
 

 

 

 

 

 má antialergické aj protizápalové vlastnosti a bolo 

preukázané, že inhibuje uvoľňovanie prozápalových cytokínov vyvolaných LL-37. 
Znižuje prietok kapilárnej krvi as tým spojené sčervenanie kože, ktoré je typické pre 
ružovku pôsobí proti začervenaniu a viditeľne redukuje známky miernej rosacei. 
Vysoko účinné aktívne zložky. 
 

je vysoko cenenou liečivou rastlinou, hľuzy 

obsahujú predovšetkým saponíny (ruscosaponin, ophiosaponin), steroly 
(sitosterol, stigmasterol) a oligosacharidy. Posilňuje bariérovú funkciu, 
podporuje syntézu epidermálnych lipidov a optimalizuje ich organizáciu, 
hydratuje a reštrukturalizuje pokožku, má ľahké antimikrobiálne vlastnosti. 

 



 

 
 

vysokomolekulárny polysacharid, vytvára ochranný 

film na koži a poskytuje okamžitý upokojujúci účinokhydratačná 
látka určená na použitie do takmer všetkých typov kozmetických 
prípravkov. Výrazne vylepší senzorické vlastnosti konečného 
produktu, zlepší viskoelasticitu, napomáha zmierniť alergické 
odozvy. Obsahuje polysacharidy, pre optimálnu hydratáciu 
pokožky a cukry, ty medzi sebou vytvárajú sieť intra- a extra-
celulárnych interakcií av prípade napadnutia dávajú a prijímajú 
biologické signály. Má stabilný pH – už od cca. 1,5 do 10. Výrazne 
zjemní a hydratuje. 

  

 

 

  jemná čistiaca pena 

Citlivá, suchá alebo podráždená pokožka vyžaduje obzvlášť jemné čistenie, aby nebola 
už oslabená bariéra pokožky zbytočne stresovaná. Čistiaca pena s neutrálnym pH, 
jemne odstraňuje nečistoty. Ľahká, vzdušná pena ľahko čistí bez toho, aby zbytočne 
mechanicky alebo chemicky dráždila pokožku. Obsiahnutý alantoín počas čistenia 
upokojuje. Výsledkom je čistá pleť a príjemný pocit. 

Aplikácia domácej starostlivosti:Malé množstvo peny (2–3 zdvihy pumpy) ráno a 
večer krúživým pohybom rozprestrite na tvár, krk a dekolt. Potom dôkladne 
opláchnite vlažnou vodou a tonizujte jemným upokojujúcim tonikom. 

 

 

 jemné osviežujúce tonikum  

Bezalkoholový tonic bol vyvinutý špeciálne pre citlivú pokožku, ktorá má tendenciu 
začervenať. Odstraňuje nečistoty, upokojuje pokožku a poskytuje jej vlhkosť, ideálny 
záver dôkladného čistenia. 
Obsahuje kombináciu účinných látok alantoínu, hydroxyacetofenónu a osvedčeného 
upokojujúceho komplexu. Zaisťuje, upokojenie už počas čistenia, zmierni začervenanie a 
podráždenie. Výsledok: 
Koža je osviežená, vyčistená a pocit napätia po čistení je znížený.  

Aplikácia domácej starostlivosti: Po každom čistení jemne vatovým tampónom 
napusteným tonikom tonizujte tvár, krk a dekolt. 

Tip: Ochladzuje a upokojuje po depilácii.  
 
 



 

 
 

  

 

 intenzívne upokojujúce sérum 

Ľahké, výživné sérum pre veľmi citlivú a podráždenú pokožku. Ideálna v kombinácii s 
upokojujúcim krémom. Skin Defense Complex + vyrobený z ríbezľového oleja, srdcovnice a 
koncentrovaného slnečnicového oleja podporuje a regeneruje bariérovú funkciu pokožky. 
Znižuje zápalové procesy a posilňuje odolnosť kože voči vonkajším podnetom. Je doplnený 
bariérou posilňujúcim isostearyl izostearátom (ISIS), protizápalovými látkami panthenol, 
alantoín, α-bisabolol, izomeráty kyseliny hyalurónovej a sacharidy, poskytujú ďalšiu vlhkosť 
a udržujú ju po dobu 72 hodín. 

Aplikácia domácej starostlivosti:Naneste ráno a večer na čistú pokožku a jemne 
vmasírujte. Potom použite upokojujúci krém. Vyhnite sa oblasti očí. 

Odporúčanie: Citlivá pokožka nepriaznivo reaguje na slnečné svetlo. Chráňte preto citlivú 
pokožku prípravkom 2831 Face Guard Advanced pod dennú starostlivosť. 
 
