
 

 

 



Poruchy sfarbenia kože  

Hyperpigmentácia 
Hyperpigmentácia je stmavnutie oblasti kože, spôsobené zvýšenou produkciou melanínu. Príčinou 
môže byť aj:  

✓ Addisonova choroba a iné zdroje zlej činnosti nadobličiek 
✓ Cushingova nemoc  
✓ Melasma – cholasma, hyperpigmentácie sa často vyskytujú u tehotných žien 
✓ Linea nigra - hyperpigmentovaná linka na bruchu počas tehotenstva  
✓ Fajčiarska melanóza  
✓ Celiakia  
✓ Po prekonaní bakteriálnych, vírusových a mykotických infekcií 
✓ Otrava ortuťou 

Hyperpigmentácia môže byť niekedy vyvolaná ošetrovaním dermatologickým 
lasérom. 
Každé podozrivé sfarbenie kože konzultujte s lekárom!!!!!!! 

 

Škvrny 
Abnormálne sfarbenie, ktoré zostáva po zmiznutí materských znamienok, pieh 
alebo črevných škvŕn, niekedy taktiež po niektorých chorobách. 

Chloazma  
Pigmentácie, neškodné svetlo-hnedé škvrny nepravidelného tvaru a veľkosti 
na koži. Často sú spájané s hormonálnymi zmenami, ako je tehotenstvo. 
Objavujú sa po celej tvári a zvyčajne vymiznú spontánne potom, čo sa dieťa 
narodí. 

Črevné škvrny  
Hnedé škvrny bežne k videniu na chrbtoch rúk starších ľudí. Škvrna je plochá a 
hladká ako veľká peha. 

Pehy -  Ephelides  
Hnedé malé škvrny na akejkoľvek oblasti kože, častejšie na exponovaných 
miestach kože. Pehy sa môžu zväčšiť alebo stmavnúť, pokiaľ sú vystavené 
slnečnému žiareniu. 

Lentigines  
Hnedé škvrny na koži podobné ako pehy, ale nie sú ovplyvnené slnečným 
žiarením. 

POZOR! Pliesňová infekcia kože 

Pliesňova infekcia pokožky ktorú je možné nájsť po celom tele. Stav môže 
začínať ako malé ružové alebo červené guľaté škvrny, ktoré neskôr zase obelejú. Chorobu je treba čo 
najskôr liečiť. Býva často získana priamym kontaktom z infikovaných lehátok a drevených rohoží, 
ideálne pre ich šírenie je teplé a vlhké podnebie.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Melasmablemish.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pityriasis_versicolor_frontal_retouche.jpg


  

Špeciálna metóda založená na ošetrení pleti ovocnými kyselinami.  

odstránuje  - nerovnosti na povrchu kože  - pigmentácie  - škvrny  -  jemné vrásky  

dodáva  - energiu  - prejasnenie pleťi  – rovnomerný svieži vzhlad  
 
Výsledok je viditeľný po prvom ošetrení. 
 
EXFOLIATION SYSTÉM je dovolené používať ako intenzívny peeling len technicky skúseným 
a vyškoleným kozmetičkám. Skúsená kozmetička rozhodne po dôkladnej anamnéze o koncentrácii 
a dobe pôsobenia jednotlivých špeciálnych produktov. Okrem toho musí zaistiť zodpovedajúce 
následné opatrenia. Predovšetkým bezpodmienečnú ochranu proti slnku pre čerstvo ošetrenú kožu 
s čistiacim systémom. Po ošetrení je koža vláčna, dobre hydratovaná, prekrvená, má jemné 
a rovnomerné póry. 

Povrchové rohovinové bunky tvoria s hydro-lipidným filmom ochrannú bariéru pred okolitým 
prostredím. Bohužiaľ vonkajšie negatívne vplyvy na pokožku pravidelne útočia a zanechávajú na nej 
nevzhľadné stopy. Najvýraznejšími stopami po lete sú tmavé pigmentové škvrny a drobné suché 
vrásky. Nevyvážená strava a život plný stresu sú príčinou komedónov, vriedkov a mastiacej sa pleti. 
Existuje mnoho dôvodov, prečo použiť k ošetreniu pleti EXFOLIATION SYSTEM. Okrem toho, 
kozmetické prípravky, ako sú koncentráty, krémy a masky optimálne fungujú len v prípade, že koža je 
ideálne pripravená. Exfoliation System obzvlášť dôkladne umožňuje vstup následne použitých 
aktívnych látok hlboko do pleti. Vysoko aktívny a intenzívny peeling vytvára ideálnu pleť presne podľa 
prianí zákazníčky.  

