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Každá pleť má iné nároky na
ošetrenie. Niektorá sa viac mastí, u
niektorej je potrebné podporiť
regeneráciu, alebo zvýšiť ochranu.
U JANSSEN COSMETIC vieme, že
niektoré kozmetické prípravky sú
vhodné pre mnoho typov pleti. Sú
to predovšetkým produkty, ktoré
majú ukľudňujúcu, projasňujúcu a
hydratačnú schopnosť.
Na konci zimy býva pleť vyčerpaná,
v lepšom prípade bez jasu a viditeľnej energie. Aby sme mohli
úspešne riešiť prípadné problémy, je nutné správne stanoviť diagnózu
a potom vybrať ten správne účinný prípravok. Predstavíme vám
niektoré účinné suroviny:

Age spot corrector, lipozomálny extrakt zo
žeruchy a sóje - je úžasným zdrojom dôležitých

látok, posilňuje imunitu, je veľmi bohatý na
vlákninu, betakarotén, vitamíny rady B, C, E, K,
fosfor, horčík a draslík. Pridáva sa do kozmetiky
na urýchlenie regenerácie a prejasnenie pleti.

Papraďový olej – polysacharidy z extrahovanej

paprade preukázateľne spevňujú pokožku,
zjemňujú hĺbku vrások, udržujú tonus v koži a
celkovo prispievajú k omladeniu a rozžiareniu
pleti. Olej regeneruje, pôsobí proti zápalovým
reakciám.

α – glukany a β – glukany sa vyskytujú najčastejšie v otrubách z

obilných zŕn, v pekárskych kvasniciach a niektorých hubách. Sú to
oligosacharidy alebo polysacharidy zložené z molekúl glukózy. Majú
schopnosť modulovať imunitný systém. To je v organizme nesmierne
dôležité, pretože makrofágy tvoria prvú
obrannú líniu a bez ich optimálnej
aktivity sa telo nedokáže úspešne
brániť. V kozmetike sa pridávaju do
detoxikačných prípravkov.
Výber z prípravkov:

2300 SKIN RESURFACING BALM - krém s papraďovým

olejom na problémovú, namáhanú a ľahko aknóznu pleť.
Charakteristika:
• napomáha regenerovať preťaženú pleť
• ukľudňuje namáhanú a podráždenú pleť
• udržuje ideálnu hydratáciu, skvalitňuje obranné procesy
• napomáha riešiť problémy u suchej aknóznej pleti
Použitie: Dvakrát, alebo viackrát jemne votrieť do pokožky.
Tip: Výborny na urýchlenie hojenia po laserových zákrokoch.

2330 DARK SPOT PERFECTOR - sérum na zníženie

nežiaducich pigmentácií s age spot correctorom
Charakteristika:
• cielene zosvetľuje starecké škvrny, znižuje tvorbu pigmentácií
• bráni ich novému vytváraniu
• zaisťuje dokonalý a svieži vzhľad pleti
Použitie: Naneste na pripravenú pleť ráno a večer a jemne
vmasírujte.
Tip: Vhodný k celoročnému používaniu.

2910 DETOX CREAM - detoxikačný krém s α a β glukanmy a pravým
hodvábom
Charakteristika:
• bráni poškodeniu buniek oxidáciou, rozžiari a vyhladí pleť
• stimuluje bunečné detoxikačné systémy
• zmierňuje starecké škvrny, dáva každej kožnej bunke nový
impulz
Použitie: Ráno, alebo večer votrieť na pripravenú pleť tváre a
dekoltu.
Tip: Vynikajúci ku kozmetickým masážam.
Poznámka: 2831 Face Guard účinne chráni pokožku proti UV žiareniu,
nanášajte ho na deň pod krém.

2400 SCAR CREAM - bylinný krém na ošetrenie jaziev a strií s vitamínmy
a mangovým olejom.
Charakteristika:
• rekonštruuje a vypĺňa jazvy, stimuluje tvorbu nového tkaniva
• po úrazoch a popáleninách dotvára kvalitnú povrchovú štruktúru
• pomáha pri procese rekonštrukcie spojivového tkaniva, zvyšuje
jemnosť a hebkosť pokožky
Použitie: Dvakrát denne jemne votrieť na tvár, dekolt a krk.
Tip: Môžeme použiť aj vysoko do okolia očí, alebo lokálne na zahojené
popáleniny, strie a keloidné jazvy.

2831 FACE GUARD ADVANCED – UV + IR ochranný denný nemastný

prípravok
Charakteristika:
• chráni pred UVA + UVB žiarením + IR žiarením
• chráni bunky pred oxidačným stresom
• spomaľuje stárnutie kože indukované svetlom
• vhodné pre všetky typy pleti, možno kombinovať
s akoukoľvek starostlivosťou
Použitie: Naneste v rovnomernej vrstve pod bežný denný
prípravok.

Tip: Nanesením na chrbty rúk si vytvoríte neviditeľné
ochranné rukavice.

Tip: Ampulkou mesiaca marec je:

1929 DETOX FLUID - detoxikačný ampulkový

koncentrát.
Charakteristika:
• odplaví nahromadené toxiny a lipofuscin
• osvieži a hydratuje pleť
• navodí mladistvý vzhľad
Použitie: Naneste na pripravenú pleť ideálne večer.

Tip: Aspoň trojtýždňová kúra je ideálna na jarnú
detoxikáciu pleti.
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