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odličovač tváre a očného make-upu  
Veľmi jemne odstraňuje make-up a očný make-up. Pracuje veľmi šetrne bez drenia, 
alebo škrabania, má pH ľahko alkalické. 

 

Čistenie očných viečok a rias by malo byť vždy vykonané pred odlíčením tváre. Na oči 
použite ľahko navlhčený vatový tampón ako podložku pod riasy. Potom druhým vlhkým 
tampónom, na ktorý nanesiete odličovač, 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. 
Tip: Vhodný aj na odlíčenie očí a pier.  
 

zázračné tonikum 

Tonikum s ľahkým exfoliačným účinkom, pre dôkladné dočistenie, vyhladenie a 
prejasnenie pleti. Vhodné predovšetkým pre nerovnomerne pigmentovanú, 
náročnú a poréznu pleť a pre pleť so sklonmi k masteniu. 

Naneste na tampón a pleť po základnom očistení a 
peelingu dôkladne tonizujte. Vyhnite sa oblasti očnej. Pozor pri veľmi citlivej pleti!    
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peeling 20% s ovocnými kyselinami  

Peelingový prípravok s nízkou koncentráciou ovocných kyselín vhodný pre všetky typy pleti 
okrem citlivej. Odstraňuje rohovinu bez výrazného mechanického pôsobenia, rozpúšťa 
odumreté bunky, znižuje tvorbu škvŕn a čiernych bodiek, póry sa pomalšie zanášajú. 
Stimuluje delenie buniek, 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.

Naneste výdatnú vrstvu gélu štetcom na tvár dekolt a krk, vyhnite sa perám 
a oblasti očí. Nechajte výrobok reagovať v závislosti od citlivosti kože 5 - 15 minút. Potom sa 
dôkladne opláchne kompresy, alebo hubou. 

Peelingový proces znižuje hrúbku kože, a tým je koža citlivejšia na UV žiarenie. 

  

  

 

aktívne sérum na upokojenie pleti  

Vysoko koncentrovaný elixír s okamžitým a dlhodobým účinkom. Upokojuje pokožku 
ihneď vďaka senzitív komplexu. Ľanový extrakt obmedzuje prenikanie dráždivých látok, 
znižuje začervenanie a podráždenie. Kyselina hyalurónová vypĺňa vrásky a polstruje 
pokožku zvnútra.   

Aplikujte ráno a večer 1-2 kvapky na vyčistenú pleť tváre a krk.            
Potom naneste obvyklý krém.

Dajte 2-4 kvapky na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do pokožky.
  
 

sérum na reštartovanie veku 

Serum reaktivuje mladistvosť pokožky kmeňovými bunkami z 
machu, trojitou kyselinou hyalurónovou a fyto-EGF (epidermálny 
rastový faktor). Machové kmeňové bunky podporujú aktivitu 
bunkového jadra, optimalizujú rovnováhu vlhkosti pokožky, 
zlepšujú prispôsobivosť a odolnosť pokožky voči vplyvom 
prostredia a vytvárajú bezchybnú pleť. Fyto-EGF, rastlinný 
signálny peptid, preukázateľne podporuje produkciu kolagénu a 
elastínu a tým zvyšuje pružnosť pokožky. Pokožka je pevnejšia, 
hladšia, rovnomernejšia a vyžaruje mladistvú sviežosť. 

Ráno a večer naneste po očistení pred obvyklou 
starostlivosťou. 

Dajte 2-4 kvapky na tvár, krk a dekolt a jemne 
vtlačte do pokožky. 
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chladiaci očný gél 

Jemný chladivý prípravok na ošetrenie očného okolia. Je bohatý na hyaluronovú kyselinu, 
ktorá zaisťuje dostatočnú hydratáciu,patentovaný high-tech peptid Matrixyl 3000®, ktorý 
stimuluje tvorbu novej kyseliny hyalurónovej, kolagénu a elastínu. Má rýchlu a jednoduchú 
aplikáciu, vysokú hydratačnú schopnosť a účinnú a výdatnú regeneráciu.  

Aplikujte ráno a večer na pripravené očné okolie a jemne vklepte.
 
