
 

 

 

 



 

 

 
Luxusný čistič pre náročnú pokožku s pupalkovým olejom a extraktom z malín.
Charakteristika: 

 hodvábne jemná krémo-gélová textúra, vhodná aj pre veľmi citlivú pokožku 

 zmiešaním s vodou vzniká mliečna emulzia 

 jemne a dôkladne odstráni make-up, maz, nečistoty a zaistí optimálnu 
starostlivosť 

Použitie: Naneste malé množstvo na tvár dekolt a krk, zľahka vmasírujte, potom 
opakujte mokrými prstami a zvyšky odstráňte.  

Luxusný olejový čistič s lničkovým olejom a nechtíkovým extraktom. 
Charakteristika: 

 jemný olejový čistič vhodný aj pre suchú pokožku 

 odstraňuje aj vodeodolný make-up 

 jemný zlatistý hydrofilný olej, šetrný aj k veľmi citlivej pleti 

Použitie:Naneste čistič na pokožku, rozotrite, emulgujte vlhkými prstami a 

odstráňte vlažnou vodou. Potom pokožku očistite pomocou Micellar Skin Tonic. 



 

 

Tonikum pre náročnú pleť, s účinnými zvlhčovačmi. 
Charakteristika:  

 veľmi jemný tonizačný prípravok bez alkoholu, vhodný pre náročnú pleť 

 uvoľňuje zvyšky nečistôt, osviežuje 

 viaže v pleti vlhkosť 
Použitie:Naneste ráno a večer tampónom na očistenú pleť 
 
 

Enzymatický peelingový gél     
Charakteristika: 

 peeling vhodný aj pre veľmi citlivú pleť 

 zlupuje šetrne bez mechanického dráždenia 

 ideálna príprava na následnú aplikáciu prípravkov 
Použitie: V domácej starostlivosti používajte raz týždenne. Naneste na tvár a po 
chvíli prekryte nočným krémom. Večer neodstraňujte! Na deň po očistení a 
tonizácii, nezabudnite ošetriť pleť UV ochranným prípravkom. 
V salóne naneste na vyčistenú tvár tenkú vrstvu, nechajte pôsobiť od 5 do 15 
minút. Potom umyte, alebo môžete vykonať ľahkú gumáž. 
 

 
Sérum s komplexom CRC na regeneráciu buniek 
Charakteristika:  

 vysoko koncentrované anti aging sérum, spevňuje, zmäkčuje a upokojuje 
pokožku 

 poskytuje komplexnú regeneráciu zrelej pleti a posilňuje štruktúru pleti 

 chráni proti negatívnym vplyvom okolitého prostredia, oživí a rozžiari pleť 
Použitie: Naneste sérum ráno a večer na vyčistenú pleť tváre a dekoltu. Potom 
použite obvyklý krém. 
Tip: Výborne sa hodí aj ako starostlivosť o očné partie. 
  
 

Nočné regeneračné sérum s CRC komplexom a albíziou 
Charakteristika:  

 koncentrát v ľahkej gélovej emulzii, viditeľne zlepšuje štruktúru a 
pevnosť pleti 

 posilňuje kožnú bariéru, znižuje preukázateľne vrásky, regeneruje kožu 
a hydratuje 

 bojuje cez noc s príznakmi starnutia, rozjasní a vyplní pleť 
Použitie: Naneste sérum večer na vyčistenú pleť tváre a dekoltu. Potom 
použite obvyklý krém. 
Tip: Výborne sa hodí aj ako nočná starostlivosť o očné partie. 



 

 

   

Liftingové hydratačné sérum s CRC komplexom a kolagénom 
Charakteristika:  

 výdatný gél s osviežujúcim účinkom, vhodný pod denný krém 

 zvlhčuje a poskytuje okamžité viditeľné spevnenie kože 

 zanecháva pleť dlhodobo hydratovanú, jemnú a vláčnu 
Použitie: Naneste sérum ráno a večer na vyčistenú pleť tváre a dekoltu. Potom 
použite obvyklý krém. 
Tip:Výborne sa hodí aj ako starostlivosť o očné partie. 

Ľahký krém na posilnenie štruktúry pleti s CRC komplexom a vitamínom A 
Charakteristika: 

 podporuje prírodný proces regenerácie a opravu drobných vád 
spôsobených napríklad UV žiarením 

 stimuluje vývoj a zrenie tukových buniek v koži 

 pleť je po aplikácii svieža pevnejšia a hladšia 
Použitie: Aplikujte ráno, alebo večer na vyčistenú pleť. Odporúčame použiť pod 
krém sérum, alebo na deň ochranu pred UV žiarením. Vhodný ako podklad pod 
make-up. 
  

