
 

 

 

 



 

 

luxusný denný 

krém 

Charakteristika: 

• luxusná textúra vyživuje pokožku po celý deň  

• stimuluje syntézu šiestich základných zložiek kože 

• zabezpečí väčšiu odolnosť, viac vlhkosti,  

• žiarivejší vzhľad a menej vrások 

• podporuje bariérovú ochranu pleti 
použitie: Na očistenú pleť najprv naneste sérum a potom ľahko vmasírujte 
denný krém.  
Tip: 2831 Face Guard Advanced chráni pokožku účinne proti UV a IR 
žiarenia 
 
 

 

- luxusný nočný krém 

Charakteristika: 

• luxusn a výživná a textúra 

• podporuje nočnú regeneráciu kože 

• podporuje bariérovú funkciu epidermálnej rohovej vrstvy 

• optimalizuje prívod vlhkosti 

• zaisťuje ráno kvalitné naštartovanie pleti 
použitie: Na očistenú pleť najprv naneste sérum a potom zľahka 
vmasírujte nočný krém.  



 

 

 

- luxusné sérum  

Charakteristika: 

• okamžitý vypínací efekt, vyhladzuje reliéf 

• optimalizuje prívod vlhkosti 

• poskytuje väčší jas a sviežosť, príjemný, vypnutý a svieži pocit 

• ideálny ako podklad pod make-up 
použitie: Na očistenú pleť naneste najprv sérum a potom ľahko 
vmasírujte denný, alebo nočný krém. 

  
 

- luxusný očný krém 

Charakteristika: 

• veľmi jemný, rýchlo sa vstrebáva 

• vyhladzuje kontúry očí 

• prináša úľavu unaveným očiam 

• pôsobí proti opuchom, zmierni temné kruhy pod očami 
použitie: Naneste na očistenú pleť v okolí očí ráno a večer a jemne 
vklepte.  
 

- zostava troch luxusných krémov, denný, 

nočný a očný 

Tip:  

- 

koncentrát pre okamžité 
odstránenie únavy pleti  
7 x 2 ml 25 x 2 ml  
Špeciálne vyvinutý prípravok s 
akáciovým hodvábnym extraktom s MatrixylTM Synthe'6TM 
a kyselinou hyalurónovou poskytuje pokožke hydratáciu, 
vitalitu, znižuje známky únavy a zjemní suché povrchové 
vrásky. 
Charakteristika: 

• znižuje okamžite kožu únavu 

•  vyhladzuje suché línie 

• zjemňuje linky a vrásky  

•  vzácne ingrediencie jedinečná receptúra 
aplikácia: Ľahko vtlačte do pripravenej čistej pleti.  
 



 

 

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

 POPIS OŠETRENIE hydratácia  PRODUKTY spotreba  

 čistenie  2 ml 

 peeling   

 alebo 

 2 ml 

 5 g. 

 hlboké čistenie (Len ak je potrebné) 

 tonizácia  1 ml 

 účinný koncentrát  

 ampulkový koncentrát  

 alebo 

 1 ml 

 1 ks

 1 ks

  maska 

 

 

 1 ks 

 masáž    5 ml 

 očné ošetrenie   ½ ml 

 UV ochrana (Len ak je nutná)  1 ml 

 denná starostlivosť   1 ml 

 POPIS OŠETRENIE hlboká regenerácia  PRODUKTY spotreba  

 čistenie  2 ml 

 peeling   

 alebo 

 2 ml 

 5 g. 

 hlboké čistenie (Len ak je potrebné) 

 tonizácia  1 ml 

 účinný koncentrát  

 ampulkový koncentrát  

 alebo 

 1 ml 

 1 ks

 1 ks

  masáž   

. 10-15 ml

  1 ml   

 maska   200-300 g.  

 očné ošetrenie   ½ ml 

 UV ochrana (Len ak je nutná)  1 ml 

 denná starostlivosť   1 ml 


