
 

 

 

 



 

luxusný olejový čistič

Jemný olejový čistič, s olejom camelina sativa a nechtíkovým extraktom, vhodný aj pre suchú 
pokožku. Odstraňuje aj vodeodolný make-up.
Je hydrofilný, šetrný a vhodný aj pre veľmi citlivú pleť. 
Použitie: Naneste čistič na pokožku, rozotrite, emulgujte vlhkými prstami a odstráňte 
vlažnou vodou. Potom pokožku dočistite tonikom. 
 

enzymatický peelingový gél    

Vhodný aj pre veľmi citlivú pleť. Vďaka subtilizinu zlupuje šetrne bez mechanického 
dráždenia. 
Ideálna príprava na následnú aplikáciu prípravkov. 
Použitie: V domácej starostlivosti používajte raz týždenne. Naneste na tvár a po chvíli 
prekryte nočným krémom. Večer neodstraňujte! Na deň po očistení a tonizácii, nezabudnite 
ošetriť pleť UV ochranným prípravkom. 
V salóne naneste na vyčistenú tvár tenkú vrstvu, nechajte pôsobiť od 5 do 15 minút. Potom 
umyte, alebo môžete vykonať ľahkú gumáž. 

2001 SOFT SOOTHING TONIC jemné osviežujúce tonikum  

Prejasňuje a osviežuje vďaka senzitívnemu komplexu a alantoínu obzvlášť miernym spôsobom, 
upokojuje podráždenú pokožku a hydratuje. Udržuje fyziologické pH pokožky, neobsahuje 
farbivá. 
Aplikácia domácej starostlivosti: Po každom čistení jemne vatovým tampónom napusteným 
tonikom tonizujte tvár, krk a dekolt. 
Tip: Ochladzuje a upokojuje po depilácii.  

 



 

1922 P COUPEROSE FLUID ampulkový koncentrát proti červeným žilkám 

Uvoľňuje a upokojuje pokožku, vďaka sensitívnemu komplexu, posilňuje tkanivá a kapilárny 
systém. Podporuje v pleti prirodzenú regeneračnú aktivitu a kyselina hyalurónová so 
sacharidom izomerátom hydratuje, znižuje začervenanie. 
Použitie: Ľahko vpracujte do pripravenej pokožky. V salóne ideálne po peelingu, v 
domácom ošetrení na noc. 
 

sérum s komplexom CRC na regeneráciu 

buniek 
Vysoko koncentrované anti aging sérum, obsahuje ďatelinový extrakt, bohatý na izoflavóny, 
redukuje vrásky, napína pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný čierny čaj, vyhladzuje 
pokožku, dopĺňa podkožný tuk, zlepšuje vzhľad a zaisťuje ružovejšiu pleť. Vitamín C fosfát 
podporuje účinok vitamínu E a tvorbu nového kolagénu, kmeňové bunky z ruže alpskej 
posilňujú pokožku a robia ju odolnejšou voči vplyvom okolitého prostredia. Hyalurónová 
kyselina dlho a krátko reťazcová hydratuje, vyhladí jemné vrásky, oživí a rozžiari pleť. 
Použitie: Naneste sérum ráno a večer na vyčistenú pleť tváre a dekoltu. Potom použite 
obvyklý krém. 
Tip: Výborne sa hodí aj ako starostlivosť o očné partie. 

sérum, pre okamžitú viditeľnú žiaru

Extrakt z rias dodáva pokožke okamžite viditeľné žiarivé efekty, krátka aj dlhá kyselina 
hyalurónová a sacharid izomerát poskytujú dlhotrvajúcu vlhkosť, kofeín podporuje krvný 
obeh, niacínamid, vitamín B3 posilňuje pokožku proti vonkajším vplyvom, anti-aging. Equal-
refining complex znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje žiarivosť pokožky a 
pigmenty s mäkkým zaostrením retušujú, znateľne vyhladia a vyretušujú pokožku. 
Použitie: Naneste ráno na očistenú pokožku. Ideálne kombinujte s krémom 2620. 
TIP: Môže byť tiež aplikovaný lokálne na jednotlivé oblasti pokožky ako zvýrazňovač, alebo 
ako základ pred líčením 
  

 

2070 NEURO SKIN BALM zvláštna starostlivosť o atopickú a veľmi citlivú pleť 

Nedráždivá starostlivosť pre citlivú pleť so skin defense complexom+ (aktívne extrakty z 
ríbezľového oleja, srdcovnice a slnečnicového oleja), znižuje zápalové procesy a opravuje 
bariérovú funkciu pokožky, znižuje alergické reakcie. Sedoulek japonský posilňuje bariérovú 
funkciu, podporuje syntézu epidermálnych lipidov a optimalizuje ich organizáciu, hydratuje a 
reštrukturalizuje pokožku. Kyselina hyalurónová a sacharidové izomeráty intenzívne dlhodobo 
zvlhčujú, držia hydratáciu kože až 72 hodín. Intenzívne upokojuje, zmierňuje svrbenie, hydratuje. 
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. 

