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 (BHA),má ľahké 
antibakteriálne a ukľudňujúce účinky, zmäkčí, 
odlúči a rozjasní povrchovej vrstvy kože. Používa 
sa ako keratolytikum, na zmäkčenie a na 
prečistenie pórov do prípravkov pre nečistú a mastnú pleť. 
 

(Guarana), obsahuje 
kokteil z trieslovín, vitamínov A, B1, B3, C a E, 
minerálov, vápnik, horčík, draslík, fosfor, 
selén, stroncium a aminokyseliny a kofeín. 
Zlepší prekrvenie a regeneráciu, dobre hojí 
zápalové miesta.  
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(AHA) sú glykolovej kyseliny, väčšinou chemickou cestou 

vyrábané z cukrovej trstiny, citrusov, jabĺk a hrozna. 
Je významný exfoliant k dôkladnému odstráneniu 
povrchovej rohoviny. Bežná koncentrácia je asi 20-
30% a pH 3,0. Pôsobí proti množeniu patogénnych 
kultúr. 

 

 

 bohatá čistiaca emulzia s AHA kyselinami (150ml / 250ml) 

Bohatá čistiaca emulzia s koncentrovanou prírodnou ovocnou kyselinou, kyselinou salicylovou a hydratačnou 
zložkou. Odstraňuje make-up, nečistoty, pot a maz, vhodná pre všetky typy pleti. pH 4,6 

Mlieko ráno a večer jemne naneste na kožu a dôkladne vmasírujte vlhkými rukami. Vyhnite sa 
kontaktu s očami. Potom opláchnite veľkým množstvom vody.

Mlieko jemne naneste na kožu a dôkladne vmasírujte vlhkými rukami krúživými 
pohybmi. Vyhnite sa kontaktu s očami. Potom sa dôkladne prepláchne vlhkými kompresy, alebo 
vlhkou hubkou.
 

zázračné tonikum 

Tonikum s ľahkým exfoliačným účinkom, paulínia nápojová a BHA kyselinou, pre dôkladné dočistenie, 
vyhladenie a prejasnenie pleti. Vhodné predovšetkým pre nerovnomerne pigmentovú, náročnú a porézny 
pleť a pre pleť so sklonmi k masteniu.  

Naneste na tampón a pleť po základnom očistení dôkladne tonizujte. Vyhnite sa 
oblasti očnej.   

Naneste na tampón a pleť po základnom očistení a peelingu dôkladne tonizujte. Vyhnite 
sa oblasti očnej.  
 

bavlnené tampóny napustené AHA  

Tampóny pre každodenné použitie, ktoré jemne odstraňujú mŕtve kožné bunky kombináciou glykolového 
mlieka a kyseliny citrónovej.  

Po čistení opatrne tvár tonizujte tampónom, okrem očných partií. Potom 
použite bežnú starostlivosť, sérum a krém. Na deň je vhodný Premium Age Protector SPF 
30. V prípade intolerancie kože okamžite odstráňte.  

Naneste na tampón a pleť po základnom očistení a peelingu dôkladne tonizujte. 
Vyhnite sa oblasti očnej.  
 

 

peeling 20% s ovocnými kyselinami  

Peelingový prípravok s nízkou koncentráciou ovocných kyselín vhodný pre všetky typy pleti okrem citlivej. 
Odstraňuje rohovinu bez výrazného mechanického pôsobenia. 

2 až 3 krát týždenne, po dobu asi 4 týždňov, naniesť gél večer na vyčistenú pleť. 
Vyhnite sa očiam a perám. Nechajte pôsobiť maximálne 15 minút a potom dôkladne umyte. Potom 
naneste nočný krém.

Naneste výdatnú vrstvu gélu štetcom na tvár dekolt a krk, vyhnite sa perám a oblasti očí. 
Nechajte výrobok reagovať v závislosti na citlivosti kože 5 - 15 minút. Potom sa neutralizuje a dôkladne 
opláchne kompresy, alebo hubou. 
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 peeling 40% s ovocnými kyselinami  
Peelingový prípravok s vyššou koncentráciou ovocných kyselín vhodný pre všetky typy pleti okrem 
kontraindikácií (pozri nižšie). Odstraňuje veľmi efektívne rohovinu, nasleduje jemné postupné olupovaniu. 
Výrobok nie je vhodný vzhľadom na jeho koncentráciu kyselín pre domácu starostlivosť.  

Naneste očný krém na oči a pery, oči prekryte vlhkým tampónom. Potom naneste prípravok 
v dostatočnej vrstve na kontúry tváre, čelo, nos a naposledy tváre! Normálne je ak zákazník cíti brnenie a ľahké 
pálenie. 