PRÍRODNÝ PEELINGOVÝ PROCES  

Obal človeka – koža – sa neustále obnovuje bunkovým delením. Najnižšia vrstva epidermis (bazálna 
vrstva) sa skladá z buniek podobným malým kockám, ktoré sa veľmi 
rýchlo množia a postupne nahrádzajú pôvodné bunky. Cestou 
k povrchu kože sa postupne do seba vodotesne zaklinia, sploštia sa 
a vyplnia keratínom. Po asi štyroch týždňoch sa bunky dostanú na 
povrch a sú už úplne zrohovatené. Najvrchnejšia rohovinová vrstva 
sa postupne odlúči vo forme malých vločiek (odumretých kožných 
buniek). Za rok ich koža vyprodukuje asi 0,5 kg. Sú neustále 
nahrádzané novými bunkami z bazálnej vrstvy. 

Bohužiaľ, nie vždy sa tento proces odohráva tak hladko. Je mnoho 
prípadov, kedy dochádza k hromadeniu korneocytov, koža 
neprirodzene často nerovnomerne zosilní a stráca svoj lesk. Póry sú 
uzavreté a na povrchu sa tvoria škvrny. Pomocou ovocných kyselín 
môžeme oddeliť nadmerné vrstvy kožných buniek a odstrániť ich. 
Pokiaľ prebytočnú odumretú rohovinu odstránime, dôjde nielen 
k stenšeniu, ale hlavne k zlepšeniu vnímavosti a kvality pleti.  

  

 



ČO SÚ OVOCNÉ KYSELINY?    

Alfa-hydroxy kyseliny (napr. kyselina glykolová, kyselina jablčná, kyselina 
citrónová, kyselina vinná) a beta-hydroxy kyseliny (napr. kyselina salicylová) patria 
do skupiny látok, ktoré sú často označované ako ovocné kyseliny, pretože sa 
prirodzene vyskytujú v rôznych druhoch ovocia a niektorých rastlinách. Sú 
netoxické a biologicky odbúrateľné. Alfa-hydroxy a beta-hydroxy – anglicky Alfa 
Hydroxy Acid (AHA) a Beta Hydroxy Acid (BHA), sa s úspechom používajú 
v kozmetike predovšetkým ako chemický peeling na olupovanie kože. Na rozdiel 
od prípravkov používaných v lekárskej praxi (napr. kyselina vitamínu A) je 

používanie AHA a BHA riadené a bezpečné.  

Z čoho sa  EXFOLIATION SYSTEM skladá?   

EXFOLIATION SYSTEM od JANSSEN COSMETICS obsahuje päť kyslých prípravkov 
a produkt neutralizačný. Všetky jednotlivé kroky ošetrenia sú starostlivo 
koordinované. Obsahujú synteticky pripravené ovocné kyseliny glykolovú, jablčnú, 
citrónovú a kyselinu salicylovú. Majú rovnakú molekulárnu štruktúru ako 
prirodzene sa vyskytujúce ovocné kyseliny, preto sa dá povedať, že sú prírodne 
identické.  

Vyvážená kombinácia všetkých kyselín EXFOLIATION SYSTEM je rovnako unikátna 
ako efektívny výkon. Vďaka ukladaniu do vyrovnávacej pamäti kyselín je 
znášanlivosť kože vynikajúca. Dobre dimenzované pH zabraňuje nežiadúcim 
vedľajším účinkom spôsobených poleptaním, pri zachovaní vysokého účinku ovocných kyselín. Dobrá 
znášanlivosť pokožky pri správnom použití je dermatologicky testovaná a potvrdená! 