 

 

 zvláštna starostlivosť o kožu s 

kuperózou  
Vyvinuté špeciálne pre citlivú pokožku, náchylné na začervenanie a teleangiektáziám. 
Vhodné na starostlivosť o ľahkú ružovku. Obsiahnutý RSC komplex posilňuje kapilárny 
systém pokožky a pôsobí proti začervenaniu a zanecovaniu. Tým sa viditeľne znížia známky 
miernej rosacei. Komplex je doplnený bariérou posilňujúcim isostearyl izostearátom 
(skrátene ISIS) a protizápalovými látkami alantoínom, α-bisabololom, izomerátmi kyseliny 
hyalurónovej a sacharidy, poskytujú ďalšiu vlhkosť a udržujú ju po dobu 72 hodín. 

Aplikácia domácej starostlivosti: Naneste ráno a večer na pokožku a jemne vmasírujte, 
potom naneste krém.  

Odporúčanie: Citlivá pokožka nepriaznivo reaguje na slnečné svetlo. Chráňte preto citlivú 
pokožku prípravkom 2831 Face Guard Advanced pod dennú starostlivosť 
 
 
 

sérum na podporu imunity 

Pomáha nabrať novú energiu vyčerpanej pleti, beta-glukán z kvasiniek bojuje s oxidačným 
stresom a znečisteným životným prostredím, alantoín chráni a podporuje prirodzenú 
regeneráciu pokožky, bisabolol zlepšuje vlastné ochranné imunitné procesy. Sacharid 
izomerát, podobný ako sacharidy v koži obsiahnuté hyalurónové kyseliny dokážu 
dlhodobo udržať hydratáciu a Ectoin podporuje vlastné obranné mechanizmy, 
predovšetkým chráni hlbšie vrstvy pleti pred vysychaním a atakom UV žiarenia. Sérum má 
hodvábne jemnú konzistenciu a dobre sa vstrebáva. 
Použitie: Naneste ráno a večer na pripravenú tvár dekolt a krk a jemne vmasírujte.  



 

 

 ukľudňujúci denný a nočný 

krém  
24-hodinová starostlivosť o citlivú, začervenanú pokožku, vyživuje a chráni 
počas dňa a podporuje regeneráciu v noci. Ideálne sa používa v kombinácii s 
upokojujúcim sérom. 
Skin Defense Complex + vyrobený z ríbezľového oleja, srdcovnice a 
koncentrovaného slnečnicového oleja podporuje a regeneruje bariérovú 
funkciu pokožky. Kombinácia s prírodným alfa bisabololom a alantoínom 
zaisťuje významné zníženie zápalových procesov a znateľné zlepšenie stavu 
kože. Sacharidové izomeráty a kyselina hyalurónová hydratujú, pomáhajú 
regulovať vodnú rovnováhu. 

Aplikácia domácej starostlivosti: Ráno, alebo večer po očistení a nanesení séra naneste na tvár, 
krk a dekolt. 
Odporúčanie: Citlivá pokožka nepriaznivo reaguje na slnečné svetlo. Chráňte preto citlivú pokožku 
prípravkom 2831 Face Guard Advanced pod dennú starostlivosť. 
Tip: Vhodný na kozmetické masáže na upokojenie pleti. 
  
 

krém na podporu imunity 

Ochranný a výživný krém pre deň a noc, extraktom z kamélie posilňuje 
obranyschopnosť kože, bráni proti znečisteniu zapríčinenému životným 
prostredím, vďaka hyalurónovým kyselinám udržuje dlhodobo vlhkosť. 
Obsiahnutý alantoín upokojuje a bambucké maslo vyživuje pokožku. 

Použitie:Naneste ráno a večer na pripravenú tvár dekolt a krk a jemne 
vmasírujte.  

Tip:Ideálna je kombinácia s prípravkom Pre-lmmune Serum.  
 
 
 

 zvláštna starostlivosť o atopickú kožu 

Špeciálna, nedráždivá starostlivosť o pokožku náchylnú na neurodermatitídu. Ľahko 
roztierateľný krém obsahuje aktívne zložky, ktoré regenerujú narušenú bariérovú 
funkciu pokožky, obmedzujú zápalové procesy a zaisťujú príjemný pocit na pokožke. 
Rastlinný extrakt z japonského hadieho koreňa bol vyvinutý špeciálne pre 
neurodermaitickú pokožku. V kombinácii s účinným komplexom Skin Defense Complex+ 
a cennými rastlinnými olejmi stabilizuje pokožku, znižuje zapálenie. V dlhodobom 
horizonte sa predlžuje fáza remisie (fáza bez príznakov) neurodermatitídy. Kyseliny 
hyalurónové a sacharidy poskytujú výraznú vlhkosť a kompenzujú nedostatok vody v 
pokožke. 