Krém na spevnenie pleti so stimulujúcimi peptidmi a vitamínmi A+E   
Charakteristika: 

 spevňuje povädnuté tvárové kontúry, má ukľudňujúce a antioxidačné 
účinky 

 spomaľuje proces starnutia, funguje ako ľahký „krémový skalpel“ 

 koži prináša vitalitu, vlahu, regeneráciu a celkové rozžiarenie a 
spevnenie pleti 

Použitie: Naneste večer, alebo ráno na vyčistenú tvár a dekolt. 
Tip: Vynikajúci ku kozmetickým masážam. 
 

  

Výdatný krém na posilnenie bariérovej funkcie pleti s CRC komplexom a vitamínom A 
Charakteristika: 

 bohatá textúra, zvyšuje odolnosť pleti, zanecháva výdatný ochranný film 
na pokožke 

 znižuje preukázateľne vrásky, vypína kožu a hydratuje 

 zlepšuje vzhľad, môže stimulovať vývoj a zrenie tukových buniek 
Použitie: Aplikujte ráno, alebo večer na vyčistenú pleť. Odporúčame použiť pod 
krém sérum, na deň ochranu pred UV žiarením. V salóne je vhodný ako masážny 
krém.



 

 
 
 

Výdatná regeneračná krémová maskas CRC komplexom a vitamínom E 
Charakteristika:  

 vysoko účinná regeneračná krémová maska, upokojuje, revitalizuje 
unavenú pleť 

 znižuje preukázateľne vrásky, hydratuje a upokojuje, stimuluje vývoj 
a zrenie tukových buniek 

 pleť vyzerá oddýchnutá, revitalizovaná a rozžiarená 
Použitie: Naneste raz týždenne masku na očistenú pleť. Po 15 minútach 
zotrite a pleť ošetrite obvyklým spôsobom. 
Tip: U veľmi suchej pleti môžete masku po uplynutí pôsobenia votrieť do 
pleti a nechať pôsobiť cez noc. 
 
 

 
Spevňujúci očný krém s CRC komplexom a vitamínom A 
Charakteristika 

 bohatá formula krému vyhladzuje náročnú oblasť okolia očí, udržuje 
intenzívnu vlhkosť 

 redukuje tmavé kruhy a opuchy, stimuluje regeneráciu pokožky 

 zvyšuje pružnosť a odolnosť vyhladzuje vrásky, vhodné aj pod make-up 
Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú pleť a jemne vklepte. Vhodné aj pod očný 
make-up 
 
 

 
Želatínové regeneračné kapsuly so ženšenom a pupočníkom 
Charakteristika:  

 vyhladzujú a zjemňujú povrch pleti, viditeľne zlepšujú povrchovú 
štruktúru 

 zvyšujú tonus a pružnosť, zlepšujú mikrocirkuláciu 

 pri dlhodobej aplikácii cca 4 týždne zanechávajú trvajúci efekt 
Použitie: Kapsulu odstrihnite alebo krčok odlomte krútením, potom 
naneste večer, alebo ráno na pripravenú pleť. Potom môžete aplikovať 
bežný krém. Iba na vonkajšie použitie! 
Poznámka: Na deň chráňte pleť prípravkom 2831 Face Guard Advanced účinne chráni 
pokožku pred UV + IR. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aktívne inovatívne 
  
anti-aging séria 

so silnými ingredienciami, 

špeciálne pre potreby 

náročnej pleti. 

 

 

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

 

 POPIS OŠETRENIA PRODUKTYspotreba 

Čistenie 

alebo 

1100 PMulti Action Cleansing Balm 2 ml 

1102 PLuxury Oil Cleanser 1 ml 

ochrana očných partií pred peelingom 1160 PTri-Care Eye Cream ½ ml 

peeling 

 

po hlbokom čistení 

1107 PSkin Refining Enzyme Peel2 ml 

7570 PThermo Peel Mask Cranberry 5 gr. 

1101 PMicellar Skin Tonic 1 ml 

ak je nutné po hlbokom čistení  4430 PNormalizing Skin Complex ½ ml 

ampulky 

alebo 

alebo 

1991 PCaviar Extract 1 ks. 

1995 PStem Cell Fluid 1 ks. 

1917 PSkin Contour Fluid 1 ks. 

sérum – účinný koncentrát 

alebo 

1130 PAge Perfecting Serum 1 ml 

1190 PInstant Lift Serum 1 ml 

masáž 

alebo 

1120 PRich Recovery Cream 5 ml 

1117P Skin Contour Cream 5 ml 

maska 

alebo 

1140 PRejuvenating Mask 5 ml 

832 PPeel Off Mask Acerola Vitamín C 1 ks. 

UV+ IR ochrana 2831 PFace Guard Advanced 1 ml 

očné partie 1160 PTri-Care Eye Cream ½ ml 

záverečná starostlivosť 

alebo 

alebo 

1110 PPerfect Lift Cream 1 ml 

1117 PSkin Contour Cream 1 ml 

1170 PIsoflavónia Relief 1 ks. 