EXFOLIATION SYSTEM  PREHĽAD 
Cleanser (pH 4,2) obsah kyselín: 1,6%, zmes glykolová, kyselina jablčná, kyselina citrónová, kyselina vinná a kyselina salicylová  
Peeling 20 (pH 4,2) obsah kyselín: 20%, zmes glykolová, kyselina jablčná, kyselina citrónová a kyselina vinná  
Peeling 30 (pH 3,6) obsah kyselín: 30%, zmes glykolová, kyselina jablčná, kyselina citrónová a kyselina vinná  
Peeling 40 (pH 3,6) obsah kyselín: 40%, zmes glykolová, kyselina jablčná, kyselina citrónová a kyselina vinná  
Peeling 60 (pH 3,6) obsah kyselín: 60%, zmes glykolová, kyselina jablčná, kyselina citrónová, kyselina vinná a kyselina salicylová  
pH neutralizér (pH 8,0), špeciálny gél k neutralizácií kyseliny 

 
POUŽITIE EXFOLIATION SYSTEM?  
EXFOLIATION SYSTEM ponúka k použitiu široké spektrum:  

• Exfoliácia: Uvoľní príliš intenzívne nahromadenie a vzájomné spútanie keratínových buniek 
(korneocytov) a oslobodí zlúčeniny lipidov. Horné odumreté kožné bunky odstráni, pleť 
stráca šedý nádych a je znateľne jemnejšia a sviežejšia. Je dobre pripravená pre ďalšiu 
starostlivosť o pleť. 

• Regulácia: Kyslé prostredie z ovocných kyselín zabraňuje upchaniu vylučovacích kanálikov 
mazových žliaz (komedónov). Zjemňuje veľkosť pórov, kyslý kožný film podporuje lepšiu 
kvalitu stratumcorneum. Koža je opäť jasná a čistá. 

• Regenerácia: Peeling gél preniká do hlbších vrstiev pokožky, tam uplatňuje svoj stimulačný 
účinok a účinkuje na tvorbu kolagénu a elastínu. Pokožka získa pevnejšiu štruktúru, viditeľne 
omladne a vyhladí povrch. 

• Hydratácia: Zlepšením kvality horných vrstiev kože (epidermis) a stimuláciou bunkovej aktivity 
v spodných vrstvách kože (dermis) zaistíme lepšiu schopnosť viazať vodu v koži. To vedie 
k zvýšeniu obsahu vlhkosti a zjemneniu vrások. Koža sa zdá živšia a hladšia. 

• Rozjasnenie: Pigmentové škvrny (napr. povrchové starecké) znateľne prejasní. Pleť vyzerá 
hladšia a jasnejšia. 



KEDY SA EXFOLIATION SYSTEM  APLIKUJE?  

EXFOLIATION SYSTEM  je multi-talent pre zlepšenie pleti:  
• Suchej 

• Nečistej 

• Na zrýchlenie regenerácie 

• Hyper pigmentovanej 
Tip: Úspešne je možné použiť na: 

• Rozsiahle povrchové jazvy (napr. po akné)  

• Keratózu pilaris (keratóza follicularis)  

• Pri zarastaní chĺpkov  

• Ku zlepšeniu prieniku aktívnych látok 
 
AKO  PRACOVAŤ  V KABÍNE S PRÍPRAVKAMI EXFOLIATION SYSTEM?  
Najideálnejší postup je odporučiť svojim zákazníkom komplexnú štvortýždňovú starostlivosť. Najprv je 
nutné analyzovať problém kože, aby sme mohli odporučiť, aký peeling použijeme, akú koncentráciu 
a akú dĺžku pôsobenia. Ďalej odporučíme aj vhodný ošetrujúci program na domáce ošetrenie 
prípravkami JANSSEN COSMETICS. Vysvetlite s maximálnou starostlivosťou ošetrenia a dôvody, prečo 
by behom ošetrovacej kúry nemala dôjsť k prerušeniu kabinetnej starostlivosti. Zabezpečte v priebehu 
starostlivosti poskytnutie optimálneho zákazníckeho servisu. Vysvetlite dôležitosť ochrany pokožky 
a jej následného kvalitného ošetrovania.  

 
NEŽIADÚCE ÚČINKY  
Vysoko koncentrované špeciálne výrobky s ovocnými kyselinami sú určené len pre profesionálne 
použitie v kabíne. Tam sa osvedčili. Dodržujte prosím naše pokyny a odporúčania  pre použitie.  

