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- bohatá čistiaca emulzia s AHA kyselinami 
Charakteristika: 

 hydratačné čistiace mlieko 
 s prírodnými ovocnými kyselinami 
 pre všetky typy pleti 

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

  

– odličovač tváre a očného make-upu   
Charakteristika: 

✓ veľmi jemný odličovač, úplne odstráni make-up 
✓ vhodný aj pre nositeľov kontaktných šošoviek 
✓ najlepší spôsob, bez drenia, má hodnotu pH 7,2 
✓ rešpektuje jemnosť očných viečok a rias 

Použitie doma:Prekryte očné viečka a riasy a nechajte krátko pôsobiť. Potom ľahko odstránite make-up od 
koreňa rias k ich koncu. Dbajte, aby sa prípravok nedostával do očí. Na tvár naneste prípravok krúživými 
pohybmi a potom spláchnite. 
  

– zázračné tonikum 
Charakteristika: 

 dôkladné tonikum s ľahkým exfoliačným účinkom 
 dokonale dočistí a zároveň podporí regeneráciu, 
 zvyšuje obsah vlhkosti 
 pre všetky typy pleti, okrem veľmi citlivej  

Použitie doma:Naneste na tampón a pleť po základnom očistení dôkladne tonizujte. Vyhnite sa očiam.   
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– peeling 20% s ovocnými kyselinami   
Charakteristika: 

✓ rozpúšťa odumreté bunky 
✓ znižuje tvorbu škvŕn a čiernych bodiek, póry sa pomalšie zanášajú 
✓ stimuluje delenie buniek, koža sa obnovuje rýchlejšie 
✓ vyhladzuje vrásky a kožné nerovnosti, zmenšuje tmavé škvrny a jazvy 
✓ zaisťuje hladšiu pleť a žiarivý vzhľad   

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 starostlivo umyte. Potom naneste nočný krém. 

 

 

Advanced Lift sérum s medeným peptidom a 

provitamínom A  

 

 pôsobí ako antioxidant 
 má vysoko liftingový účinok 
 stimuluje tvorbu kolagénu 
 modeluje kontúry, 
 zjemní póry 
 zníži prípadné zapálenie 

Naneste večer na očistenú pleť po dobu až 8 týždňov. 

Advanced Radiance – sérum s medeným 

peptidom a C vitamínom  

 pôsobí ako antioxidant 
 má vysoko liftingový účinok 
 regeneruje kolagén 
 modeluje kontúry, 
 prejasní pigmentácia 
 rozžiari a vypne pleť 

Naneste večer na očistenú pleť po dobu až 8 týždňov. 

 
 

 - perly vitamínu C a aktivačný roztok 
PURE VITAL C BOOSTER je koncentrát antioxidantu účinnej látky pre z 

✓ zjednotí a omladí pleť 
✓ vyhladí jemné linky a vrásky 
✓ zjemní póry, rozjasní a omladí pleť  

Vložte jednu perlu do dlane a pokvapkajte ju dvoma plnými kvapkadlami 

aktivátora. Dôkladne premiešajte. Aplikujte na dôkladne umytú pokožku. Používajte raz 
týždenne alebo častejšie podľa potreby iba na noc. 
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- sérum pre reštartovanie veku 

✓ vitalizuje kožné bunky, hydratuje 
✓ vyhladí jemné linky a vrásky 
✓ posilňuje kožnú bariéru, zlepšuje pleť 
✓ chráni pokožku pred stresovými faktormi  
✓ vypína kontúry tváre, zlepšuje pružnosť 

Ráno a večer naneste po očistení pred obvyklou starostlivosťou. 
 

 

 

 – denný ochranný a regeneračný krém  

 zjemňuje štruktúru pokožky, má kvalitnú UV ochranu 
 vyhladzuje linky a vrásky, redukuje starecké škvrny 
 zabraňuje vzniku pigmentových škvrny 
 chráni proti červeným žilkám 
 minimalizuje póry 
 normalizuje mazotok 

Aplikujte ráno na vyčistenú pleť tváre a krku.  
 

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

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

: Aplikujte večer na vyčistenú pleť tváre a krku.  

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


