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Páni, hľadáte efektívne 
riešenie na pestovanie 
pánskej pleti. Rad pre 

mužov od JANSSEN 
COSMETICS ponúka 
všetko, čo vaša pleť 
potrebuje. Je vyvinutá 
práve pre vás a už si 
nemusíte požičiavať 
prípravky vašej ženy. 
Vysoko kvalitná kombinácia 
účinných látok a exkluzívnych formulí vyhovie konkrétnym 
potrebám mužskej pokožke. Je vyvinutá s množstvom veľmi 
moderných a atraktívnych surovín. Obsahuje 
napríklad: 
 
 

Men's SuperMoist -aktívna zložka s 
dlhotrvajúcim hydratačným účinkom, vyvinutá 
špeciálne pre mužskú pleť. Tento posilňovač 
vlhkosti okamžite znižuje jemné suché vrásky. 
 
Men's UltraCalm -komplex prvej pomoci pre 
podráždenú pokožku, najmä po holení. 
Kombinácia vybraných rastlinných výťažkov a 
zlepšuje jej odolnosť.  

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

Extrakt z baobabu, bohatý na vitamíny 
C, A, B, minerály, vápnik, draslík, fosfor, 
zinok, horčík, železo, mangán, vlákninu, 
aminokyseliny, bielkoviny, sacharidy a 
antioxidanty. Prežiari pleť, udrží ju 
mladistvú, znižuje jemné línie a vrásky, 
podporuje rýchly účinok a absorpciu 
produktu. 
 
  

– gél na umývanie a holenie 75 ml 

Charakteristika:  
• prípravok na holenie a umývanie 2 v 1 
• chráni pokožku pred nadmernou tvorbou kožného mazu 
• zabraňuje podráždeniu spôsobenému holením 
• zvlhčuje, príjemne vonia, ľahko sa aplikuje 

Použitie: Vytlačte malé množstvo produktu do rúk, vytvorte krémovú 
penu a aplikujte na tvár. Ak používate prípravok na holenie, jemne ho 
masírujte do fúz a nechajte krátku dobu pôsobiť. Po oholení 
odstráňte prebytočnú penu teplou vodou. 

 

ukľudňujúci ľahký hydrogél 50 ml 

Charakteristika:  
• upokojuje pokožku a zabraňuje podráždeniu po holení, príjemne vonia 
• udržuje pokožku hydratovanú po celý deň, zvyšuje odolnosť pleti 
• rýchlo sa vstrebáva, nezanecháva mastnú pleť 

Použitie: Naneste na očistenú pokožku ráno alebo večer a jemne masírujte. 
Rovnako ideálny ako ošetrenie po holení. 

 
8620 24/7 Skin Energizer anti-aging krém pre zrelú pleť mužov 

50ml 
Charakteristika:  

• intenzívne hydratuje, zabraňuje strate napätia a pevnosti 
• eliminuje známky predčasného starnutia pokožky 

príjemne vonia, chráni pred voľnými radikálmi 
Použitie: Naneste na očistenú pokožku ráno, alebo večer a jemne 
                 masírujte. 
  



 

– osviežujúci prípravok na očné okolie 15 ml 

Charakteristika:  
• spevňuje očné okolie, má chladivý efekt 
• vyhladzuje pokožku a zvyšuje jej napätie a pevnosť 
• nelepí a rýchlo sa vstrebáva 
• zvlhčuje, ideálny na cestovanie 

Použitie:Aplikujte gél pod oči každé ráno a večer na 
očistenú pokožku a nechajte ho absorbovať. 
 

dezodorant  

Charakteristika:  
• jednoduchá aplikácia, príjemná vôňa navodzujúca pocit čistoty, nelepí 
• je vhodný na každodenné použitie, pravidelný spoločník moderného 

muža 
• neobsahuje alkohol ani zlúčeniny hliníka 

Použitie:Jednoducho votrieť do pokožky v podpazuší a nechať niekoľko 
okamihov uschnúť. Obliecť sa až po niekoľkých minútach. 
 

Výrobky z radu MEN, pokožka okamžite pohlcuje a tým aj 
výdatne účinkuje s výsledkami, ktoré môžete vidieť a cítiť. 

 

Potrebujete balzam na pery a krém na ruky, vyskúšajte: 

 

2501 LIP MASK-  

Charakteristika: 

 intenzívna nočná starostlivosť, upokojuje suchú a popraskanú pokožku 
pier 

 poskytuje hodvábnu pružnosť, regeneruje, vyrovnáva 
vlhkosti 

 lieči kontúry pier, zväčšuje objem 
Použitie:Aplikujte na vyčistenú pokožku pier vo večerných 
hodinách. Suché, krehké pery získavajú cez noc neodolateľnú, 
hodvábnu hladkosť. Pery sú zvlhčené a plné. 

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


 

2502 HAND MASK-

 
Znateľne ruky počas noci vylepšuje. Bohatá formulácia vyživuje 
suchú a stresovanú pleť zvlhčuje a upokojuje zmesou glycerínu, 
močoviny a bisabololu. Stará sa intenzívne o pokožku v okolí 
nechtov. Podporuje regeneráciu kapilárnych kutikúl a zabraňuje 
ďalšiemu lámaniu a vysúšaniu. 
Charakteristika: 

 vyživuje suchú a stresovanú pleť zvlhčuje a upokojuje 

 posilňuje štruktúru nechtov a zvyšuje ich odolnosť 

 zaisťuje hladké, zamatové ruky a upravené nechty. 
Použitie:Naneste večer na očistené ruky, prípadne si navlečte 
bavlnenú rukavicu a nechajte masku pracovať cez noc. 

 
 
  

Odporúčané ošetrenie pre pánov v salóne: 
 

HYDRATAČNÉ OŠERRENIA PRODUKT Spotreba 

čistenie 4400 P Clarifying Cleansing Gél 1 ml  

 tonizácia 4401 P Purifying Tonic Lotion 1 ml 

peeling 

alebo 

1107 P Skin Refining Enzyme Peel 

4407 P Bio-Fruit Gél Exfoliator 

2 ml 

1,5 ml  

  očná starostlivosť 5060 P Aqualift Eye Gel ½ ml 

sérum 

alebo ampule 

5035 P Deep Xpress Moist sérum 

1951 P Hyaluron Fluid 

1 ml 

 1 ks 

 maska 

 alebo 

 

4440 P Purifying Mask 

8551 P Hydrating Cream Mask 

8104.901Dermafleece Mask Collagen Pure 

5 ml  

5 ml 

1 ks 

masáž 5020 P Hyaluron³ Replenish Cream 5 ml 

očná starostlivosť  5060 P Aqualift Eye Gel ½ ml 

denný krém 2831 P Face Guard Advanced 1 ml 

 5010 P Hydro Active Gel 1 ml 

 

 

 

 

 

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