Pri správnom použití nemusíte žiadne nežiaduce účinky očakávať, naopak zákazník bude potešený 
hladkým priebehom ošetrenia prípravkami EXFOLIATION SYSTEM s viditeľným obnovením pleti.  

 

5700 P Cleanser  mlieko s 1,6 % ovocných kyselín  pH 4,2  

Charakteristika: 

• krok 1 pred exfoliáciou 

• jemný, koži príjemný čistiaci prostriedok 

• krémová konzistencia 

• zachováva vlhkosť pleti, chráni prirodzenú bariéru pokožky 

• prejasní a vyčistí pleť 

• viditeľne zjemňuje povrch, pH zanecháva mierne kyslé 
Aktívne látky: 
Zmes prírodne identických ovocných kyselin:  

• AHA  - kyselina glykolová, jablčná, citrónová a vinná, rozpúšťa prebytočnú rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferáciu buniek  

• BHA - kyselina salicylová, antimikrobiálny a keratolytický efekt  
Aplikácia: Naneste čistiace mlieko bohato na tvár, dekolt a krk, jemne vmasírujte a potom 
odstráňte teplými kompresmi. 
Poznámka: pH 4,2 – nechajte pôsobiť maximálne 3-5 minút, nesmie vniknúť do očí alebo 
úst. 

 

 
 
 



5710 P pH Neutralizer  neutralizačný gél pH 8,0 
Charakteristika: 

• krok 3 pri každej aplikácií 

• neutralizuje kožu ošetrenú peelingom rýchlo a bezpečne 

• vracia kyslý plášť pokožky do rovnováhy 

• pracuje na základe hydrogenuhličitanu sodného 

• reakciou s kyselinami vzniká oxid uhličitý 

• dostaví sa pnutie a pocit mravčenia 

• je absolutnou nutnosťou vždy hneď po prevedení a umytí peelingu  

• pre úplnú bezpečnosť ošetrenie je možné opakovať 

• dôkladne neutralizujte aj partie okolo úst a nosu 

Aktívne látky: 

• hydrogenuhličitan sodný - neškodný neutralizér, poznáme ho z potravinárskeho 

priemyslu ako jedlú sódu 

• glycerín -  zvlhčuje a zvláčňuje  

Aplikácia: Najprv dôkladne odstráňte po uplynutí doby pôsobenia peeling vlhkými obkladmi. Potom naneste 
štetcom pH Neutralizer na kožu. Špeciálnu pozornosť venujte nosným otvorom a ústam. Po aplikácii sa dostaví 
pocit brnenia a mravenčenia. Nechajte pôsobiť cca 1 minútu a potom dôkladne umyte. Ak je potrebné, vykonajte 
neutralizáciu druhýkrát.  

Poznámka:  

 

 
5720 P Exfoliator 20  gélový peeling s ovocnými kyselinami 20% pH 4,2  
Charakteristika: 

• krok 2A pri exfoliácií 

• maximálna doba expozície 20 minút, pre tenšiu pokožku kratšiu dobu  

• mierny peelingový účinok 

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachovává vlhkosť v pleti, chráni prirodzenú kožnú bariéru 
Aktívne látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablčná, citrónová a vinná, rozpúšťa prebytočnú rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferáciu buniek  

Aplikácia: Dajte exfoliátor 20 do sklenenej misky a potrite štetcom veľkoryso tvár, krk a dekolt. Prísne 
sledujte dobu pôsobenia 3 až max. 20 minút. Potom umyte príjemne teplým kompresom. Upozornenie: 
Uistite sa, že neutralizér ukončil aktivitu kyseliny v koži.  
Poznámka: Nesmie sa dostať do očí alebo na sliznice. Na záver ošetrenia použite 2831 Face Guard 
Advanced.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5730 P Exfoliator 30  gélový peeling s ovocnými kyselinami 30% pH 3,6  
Charakteristika: 

• krok 2B pri exfoliácií 

• maximálna doba expozície 15 minút, pre tenšiu pokožku kratšiu dobu  

• jemný účinok  

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachováva vlhkosť v pleti, chráni prirodzenú kožnú bariéru 
Aktívne látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablčná, citrónová a vinná, rozpúšťa prebytočnú rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferáciu buniek  