 
 

 

krém na upokojenie pokožky  

Bohatý hydratačný krém, s obsahom tuku 25%, pomáha pri budovaní intaktného hydro-
lipidového filmu. Ošetrujúci a zvlhčujúci krém upokojuje pokožku počas dňa aj v noci. 
Rýchlo podráždená pokožka sa stáva jemnou a vláčnou, navodzuje dobrý pocit uvoľnenej 
kože. Znižuje začervenanie, ideálna ochrana proti vetru a poveternostným vplyvom 

Aplikujte večer, alebo ráno na vyčistenú pleť tváre a krku.
Na záver starostlivosti naneste tvár, na krk a dekolt a jemne vtlačte do 

pokožky.  

denný ochranný a regeneračný krém 

Krém s extra vysokým účinkom a minimálnou starostlivosťou, vyhladzuje jemné linky a 
vrásky a zároveň chráni proti predčasnému starnutiu pleti v jedinom kroku. Bylinné prísady 
chránia pred cievnou dilatáciou a zlepšujú stav červených škvŕn na koži. Aj starecké škvrny sa 
značne zmiernia a rozjasnia, rozšírené póry sa zúžia a normalizuje sa mazotok. Pleť je 
viditeľne hladšia. UV filtre ju chránia proti predčasnému starnutiu a zanechávajú zdravý jas a 
tón pleti. 

Aplikujte ráno na vyčistenú pleť tváre a krku.
Na záver starostlivosti naneste na tvár, krk a dekolt a jemne vtlačte do 

pokožky.

očný krém  

Pokožka v okolí očí vyžaduje špeciálnu „inteligentnú“ starostlivosť. Zjednodušene treba 
tkanivo v okolí očí posilniť, vypnúť kontúry a priniesť pritom úľavu od preťaženia. Iba 
špeciálny očný krém môže spĺňať túto požiadavku. Dlhodobé účinky očného krému sa 
prejavia stabilizáciou cievnych stien, je posilnená kolagénová štruktúra. Dôsledkom je lepší 
prívod kyslíka do tkanív. Pôsobením hyalurónovej kyseliny, sa mnohonásobne zvýši 
hospodárenie s vodou, rozjasnia sa kruhy pod očami a zmiernia opuchy. 

Aplikujte ráno a večer na vyčistenú pleť v okolí očí.
Kedykoľvek počas ošetrenia, alebo len na záver jemne vtlačte do pokožky 

v oblasti očí a pier.
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upokojujúca gélová maska  

Na rýchle upokojenie začervenanej a podráždenej pokožky. Najmä po aplikácii ovocných 
kyselín je upokojujúca gélová maska cennú podporu. Osvedčené prírodné zložky, ako je D-
panthenol a α-bisabolol, rýchlo a účinne upokojujú pokožku. Extrakt z gaštanu posilní malé 
kapiláry a povrch kože viditeľne vyhladí. Hydratuje, navodí pleti svieži a pevný vzhľad, chráni 
pokožku pred voľnými radikálmi a predčasnou tvorbou vrások. 

Nanášajte na tvár, krk a dekolt a nechajte pôsobiť asi 15 minút. 
Umyte prebytok vlhkým kompresom. Vhodné použiť aj na masáž. 

 
 

luxusná prášková zlupovacia maska 

S anti aging účinkom, hydratáciou, regeneráciou, ale aj proti strate elasticity kolagénu. 
Zlepšuje narušenú štruktúru kože, prispieva k obnove štruktúry pleti. Poskytuje špecifickú 
starostlivosť o pleť. 

1. Masku, 30 g rozmiešajte s 90 ml vody, alebo aktivátora maximálne 20 ° C teplé. 

2. Naneste na pripravenú tvár od brady smerom nahor a pre zvýšenie účinku zakryte fóliu a potom aj uterákom. 
Nezabudnite nechať voľný nosný otvor! 

3. Po cca 15-20 minútach odoberieme v jednom kuse a pleť ošetrite obvyklým spôsobom. 

 

POPIS OŠETRENIA PRODUKTY 

čistenie1-2 ml 

tonizácia 1 ks  

4105P Skin Cleansing Gél –jemný gélový odličovač 

4101 Miraculous Skin Tonic -zázračné tonikum   

očné ošetrenie½ ml 4160 P Eye Care Cream-očný krém 

peeling5 ml 4172 P Peel 20 Exfoliator - peeling 20% s AHA kyselinami 

účinný koncentrát1 ml 4131P Skin Defense Serum -koncentrát na upokojenie pleti 

masáž5 ml 

alebo5 ml 

4122P Skin Defense Cream -krém na upokojenie pokožky 

4144 P Calming Gél Mask-upokojujúca gélová maska 

maska1 ks 

alebo5 ml 

4145P Peel Off Filmalgine® Multi Effect - prášková maska 

4144 P Calming Gél Mask-upokojujúca gélová maska 

záverečná starostlivosť o oči½ ml 4160 P Eye Care Cream-očný krém 

denná starostlivosť1 ml 

krém1 ml 

krém + UV ochrana1 ml 

4131P Skin Defense Serum -koncentrát na upokojenie pleti 

4122P Skin Defense Cream -krém na upokojenie pokožky 
4129P Premium AGE Protector SPF 30 –denný UV krém  

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