 



 

 
 
 

2600 CAVIAR LUXURY CREAM kaviárový luxusný krém 

Pre pokožku, ktorá potrebuje regeneráciu, prináša extrakt z kaviáru bohatý na 
aminokyseliny, vitamíny a lipidy, novú energiu. Extrakt z kvasiniek bohatý na oligo a 
polysacharidy, stimuluje syntézu kotevných proteínov, aktivuje a podporuje prirodzenú 
regeneráciu, kyselina hyalurónová trvale zvlhčuje, vitamín E acetát chráni pred voľnými 
radikálmi a extrakt z hodvábu spôsobí, že koža vyzerá výrazne hladšia. 
Použitie:Aplikujte ráno, alebo večer na očistenú pleť a jemne masírujte. Vyhnite sa 
oblasti očí. 
TIP: V kombinácii s ampulkou extraktu kaviáru (1991) dosahuje intenzívny okamžite 
viditeľný efekt.  

24hodinové ošetrenie, ktoré dodáva pokožke 

trvalý lesk
Karitové maslo - vyživuje pokožku a posilňuje jej bariéru, extrakt z rias dodáva 
pokožke okamžite viditeľné žiarivé efekty, krátka aj dlhá kyselina hyalurónová a 
sacharid izomerát poskytujú dlhotrvajúcu vlhkosť, kofeín podporuje krvný obeh, 
niacínamid, vitamín B3 posilňuje pokožku proti vonkajším vplyvom, Equal-refining 
complex znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje žiarivosť pokožky a 
pigmenty s mäkkým zaostrením retušujú, znateľne vyhladia a vyretušujú pokožku. 
Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú pokožku. Ideálne kombinujte so sérom 
2630. 
TIP: Môže byť tiež aplikovaný lokálne na jednotlivé oblasti pokožky ako 
zvýrazňovač, alebo ako základ pred líčením 

spevňujúci očný krém  

Charakteristika 
Bohatá formula krému obsahuje ďatelinový extrakt, bohatý na izoflavóny, redukuje vrásky, 
napína pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný čierny čaj, vyhladzuje pokožku, dopĺňa 
podkožný tuk, zlepšuje vzhľad a zaisťuje ružovejšiu pleť. Vitamín A palmitát vyhladzuje 
náročnú oblasť okolia očí, acetát vitamínu E neutralizuje škodlivé voľné radikály, sensitiv 
rastlinné extrakty upokojujú pokožku, bambucké maslo a olej z makadamových orechov 
vyživujú a zanechávajú ochranný film, hyalurónová kyselina udržuje intenzívnu vlhkosť. 
Svetlo rozptyľujúce pigmenty opticky redukujú jemné vrásky 
Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú pleť a jemne vklepte. 
Vhodný aj pod očný make-up. 
 

  

 

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

https://www.janssen-cosmetics.com/


 

 

 

 
  

olejový ampulkový koncentrát pre citlivú pokožku  

• upokojuje a uvoľňuje pokožku, podporuje hebkú a vláčnu pokožku 

• posilňuje kožnú hydrolipidnú bariéru (TEWL) 

• olejovitá tekutina chráni proti chladu, vhodná aj k masážam 
Použitie: Ľahko vtlačte do pripravenej čistej pleti. V salóne ideálne po 
peelingu v domácom ošetrení na noc.

 

na výrazné kontúrovanie tváre s peptidmi a sigesbeckiou 

Charakteristika:  

• rýchla a citeľná pomoc pre povädnutú pleť 

• prejasňuje pigmentáciu, vypína povrch pleti 

• má upokojujúci účinok a pôsobí ako  
 antioxidant  

• zvyšuje vláčnosť a hebkosť pokožky,  
 hydratuje 
Použitie: Naniesť po očistení na tvár, krk a dekolt, zľahka vmasírovať. 
Následne použiť obvyklý pleťový krém. 
 
 
 

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