 

 peeling 60% s ovocnými kyselinami  

Veľmi intenzívne pelingový prípravok s vysokou koncentráciou ovocných kyselín vhodný pre všetky typy pleti 
okrem kontraindikácií (pozri nižšie). Odstraňuje veľmi efektívne rohovinu s následným olupovaním. 

 Výrobok nie je vhodný vzhľadom na jeho koncentráciu kyselín pre domácu starostlivosť. 
Naneste očný krém na oči a pery, oči prekryte vlhkým tampónom. Potom naneste prípravok 

v dostatočnej vrstve na kontúry tváre, čelo, nos a naposledy tváre! Normálne je ak zákazník cíti brnenie a ľahké 
pálenie.  

 chemický peeling s kyselinou mandľovou, pH: 2,28  

Na omladenie pokožky a aktiváciu obnovy buniek, pre školených odborníkov !!! Bez konzervačných látok, 
silikónov, etoxylátov, PEG / PPG, EDTA, akrylátov, lipidov. Vysoko koncentrovaná kyselina mandľová v 
chladivom gélu a zaručuje optimálnu kompatibilitu s pokožkou. Kyselina mandľová je alfa-hydroxy kyselina 
(AHA) z horkých mandlí. Má liftingové a regeneračné vlastnosti a je č. 1 v anti-aging starostlivosť o pleť. 
Obsahuje limetku kaviárovú, bohatú na AHA kyseliny a slivku kakadu s vysokým obsahom vit. C. Má výrazný 
anti-aging účinok. 

Naneste očný krém na oči a pery, oči prekryte vlhkým tampónom. Potom naneste 
prípravok v dostatočnej vrstve na kontúry tváre, čelo, nos a naposledy tváre! Normálne je ak zákazník cíti 
brnenie a ľahké pálenie. Doba expozície: max. 10 min. Potom neutralizujte prostriedkom 

. Opakujte, kým nebude vidieť pena alebo bubliny.  V prípade intolerancie koži okamžite umyte 
a neutralizovať. 

 chemický peeling s kyselinou glykolovou a salicylovú, pH 2,03 

Má veľmi dobrý keratolytický účinok, ideálne pre minimalizáciu jaziev po akné, na omladenie pokožky a 
aktiváciu obnovy buniek, pre školených odborníkov !!! Bez konzervačných látok, silikónov, etoxylátov, 
PEG / PPG, EDTA, akrylátov, lipidov. Silné kyseliny glykolová a salicylová v chladivom gélu, majú veľmi 
dobrý keratolytický účinok. Odstraňujú starecké škvrny, odumreté kožné bunky, zjednocujú tón pleti a 
pokožka získa žiarivý pleť. Vhodný pre minimalizáciu jaziev po akné. 

Vhodné pre všetky neporušené typy pleti, na redukciu vrások a vyrysovanie tváre! 
Naneste očný krém na oči a pery, oči prekryte vlhkým tampónom. Potom naneste prípravok v dostatočnej 
vrstve na kontúry tváre, čelo, nos a naposledy tváre! Normálne je ak zákazník cíti brnenie a ľahké pálenie. 
Doba expozície: max. 5 min. Potom neutralizujte prostriedkom . Opakujte, 
kým nebude vidieť pena alebo bubliny. V prípade intolerancie koži okamžite umyte a neutralizovať. 
 

 neutralizačné gél pH 8

Neutralizačné gél, špeciálne vyvinutý pre neutralizáciu kyselín, vhodný pre všetky typy pleti. Bez konzervačných 
látok, silikónov, etoxylátov, PEG / PPG, EDTA, akrylátov, lipidov. 

Naneste neutralizátor na kožu štetcom, približne na 1 min.. Osobitnú pozornosť venujte 
nosovým dierkam a kútikom úst. Nechajte pôsobiť, môže sa dostaviť brnenie, alebo penenie. Potom dôkladne 
odstráňte. 

 V prípade potreby neutralizáciu opakujte. Nestačí, odstránenie AHA kyselín iba vodou. Ovocné kyseliny 
musí byť neutralizované pomocou Peel pH Neutralizer!! 
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Nenanášajte u citlivej a podráždenej kože, napr. Spálené slnkom, v tehotenstve a 

pri dojčení, na ekzematickú pleť, na otvorené rany a zápaly, na ťažkú rosaceu a pri liečení rakoviny. 

 Každý pelingový proces znižuje hrúbku kože, a tým je koža citlivejšia na UV žiarenie. 

