
Obdivuhodné a vzácne schopnosti kaviáru 
 

Často označovaný za „čierne zlato“, kaviár je gurmánskou surovinou s vysokým podielom minerálnej 

výživy a omladzujúcich látok. 

 

Obsahuje až 47 rôznych vitamínov a minerálov, vďaka čomu poskytuje pleti bohatý výživný kokteil.  

Kaviár, to sú vlastne ikry jesetera plné blahodarnej výživy, ktorá dokáže výrazne spomaliť starnutie. 

 

Tajomstvom výživnej sily kaviáru je kombinácia morských fosfolipidov a fosfoproteínov, ktoré patria k 

základným stavebným prvkom buniek. Kaviár je dokonalou zmesou minerálov (vápnika, horčíka, a 

iných), aminokyselín, mastných kyselín (Omega 3, DHA), potrebných pre formovanie bunkovej 

membrány. Ďalej obsahuje vitamíny  (A, E, C, D a B komplex) potrebné pre bunkový metabolizmus a 

stopové prvky (zinok). 

 

Stručne zhrnuté, kaviár poskytuje pleti vyváženú zmes všetkých výživných látok, ktoré bunky potrebujú. 

Tieto výživné látky sú nevyhnutné pre zachovanie bunkovej rovnováhy pleti, ako aj pre obnovu 

poškodených membrán. Preto je kaviár schopný pleť do hĺbky vyživovať a hydratovať, stimulovať 

tvorbu kolagénu a regenerovať bunkové štruktúry, výsledkom čoho je spevnená pleť s krajším 

objemom. 

Výnimočné profesionálne regeneračné ošetrenie  

                                             s kaviárom pre nevídané omladzujúce výsledky  

 
Starostlivo vyvinuté kozmetické salónne ošetrenie Caviar Janssen Cosmetics sa opiera o bohaté 

a intezívne zloženie s remineralizačnýmí aktívními zložkami, ktoré prinašajú pre pleť novú energiu. 

Doprajte si pôžitok a luxus sprevádzaný jemnými textúrami, ktoré zahalia pleť do úžasného okamihu. 

 



revitalizačná maska, ľahká a vzdušná penová maska pre úžasné 

osvieženie a revitalizáciu pleti. Obohatená o kaviárový extrakt a bisabolol. Maska premení kozmetické 

ošetrenie v luxusný  zážitok.  Zmiešajte v šejkri obsah sáčku + 60ml 20°C chladnej vody. – Len 

súčasťou setu! 

 

luxusný masážny krém, s ľahkou hodvábnou gelovo-

krémovou textúrou. Rozmaznáva pokožku cennými ingredienciami, ako je výťažok z kaviáru, hodvábný 

olej a olej z makadamových orechov. Výsledkom je uvoľnená hodvábne hladká, svieža a žiarivá 

pokožka. – Len súčasťou setu! 

 

hydratačné sérum proti stárnutiu s extraktom z kaviáru, s 

výťažkami z rias a hyalurónovou kyselinou. Poskytuje pleti hodnotnú vlhkosť a vitalitu. Suché linky sú 

okamžite redukované, koža je chránená, hladšia, pevnejšia a mladistvá stáva sa pružnejšia a získava s 

každou aplikáciou väčšiu žiaru. Čistý luxus pre pokožku! 

 – Súčasťou setu a aj ako samostatný výrobok! 

 

 
 

POPIS OŠETRENIA Pre náročnú pleť  PRODUKTY                                        spotreba   

1 ml               

2 ml              

1 ml               

½ ml          

1 ks          

1 ks           

5 ml             

1 ml              

1 ml               

½ ml          

1 ml              

Tip pre kozmetičku:  

Set môžete použiť na 20 ošetrení ( 1 sáčok masky použijete na 2 ošetrenia 😊 ) 