Aplikácia: Dajte exfoliátor 30 do sklenenej misky a potrite štetcom veľkoryso tvár, krk a dekolt. Prísne 
sledujte dobu pôsobenia 3 až max. 15 minút. Potom umyte príjemne teplým kompresom. 
Upozornenie: Uistite sa, že neutralizér ukončil aktivitu kyseliny v koži.  
Poznámka: Nesmie sa dostať do očí alebo na sliznice. Na záver ošetrenia použite 2831 Face Guard 
Advanced 

5740 P Exfoliator 40  gélový peeling s ovocnými kyselinami 40% pH 3,6  
Charakteristika: 

• krok 2C pri exfoliácií 

• maximálna doba expozície 8 minút, pri tenšej  pokožke kratšiu dobu  

• silný peelingový účinok  

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachováva vlhkosť v pleti, chráni prirodzenú kožnú bariéru 
Aktívne látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablčná, citrónová a vinná, rozpúšťa prebytočnú rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferáciu  buniek  

Aplikácia: Dajte exfoliátor 40 do sklenenej misky a potrite štetcom veľkoryso tvár, krk a dekolt. Prísne 
sledujte dobu pôsobenia 3 až max. 8 minút. Potom umyte príjemne teplým kompresom.  
Upozornenie: Uistite sa, že neutralizér ukončil aktivitu kyseliny v koži.  
Poznámka: Nesmie sa dostať do očí alebo na sliznice. Na záver ošetrenia použite 2831 Face Guard 
Advanced. 

 5760 P Exfoliator 60  gélový peeling s ovocnými kyselinami 60% pH 3,6  
Charakteristika: 

• krok 2D pri exfoliácií 

• maximálna doba expozície 5 minút, pri tenšej pokožke kratšiu dobu  

• veľmi intenzívny peelingový účinok  

• čistí a zjemňuje pleť  

• zachováva vlhkosť v pleti, chráni  prirodzenú  kožnú bariéru 
Aktívne látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablčná, citrónová a vinná, rozpúšťa  prebytočnú rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferáciu buniek  

• BHA - kyselina salicylová, antimikrobiálny a keratolytický efekt 
Aplikácia: Dajte exfoliátor 60 do sklenenej misky a potrite štetcom veľkoryso tvár, krk a dekolt. Prísne sledujte 
dobu pôsobenia 3 až max. 5 minút. Potom umyte príjemne teplým kompresom.  
Upozornenie: Uistite sa, že neutralizér ukončil aktivitu kyseliny v koži.  
Poznámka: Nesmie sa dostať do očí alebo na sliznice. Na záver ošetrenia použite 2831 Face Guard Advanced.  
 
 
 
 
 



 

 
Upozornenie:  

Dodržujte bezpodmienečne jednotlivé expozičné doby príslušných peelingov. Doba 
kontaktu je presne uvedená v popise produktu, je určená v závislosti od koncentrácie 
a hĺbky odstránenej rohoviny. Prosím, zostaňte v dobe pôsobenia v kabíne so svojou 
klientkou. V prípade nežiaducich účinkov okamžite umyte výrobok a kožu neutralizujte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     POPIS OŠETRENIA 
 

    PRODUKTY                                                             spotreba  

príprava        EXFOLIATION SYSTÉM – postup prípravy.  

•    dajte do misky peeling a pripravte nanášací štetček 

•    do druhej misky pripravte pH neutralizér  a nanášací štetček 

•    k ruke si postavte budíček (minútku) 
čistenie • 5700 P Cleanser– čistiace mlieko nechajte pôsobiť maximálne 

3-5 minút, nesmie vniknúť do očí alebo úst 1,5 ml                                                                               

0,11€ 
ochrana • Citlivé partie (napríklad pery a materské znamienka) natrite 

krémom. 

• Očné okolie ošetrite vhodným prípravkom a poprípade 
prekryte navlhčeným vatovým tampónom. 

