 
joogan meditatiivisuus ja sound healing. 
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