Odporučte denné ošetrenie pleti krém s vysokým ochranným faktorom po celú dobu používania lieku.  

 

 

 

 

 

 účinné bieliace sérum  
Vysoko koncentrované jemné mliečno zakalené sérum, emulzia olej vo vode aktívne prispieva k zosvetlenie 
pleti. Je vhodné najmä pre pigmentovanú pleť a na zjemnenie stareckých škvŕn. Súčasne zjednocuje farebný 
povrch pokožky inhibíciou syntézy melanínu. 

Aplikujte ráno a večer 1-2 kvapky na vyčistenú pleť tváre a krku a nechajte krátko pôsobiť. 
Potom aplikujte obvyklý prípravok.

 Dajte 2-4 kvapky na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do pokožky. 

denný ochranný a regeneračný krém  

Krém s extra vysokým účinkom a minimálne starostlivosťou, vyhladzuje jemné linky a vrásky a zároveň chráni 
proti predčasnému starnutiu pleti v jedinom kroku. Bylinné prísady chráni pred cievny dilatácií a zlepšujú stav 
červených škvŕn na koži. Aj starecké škvrny sa značne zmierni a rozjasní, rozšírené póry sa zúži a normalizuje sa 
mazotok. Pleť je viditeľne hladšia. UV filtre ju chránia proti predčasnému starnutiu a zanechávajú zdravý jas a 
tón pleti. 

Aplikujte ráno na vyčistenú pleť tváre a krku. 
Na záver starostlivosť naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do pokožky.

regeneračný krém s ovocnými kyselinami 
Krém k rýchlej obnove pleti s prírodnými ovocnými kyselinami kyselinou salicylovou a hydratačnými zložkami. 
Odporúča sa pre všetky typy pleti, predovšetkým však na mastnú, nečistú pleť. 

 Aplikujte večer na vyčistenú pleť tváre a krku.  
Na záver starostlivosť naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do pokožky. 

krém na zosvetlenie pleti   

Prejasňujúci nočný krém, pre dlhodobú pravidelnú nočnú ochranu hyperpigmentované pleti. Kombinuje 
optimálny pestovanie s aktívnymi účinnými látkami pre zosvetlenie pokožky a zlepšenie hydratácie. Vďaka 
pravidelnému používaniu sa znižuje obsah melanínu v koži, tá sa stáva citlivejšou na UV žiarenie, pretože 
postráda prirodzenú ochranu proti UV žiareniu. Z tohto dôvodu zdôrazňujeme, že bielená koža nemá byť 
zbytočne vystavované UV žiareniu a mala by byť vždy ošetrená prípravkami s UV faktorom. 

 Aplikujte večer na vyčistenú pleť tváre a krku.  
Použite na masáž, alebo záver starostlivosť naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do 

pokožky  
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chladivý očný gél
Jemný chladivý prípravok na ošetrenie očného okolia. Je bohatý na hyalurónovú kyselinu, ktorá zaisťuje 
dostatočnú hydratáciu, patentovaný high-tech peptid Matrixyl 3000®, ktorý stimuluje tvorbu novej kyseliny 
hyalurónovej, kolagénu a elastínu.  

 Aplikujte ráno a večer na pripravené očné okolie a jemne vklepte
 

  

 

 OŠETRENIE obnova pokožky  PRODUKTY 

čistenie 1-2 ml  

tonizácia 1 ks 

4100 P Prime Cleanser  čistiaca emulzia s AHA kyselinami 

4192 P AHA Radiant Complexion Pads tampón s AHA 

očné ošetrenie ½ ml 4160 P Eye Care Cream očný krém 

1. peeling 5  
2. peeling 5 ml 
3. peeling   5 ml  

4172 P Peel 20 Exfoliator peeling 20% s AHA 3-20 min. 
4170 P Peel 40 Exfoliator peeling 40% s AHA 3-9 min. 
4171 P Peel 60 Exfoliator peeling 60% s AHA 3-5 min. 

 neutralizácia 5 ml  4180 P Peel pH Neutralizer gél na neutralizáciu kyselín 
 tonizácia 4101 Miraculous Skin Tonic tonikum 
UV ochrana denná 1 ml  4129 P Premium AGE Protector SPF 30denné UV ochrana 

 

 pestovanie pleti po očistení:  
 peeling 20% s AHA kyselinami, sérum  

 regeneračný krém, alebo na oči

 po očistení: 
  denný ochranný a 

regeneračný krém a na oči  

 

 

 

 

 

 

 

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


