
 

Január 2022 
 
Sychravé počasie, málo pohybu, 
nadmiera sladkostí, to všetko má 
nepríjemný vplyv na vašu pleť. Máte 
pocit, že chýba vašej pleti energia. V 

JANSSEN COSMETICS máme pre 

vás recept. Doprajte vašej unavenej 
pleti kozmetické ošetrenie s pravým 
čiernym kaviárom. Pleť sa rozjasní a 
oživí. 
 

Ošetrenie sa skladá z niekoľkých 
krokov:  
Samozrejmosťou je kvalitné čistenie a 
peeling pleti, potom hĺbkové čistenie a tonizácia. Nasleduje  
extra dávka energie a tú najlepšie dodá sérum. 

1. Sérum CAVIAR PEARL ELIXIR - hydratačné sérum proti 

starnutiu s extraktom z kaviáru, s výťažkami z rias a 
hyalurónovou kyselinou. Poskytuje pleti hodnotnú vlhkosť a 
vitalitu. Suché linky sú okamžite redukované, koža je 
chránená, hladšia, pevnejšia a mladšia. Stáva sa pružnejšou a 
získava s každou aplikáciou väčšiu 
žiaru. Čistý luxus pre pokožku! 

Potom si užijete masku.  
2. Maska CAVIAR SHAKER MASK - 

revitalizačná maska, ľahká a vzdušná 
penová maska pre úžasné osvieženie a 
revitalizáciu pleti. Obsahuje kaviárový 
extrakt, minerály a bisabol. Maska 
premení kozmetické ošetrenie na 
luxusný rozmaznávajúci zážitok. 

Po umytí masky doprajte pleti kaviárovú masáž.  



 

3. Krém CAVIAR MASSAGE CREAM - luxusný masážny krém, s 

ľahkou hodvábnou gelovo-krémovou textúrou. Rozmaznáva 
pokožku cennými ingredienciami, ako je výťažok z kaviáru, 
hodvábny olej a olej z makadamových orechov. Výsledkom je 
uvoľnená, hodvábne hladká, svieža a žiarivá pokožka. 

Záver ošetrenia sa riadi stavom a potrebami pleti. Je vhodné 
po masáži len vtlačiť zvyšný krém tonikom do pleti, alebo 
pokiaľ je potrebná ešte ďalšia dávka energie pridáme 
kaviárové sérum, alebo len ochrániť pleť pred UV žiarením 
  

4. Na domáce ošetrenie odporúčame, kaviárový krém a 
ampulky: 

2600 CAVIAR LUXURY CREAM - kaviárový luxusný krém, 

starostlivosť o pokožku, ktorá potrebuje regeneráciu, 
prináša novú energiu, aktivuje a podporuje prirodzenú 
regeneráciu, trvalo zvlhčuje, chráni pred voľnými 
radikálmi. Koža vyzerá výrazne hladšia a čerstvejšia. 
Použitie: Aplikujte ráno alebo večer na vyčistenú pleť a 
jemne vmasírujte. Ideálne použite pod krém kaviár 
extract. Vyhnite sa oblasti očí. 
 

1991 CAVIAR EXTRACT- koncentrát pre 
starostlivosť o pokožku so zníženou vitalitou, 
aktivuje a stimuluje unavenú a ochabnutú plet, 
ochrana pred voľnými radikálmi. Viditeľná a 
hmatateľná pomoc pre unavenú, príliš zaťaženú 
pleť, stimuluje tvorbu buniek, podporuje prirodzený 
regeneračný proces, pôsobí proti predčasnému 
starnutiu pleti. 
Použitie: Kaviárový extract nanesieme jemne na 
očistenú pleť a zľahka vmasírujeme na tvár a dekolt. 
Tip: Ako zvlášť účinné sa ukázalo pravidelné 
štvortýždňové užívanie na začiatku každého ročného 
obdobia.  
  

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


 

 
 

Salónne ošetrenie krok za krokom: 

 
 

POPIS OŠETRENIA Pre náročnú pleť PRODUKTY spotreba 

1 ml 

2 ml 

1 ml 

½ ml 

1 ks

1 ks  

5 ml 

1 ml 

1 ml 

½ ml 

1 ml 

 
 

Výsledok ošetrenia vás prekvapí!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