Aplikácia domácej starostlivosti: Naneste na postihnutú pokožku ráno alebo večer 
po čistení.  

Odporúčanie: Citlivá pokožka nepriaznivo reaguje na slnečné svetlo. Chráňte preto citlivú pokožku 
prípravkom 2831 Face Guard Advanced pod dennú starostlivosť. 



 

 
 

 starostlivosť o citlivé oči 

Rýchlo vstrebateľný a ľahko roztierateľný prípravok, vyvinutý špeciálne pre potreby 
veľmi citlivej oblasti očí. Obsahuje upokojujúce látky a chráni pleť pred vplyvmi 
prostredia. Kombinácia vyživujúceho bambuckého masla a ISIS v kombinácii so Skin 
Defense Complex + posilňuje kožnú bariéru a znižuje transepidermálnu stratu vody. 
Sacharidové izomeráty a kyselina hyalurónová navyše zvlhčujú a znižujú jemné linky a 
vrásky. Organický extrakt svetlíka a Sensitive Complex viditeľne redukujú tmavé kruhy 
pod očami. 

Aplikácia domácej starostlivosti:Ráno a večer naneste krém na pokožku okolo očí a 
jemne ju vklepte. 
 

 

 okamžite upokojujúca maska 

Veľmi rýchlo zmierňuje podráždenie, začervenanie a napätie. Krémová textúra 
zaisťuje viditeľné výsledky starostlivosti a trvalý efekt. Fucogel® Powder, zmierňuje 
začervenanie už po 5 minútach. Fyto-komplex, ríbezľový olej, výťažok z balónovnice 
a koncentrovaný slnečnicový olej, upokojí a regenerujú bariérovú funkciu pokožky, 
znižujú zápalové procesy a posilňujú odolnosť kože. Isostearyl isostearát (skrátene 
ISIS) podporuje bariéru kože integráciou do medzibunkových lipidov. Allantoín 
upokojuje a pôsobí tak proti začervenaniu. Sacharidový izomerát poskytuje vlhkosť 
po dobu 72 hodín. 

Aplikácia domácej starostlivosti:Večer naneste na očistenú pokožku a 15 minút. 
Prebytočný produkt jemne vmasírujte a nechajte pôsobiť. 

Tip: Použite na rýchle upokojenie spontánnych kožných reakcií v kabíne.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ošetrenie pre citlivú pleť I. Produkty spotreba   

  čistenie  2000 P Soft Cleansing Mousse 1 ml    

peeling 

alebo  

508 P Mild Face Rub 2 ml  

1107 P Skin Refining Enzyme Peel 2 ml  

tonizácia  2001 P Soft Soothing Tonic 1 ml    

očná starostlivosť  2060 P Comfort Eye Care ½ ml    

po hlbokom čistení(len ak je vhodné)  4430 P Normalizing Skin Complex 1 ml 

účinný koncentrát  2231 P Pre immune Skin Serum 1 ml  

masáž 2221 P Anti-Pollution Cream 5 ml  

maska 

alebo (ako oklúzia) 

 8530P Moor Cream Mask 5 ml 

 8355 P Peel Off Mask Aloe De-Stress 1 ks  

UV ochrana  2831 P Face Guard Advanced 1 ml  

očná starostlivosť  2060 P Comfort Eye Care ½ ml    

krém  (len je treba )  2221 P Anti-Pollution Cream 1 ml  



 

 
 

 

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

 OPIS OŠETRENIA Pre citlivú pleť II. PRODUKTY spotreba – cena zaokrúhlene 

 čistenie 1 ml 0,50 € 

 peeling /hlboké čistenie (iba ak stav  

 pleti dovolí) 

2 ml 0,00 €

2 ml 0,20 €  

 hlboké čistenie (iba ak stav pleti dovolí) 

 tonizácia 1 ml 0,00 €

 očné ošetrenie  ½ ml 10 Sk 

 účinný koncentrát  

 ampulkový koncentrát  

 alebo 

 1,5 ml 0,50 € 

1 ks 1,00 €

1 ks 1,00 €

 masáž 

 alebo ampulkový koncentrát  

 5 ml 0,50 € 

1 ks 1,00 €

 maska 

 alebo  

 alebo 

 5 ml 0,50 € 

1 ks 8,90 €

1 ks 2,50 €

 UV ochrana (len ak je nutná) 1 ml 0,20 €

 záverečná starostlivosť o oči   ½ ml 10 Sk  

 denná starostlivosť   1 ml 0,00 € 


