
 

 

 
 

 



 

 

 

čistiaci prášok s rozjasňujúcim 

účinkom
Charakteristika: 

• krémová jemná pena 
• jemné hĺbkové čistenie, zmatňuje povrch 
• zanecháva čistý a svieži pocit 
• príjemná vôňa 

použitie: Naberte do dlane trochu prášku, zmiešajte s vodou, napeňte a umývajte penou 
tvár dekolt a krk. potom tonizujte 
 

tonikum na zosvetlenie pleti 
Charakteristika:

• osviežujúce tonikum pre zosvetlenie pokožky 
• poskytne pocit sviežosti a čistoty 
• zjemní a osvieži pleť 
• hodnota pH je príjemná koži 

použitie: Naneste na vatový tampón a po očistení tonizujte. 

 



 

 prejasňujúci krémový peeling  

Charakteristika: 
• odstraňuje tmavé pigmentové kožné bunky 
• rozžiari pleť 
• zjemňuje póry, čistí pleť 
• stimuluje tvorbu nových kožných buniek 
• ideálna príprava pred bieliacim ošetrením 

použitie: Naniesť dvakrát týždenne večer na očistenú pleť a jemným krúžením masírovať. 
(Vhodné je aj použitie pleťovej jemnej kefky.) Potom dôkladne opláchnuť a tonizovať. 

denný prejasňujúci krém s SPF 20 

Charakteristika: 
• chráni proti UV žiareniu 
• pre viditeľne hladšiu a jasnejšiu pleť 
• zabraňuje tvorbe tmavých škvŕn 
• chráni pred voľnými radikálmi, hydratuje 
• výborný podklad pod make-up 

použitie: Naniesť denne ráno na tvár dekolt a krk. Výborný krém pod make-up. Vhodné aj 
na chrbty rúk, proti stareckým škvrnám. 

 

bieliaci nočný krém 

Charakteristika: 
• pre viditeľne jasnejšiu a krajšiu pleť 
• brzdí syntézu melanínu 
• chráni pred voľnými radikálmi 
• hydratuje, zvláčňuje a zjemňuje pleť 

použitie: Naneste večer na očistenú a pripravenú pleť. 
 

sérum na zosvetlenie kože 
Charakteristika: 

• intenzívnej starostlivosti pre viditeľné rozžiarenie a prejasnenie pleti  
• hydratuje 
• dokonalý doplnok bieliacej starostlivosti 

použitie: Aplikujte pod krémom na noc i deň tým ideálne podporíte jeho účinok.  
Vynechajte očné partie.  

   



 

 krémová maska na zosvetlenie pleti 
Charakteristika: 

• prejasňuje pleť 
• brzdí syntézu melanínu 
• rozžiari pleť 
• udržuje hydratáciu 

použitie: Naneste na očistenú a pripravenú pleť a nechajte 15-20 minút pôsobiť. 

 
 
 
 

krém na tmavé kruhy okolo očí 
Charakteristika: 

• ľahká a príjemná textúra 
• okamžitý efekt vďaka reflexným pigmentom 
• upokojuje jemnú oblasť očí 
• rýchlo sa vstrebáva a dáva pleti svieži, žiarivý vzhľad.  

použitie: Naneste na očistenú a pripravenú pleť a jemne vklepte. 
 
 
 

vysoko účinný ampulkový 

koncentrát dvojfázový.  
Charakteristika: 

• intenzívny zosvetľovač kože 
• inhibícia syntézy melanínu 
• praktické balenie 

použitie: Pred použitím zmiešajte obe zložky v fľaštičke. Odstráňte viečko, 
Premačknite zátku, pretrepte obsah ampulky a potom nasaďte kvapkadlo. 
Vkapávejte 1ml roztoku na očistenú a tonizovanú pleť najlepšie na noc. 
Obsah jednej fľaštičky spotrebujte do jedného týždňa. Potom ošetrite 
krémom. 

 

 

 

s kmeňovými bunkami na regeneráciu a 

starostlivosť o pokožku so zníženou vitalitou 
Charakteristika: 

• aktivácia a stimulácia unavenej a ochabnutej pleti 

• viditeľná a hmatateľná pomoc pre unavenú, príliš zaťaženú pleť 
"pokožka bez energie" 

• stimuluje tvorbu buniek, podporuje prirodzený regeneračný proces 

• pôsobí proti predčasnému starnutiu pleti, zvyšuje hydratáciu  
použitie: Extract nanesieme jemne na očistenú pleť a ľahko vmasírujeme na 
tvár a dekolt. 



 

 

 

 

 POPIS OŠETRENIE Na prejasnenie a 

bielenie 

 PRODUKTY spotreba  

 3 g

 ½ ml 

 2 ml 

 1,5 ml  

 3 g. 

 2 ml 

 1 ml  

 1 ml  

 3 ml  

 

•   

  5 ml  

 1 ks

 5 ml  

 5 ml  

 1 ks

 1 ks 

½ ml 

. 3311 P B  1 ml  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pripravila: Bohumila 
Christophovho  
školiaca kozmetička Janssen 
cosmetics a inspira: cosmetics,  
súdny znalec kozmetika 
vizážistika  


