
 

 



 

 
 

 
 
5010 HYDRO ACTIVE GÉL 
Hydro aktívny gél s hyalurónovou kyselinou extraktom z sirôtky a imperata cylindrica 
Charakteristika: 

• ľahká 24-hodinová gélová starostlivosť o dehydratovanú pokožku 

• poskytuje pokožke dlhotrvajúcu, hlbokú vlhkosť 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom, obsah lipidov 11% 
Použitie: Na tvár, krk a dekolt ráno, alebo večer po vyčistení. 

 

5015 SUPER HYDRATING CREAM  
Super hydratačný krém s hyalurónovou kyselinou, imperatou cylindrica, alantoínom a 
sacharidmi. 
Charakteristika: 

• 24-hodinová starostlivosť o suchú, skôr dehydratovanú pokožku 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu hlbokú vlhkosť 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom, obsah lipidov 23% 

• upokojuje, rýchlo sa vstrebáva, zjemňuje 
Použitie: Jemne vmasírujte na tvár a dekolt ráno alebo večer po vyčistení a tonizácii. Vynikajúci 
základ make-upu. 
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5020 HYALURON³ REPLENISH CREAM   
Hyaluron³ doplňujúci výdatný krém s vlčím bôbom s hyalurónovou kyselinou, imperátmi 
cylindrica a vitamínmi. 
Charakteristika: 

• výdatná 24-hodinová starostlivosť o suchú pleť obsah lipidov 32,5% 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu hlbokú vlhkosť a lipidy 

• regeneruje, chráni pred voľnými radikálmi, posilňuje kožnú bariéru 

• mierni pocity napätia 
Použitie: Ráno, alebo večer po čistení a tonizácii naneste na tvár, krk a dekolt a jemne 
vmasírujte. 

5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM  

Expresne zvlhčujúce sérum s hydroexpress complexom, hyaluronovou kyselinou extraktom zo sirôtky a 
Ectoinom. 
Charakteristika: 

• posilňovač vlhkosti, chráni pred voľnými radikálmi 

• dodáva pokožke intenzívnu a dlhotrvajúcu vlhkosť do hĺbky 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom 
Použitie: Naneste ráno a večer po vyčistení tváre a potom použite vhodný krém. 

5060 AQUALIFT EYE GÉL 
Aqualift očný gél s komplexom na citlivú pleť, hyalurónovou kyselinou, imperata cylindrica a extraktom 
z hroznových kmeňových buniek. 
Charakteristika: 

• osviežujúca očná kontúra s okamžitým účinkom 

• vyhladzuje vrásky spôsobené suchom a zaisťuje trvalú vlhkosť 

• chráni kmeňové bunky pokožky pred vystavením UV žiareniu 

• ľahko rozotiera, rýchlo sa vstrebáva 

 

 

5090 DEEP XPRESS HYDRO MASK  
Hydro maska s deep xpress komplexom a pululanom. 
Charakteristika: 

• intenzívne zvlhčujúca a osviežujúca gélová maska 

• vyhladzuje pokožku, dodáva upokojujúcu pružnosť 

• ideálny pre použitie v kombinácii s hydroactive gél 

•   
Použitie: Pomocou štetca naneste jemnú vrstvu masky, vrátane oblasti očí. Doba aplikácie: 5-20 
minút. Zvyšky odstráňte vlhkou hubkou na masku a pokračujte v starostlivosti o pokožku ako 
obvykle. 

  



 

 

UV+ IR ochranný denný nemastný prípravok s Ectoinom®,thermus thermophilus fermentom a 
oxidom titaničitým. 
Charakteristika: 

• chráni pred UVA +UVB žiarením + IR žiarením 

• chráni bunky pred oxidačným stresom 

• spomaľuje starnutie kože indukovanej svetlom 

• vhodné pre všetky typy pleti, je možné kombinovať s akoukoľvek starostlivosťou 
Použitie: Naneste v rovnomernej vrstve pod bežný denný prípravok. 
Tip: Nanesením na chrbty rúk si vytvoríte neviditeľné ochranné rukavice. 

 

  

 

Vyvažovací krém na zmiešanú pleť, s extraktom z ryžových otrúb, extraktom z červenej riasy, 
aloe – vera a nylonovým práškom. 
Charakteristika: 

• zjemňuje a hydratuje pokožku 

• znižuje nadmernú tvorbu mazu, hydratuje 

• vyhladzuje a zmäkčuje pleť, zužuje reliéf pórov 
Použitie: Po dôkladnom vyčistení a tonizácii naneste ako nočný, alebo denný krém v 
dostatočnej vrstve a ľahko votrite. Je vhodný aj ako kvalitný podklad pod make-up 

 
4010 LIGHT MATTIFYING CREAM 
Ľahký krém pre nečistú pleť s Equal - Refining complexom, kyselinou hyalurónovou s dlhým a krátkym 
reťazcom, silikou aextraktom z aloe vera. 
Charakteristika: 

• poskytuje hodvábne jemnú pleť 

• znižuje mastenie pleti a zjemňuje póry 

• upokojuje a zabraňuje začervenaniu 

• hydratuje, vyhladzuje drobné linky a vrásky 
Použitie: Ľahký zmatňujúci krém, naneste ráno alebo večer na očistenú pokožku, ošetrenú sérom. 
Vhodný aj ako podklad pod make-up. 
 

 

4030 PURIFYING BHA SERUM 
Čistiace sérum pre nečistú pleť, s Equal - Refining complexom, BHA kyselinou, kyselinou hyalurónovou 
s dlhým reťazcom a extraktom z aloe vera. 
Charakteristika: 

• predchádza kožným škvrnám 

• uvoľňuje komedóny 

• pôsobí antibakteriálne a protizápalovo 

• hydratuje a upokojuje, pH 4,8 
Použitie: Jemne vklepte do pokožky tváre a krku, po vyčistení a tonizácii pleti. Môžete aplikovať aj lokálne 
na mastné a nečisté miesta. Následne použite krém. 
 
 
 
 



 

Koncentrát s hyalurónovou kyselinou 
Charakteristika:  

• hydratuje, a zjemňuje pleť 

• viaže voľné radikály 

• zabraňuje rýchlej deštrukcii kože 
Použitie: Obsah ampulky vklepte do očistenej a tonizovanej pleti ráno a večer. 

Potom aplikujte bežný denný alebo nočný krém

 

Ampulkový koncentrát proti červeným žilkám s kyselinou hyalurónovou, 
sensitívnym komplexom a sacharidmi. 
Charakteristika:  

• uvoľňuje a upokojuje pokožku, posilňuje tkanivá a kapilárny systém 

• podporuje pleti prirodzenú regeneračnú aktivitu 

• hydratuje, znižuje začervenanie 
Použitie: Ľahko vpracujte do pripravenej pokožky. V salóne ideálne po peelingu v domácom ošetrení na noc. 

 

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