• Nezabudnite na vhodné zakrytie farbeného obočia. 
peeling / hlboké odstránenie rohoviny • 5720 P Exfoliátor 20  doba pôsobenia 3-20 minút* 

• 5730 P Exfoliátor 30  doba pôsobenia 3-15 minút* 

• 5740 P Exfoliátor 40  doba pôsobenia 3-8 minút* 

• 5760 P Exfoliátor 60  doba pôsobenia 3 -5 minút* 

* 5ml                                                                   0,35€-0,40€ 

neutralizácia • 5710 P pH Neutralizer – pôsobenie cca 1 minútu 
5ml                                                                             0,72€ 

ľahko votrieť • 2030 P INTENSE CALMIG SERUM 1,5 ml                   0,67€ 

záverečná starostlivosť o oči   • 561P EYE ZONE GEL ½ ml                                          0,24€ 

denná starostlivosť s UV ochranou • 2831 P Face Guard Advanced  UV + IR 1ml                  0,36€ 



krémová maska pre mastnú pleť s ovocnými kyselinami 
Charakteristika: 

• intenzívna ošetrujúca maska, odstraňuje odumreté kožné bunky 

• podporuje svieži vzhľad, hydratuje a zjemňuje 

• zabraňuje rozvoju zápalov  

• dáva pleti hodvábne matný povrch 
Aktívne látky: 

• z mučenky, citrónu, ananásu a hroznového vína, rozpúšťa odumreté kožné bunky, stimuluje 
regeneráciu pokožky, vyhladzuje povrch kože 

• isostearyl isostearate ISIS  - zvyšuje súdržnosť tukov v stratum corneum a znižuje trans epidermálnu stratu vody  

• Bisabolol - extrakt z harmančeka, kľudňuje pokožku, zmierňuje začervenanie a svrbenie 

• sacharidy Isomerate -  prírodné cukry sa pevne viažu na keratín v koži, zaručí optimálne prevlhčenie a posun 
aktívnych látok do spodných vrstiev pleti 

Použitie: Naneste na pripravenú pleť v dostatečnej vrstve a po 20 minútach zotrite kompresom. 

 

 maska s bieliacim účinkom  

Charakteristika: 

• zvyšuje hydratáciu, regeneráciu 

• prejasní a rozžiari pokožku, hlboko hydratuje 

• modeluje kontúry tváre a vypína povädnuté partie 
Účinné látky: 

• morská levandula – ukľudňuje pleť, odbúrava voľné radikály 

• wakame – morská riasa -  účinný prejasňovač pleti certifikovaný Ekocertem 

prehrievací  peeling s brusinkami 

 Charakteristika: 

• 1. chemicky naparuje, 

• 2. intenzívne a predsa šetrne obrusuje pleť 

• 3. prejasňuje pleť, zlepšuje prienik aktívnych látok  

• odstraňuje rohovinu šetrne a účinne, obsahuje rastlinný vitamín E tokorienol 

• zjemňuje povrchovú štruktúru, uľahčuje hĺbkové čistenie 
  Účinné látky: 

• výťažok z brusníc – bohatý na polyfenoly a tokorienoly – posilňuje a chráni pred účinkom voľných radikálov, má 
antibakteriálne a prejasňujúce účinky, granulát funguje ako abrazivum 

• kaolín – viaže prebytočné mastnoty, prejasňuje pleť 

• panthenol – ukľudňuje a regeneruje 

• hroznový olej – zjemní a vyhladí povrch pleti 

• zeolit - hydratované kryštalické aluminosilikáty (skladajú sa z oxidu hlinitého a oxidu kremičitého)- vyrába na koži 
tepelný efekt 

 Použitie: Na očistenú prípadne tonizovanú pleť naniesť tenkú vrstvu. Po 3-5 
minútach vlhkými prstami prevedieme jemnú brúsnu masáž a pastu z pleti odstránime hubkami alebo kompresmi. Potom 
prevedieme, ak je treba  hĺbkové čistenie.  

 
 7807 P ENZYME PEELING MASK - enzýmová peelingová maska 

Charakteristika: 

• najmodernejšie enzýmové zlupovanie, pomáha prekysličovať pleť 

• jemné očistenie, spolieha sa na prácu enzýmov  

• používa sa aj na vyhladenie pleťového tkaniva 

• zjemňuje povrchovú štruktúru, uľahčuje hĺbkové čistenie  
Účinné látky: 

• kaolin - čínská hlina pre vstrebávanie mastnoty 

• bentone - biela hlina pre obmedzenie mastnoty a rozžiarenie pleti 

• manitol - pre vstrebávanie nadmerných tekutín, pôsobí ako anti-oxidant 

• papain - enzým, výťažok z papáje, rozpustí odumreté pleťové bunky 

• bromelin - enzým, výťažok z ananásu, taktiež sa používa k odstráneniu odumretých pleťových buniek      
Použitie: Zmiešajte jednu lyžičku prášku, s Ocean Mask Activátorom alebo vody a naneste štetcom v tenkej vrstve. Po 3 - 10 
minútach pleť umyte teplou vodou, pleť do hĺbky vyčistite a naneste ampulku alebo koncentrát. 



inspira: cosmetics 

 

4100 / 4100P Prime Cleanser - bohatá čistiaca emulzia s AHA kyselinami  
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.  
Charakteristika: 

 hydratačné čistiace mlieko 
 s prírodnými ovocnými kyselinami 
 pre všetky typy pleti 

Aktívne látky: 
 ovocné kyseliny z citrónu, ananásu a hrozna – Zvyšujú bunkovú obnovu a zlepšujú  štruktúru pokožky. 

Rozpúšťajú a odstraňujú staré, prebytočné odumreté kožné bunky. Nové môžu rásť bez zábran.  
 kyselina salicylová – Otvára póry, rozpúšťa povrchové kožné bunky, zjemňuje komedóny, má 

antibakteriálny účinok. 
Použitie doma: 
Mlieko ráno a večer jemne naneste na kožu a dôkladne vmasírujte vlhkými rukami. Vyhnite sa kontaktu s očami. 
Potom opláchnite dostatočným množstvom vody.  
Aplikácia v kabíne:  
Mlieko jemne naneste na kožu a dôkladne vmasírujte vlhkými rukami krúživými pohybmi. Vyhnite sa kontaktu s 
očami. Potom dôkladne opláchnite vlhkými kompresmi, alebo vlhkou hubkou. 
 
 

 - bavlnené tampóny napustené AHA kyselinami (40 ks.) 
Tampóny pre každodenné použitie, ktoré jemne odstraňujú mŕtve kožné bunky kombináciou glykolového 
mlieka a kyseliny citrónovej.  
Charakteristika: 

✓ jemné odstránenie suchých kožných šupiniek   
✓ hydratuje, ukľudní a zlepší elasticitu kože 
✓ rozžiari pleť   

Aktívne látky: 
✓ AHA kyseliny - kyselina glykolová, mliečna a citrónová - majú 

keratolytický účinok a urýchľujú regeneráciu 
✓ panthenol a provitamín B5 - ukľudňujú, vyživujú a zmäkčujú 

pokožku 
✓ rastlinný glycerín - zlepšuje pružnosť, vlhkosť pokožky a spevňuje ju   

Použitie: Po čistení opatrne pleť 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.   

 
4120 / 4120P Restorative Cream - regeneračný krém s ovocnými kyselinami 
Krém k rýchlejšej  obnove pleti s prírodnými ovocnými kyselinami kyselinou salicylovou a hydratačnými zložkami. 
Doporučuje sa pre všetky typy pleti, predovšetkým však na mastnú, nečistú pleť.  
Charakteristika: 

 zlepšuje vďaka ovocným kyselinám štruktúru pleti 
 redukuje vrásky a jazvy 
 zjemňuje pokožku 
 hydratuje a spevňuje pleť 
 prejasňuje pokožku a zabraňuje tvorbe nových škvŕn 

Aktívne látky: 
 skvalan- Z rastlinného oleja, je podobný ľudskému mazu, je ľahko absorbovaný, zabraňuje dehydratácií, 

vyhladzuje pokožku.  
 ovocné kyseliny z citrónu, ananásu a hrozna – Obnovujú bunky a zlepšujú štruktúru pokožky. Staré, 

prebytočné odumreté kožné bunky rozpúšťa a nové bunky môžu rásť bez zábran. 
 kyselina salicylová - Otvára póry, rozpúšťa povrchové kožné bunky, zjemňuje komedóny, má 

antibakteriálne účinky. 
Použitie doma: Aplikujte večer na vyčistenú pleť tváre a krku.     
Aplikácia v kabíne: Na záver starostlivosti naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do pokožky. 



- chemický peeling s kyselinou mandľovou, kaviárovou limetkou a slivkou kakadu  

pH 2,28  
Špeciálny prípravok na omladenie pokožky a aktiváciu obnovy buniek, pre preškolených 
odborníkov!!! Bez konzervačných látok, silikónov, ethoxylátov, PEG / PPG, EDTA, akrylátov a 
lipidov.   
Vysoko koncentrovaná kyselina mandľová v chladivom géle 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 starostlivosti o pleť. 
Charakteristika: 

 vyčistí póry a vyhladí pleť 

 zjemní farebné rozdiely, zlepší štruktúru pleti 

 odstráni starú rohovinu, zjemní vrásky 
Aktívne ingrediencie:  

 kyselina mandľová - otvára mezibunkový cement, stimuluje syntézu kolagénu, 
zlepšuje jemné linky a vrásky, vylepšuje lézie a rosaceu, aktivuje regeneráciu 
buniek, zlepšuje štruktúru pokožky  

 kaviárová limetka - bohatá na AHA kyseliny, stimuluje exfoliáciu a prečistenie 
pórov, pomáha kyselinám preniknúť hlbšie do pokožky    

 slivka kakadu - má extrémne vysoký obsah vitamínu C, poskytuje pleti anti-aging a 
omladzujúci účinok 

Použitie: Vhodné pre všetky neporušené typy pleti, na redukciu vrások a vyrysovanie tváre! Nakvapkajte 
MediLift Peel do sklenenej misky a štetcom rozotrite po tvári, krku a dekolte. Doba expozície: max. 10 min. 
Potom neutralizujte prostriedkom Medi Pro pH. Opakujte, pokiaľ nebude vidno penu alebo bubliny.  
Zabráňte kontaktu s očami alebo sliznicami. V prípade intolerancie, kožu okamžite umyte a neutralizujte. 
Po ošetrení je dôležité chrániť pokožku prípravkom Premium Age Protector SPF30. 

- chemický peeling s 25% kyselinou glykolovou a kyselinou salicylovou 

 pH 2,03 

Špeciálny prípravok má veľmi dobrý keratolytický účinok a je ideálny na minimalizáciu jaziev po akné, na 
omladenie pokožky a aktiváciu obnovy buniek, pre preškolených odborníkov!!! Bez konzervačných látok, 
silikónov, ethoxylátov, PEG / PPG, EDTA, akrylátov a lipidov.   
Silné kyseliny glykolová a salicylová v chladivom géle, majú veľmi dobrý keratolytický účinok. Odstraňujú 
starecké škvrny, odumreté kožné bunky, zjednocujú tón pleti a pokožka získava žiarivý vzhľad. Vhodný 
pre minimalizáciu jaziev po akné. 
Charakteristika: 

 vyhladí a vyčistí pleť 

 prejasní pigmentácie, zmierni farebné škvrny 

 pomôže prieniku aktívnych látok do spodných vrstiev pleti 
Aktívne ingrediencie: 

 kyselina glykolová - jedna z najúčinnejších AHA exfoliantov zvyšuje produkciu a proliferáciu 
kožných buniek a stimuluje tvorbu nového kolagénu 

 kyselina salicylová -  beta-hydroxy BHA kyselina, vysoko efektívna na čistenie pórov, 
odstránenie odumretých buniek, oleja a nečistôt, ktoré sa usádzajú na povrchu pokožky, 
stimuluje tvorbu nových kožných buniek a teda tvorbu kolagénu   

Použitie: Vhodné pre všetky neporušené typy pleti, na redukciu vrások a vyrysovanie tváre! 
Nakvapkajte MediGlow Peel do sklenenej misky a štetcom rozotrite po tvári, krku a dekolte. Doba 
expozície: max. 5 min. Potom neutralizujte prostriedkom Medi Pro pH. Opakujte, pokiaľ nebude vidno 
penu alebo bubliny.  
Zabráňte kontaktu s očami alebo sliznicami. V prípade intolerancie, kožu okamžite umyte a neutralizujte. 
Po ošetrení je dôležité chrániť pokožku prípravkom Premium Age Protector SPF30. 

 


