
:  

 
  

Inspira:med 



:  

 

Optimálna ochrana pred slnkom  
Ideálny spoločník pre citlivé typy pleti. Obsahuje zosilnené 
slnečné filtre s „vysokou“ ochranou pred slnkom, obsahuje 
okrem iného ectoin, karanja olej a vitamín E. 

 
 jemná emulzia, dobre sa rozotiera 
 chráni aj citlivú pokožku 
 udržuje vlhkosť, mierni agresívne účinky UV-B a UV-A 

žiarenia  
Naneste na čistú pokožku celého tela pol hodiny 

pred pobytom na slnku.
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Vysoká ochrana pred slnkom 
Ochrana obzvlášť pre ohrozené citlivé oblasti tváre (oblasť očí, 
nos, plešatá hlava, uši) alebo tela (hrudník, ramená, kolená, 
priehlavok) vystavené žiareniu. Veľmi vysoká optimálna 
ochrana pred slnkom najmä pre citlivú pokožku obsahuje 
okrem iného ectoin, karanja olej a vitamín E. 

  
 jemná emulzia, dobre sa rozotiera 
 chráni aj citlivú pokožku 
 udržuje vlhkosť, znižuje agresívne účinky UV-B a UV-A 

žiarenia 
Naneste na čistú pokožku celého tela pol hodiny pred 

pobytom na slnku. 
 

  
Okamžité upokojenie po slnku 
Jemná pena pre starostlivosť o pokožku poškodenú slnkom, s 
jednoduchou aplikáciou, na okamžité upokojenie. Obsahuje 
predovšetkým ectoin, morskú vodu panthenol a extrakt z 
tekvicových semien. 

 okamžite upokojuje a ochladí pokožku podráždenú 
slnkom 

 podporuje systém opravy pokožky 
 zaistí dlhodobé, rovnomerné opálenie 
 znateľne zjemní a vyhladí kožu 

Naneste na pokožku po každom opaľovaní a soláriu 

a jemne ju rozotrite. 
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zlatý telový suchý olej  
Je vysoko koncentrovaná zmes suchých olejov, ktoré 
vytvárajú pokožke hodvábny film so žiarivým zlato-
bronzovým zafarbením. Obsahuje olej macadamia a 
špeciálny peptid, ktorý podporuje prirodzené 
opaľovanie. Vhodné použiť ako prípravu pred 
opaľovaním, alebo na lepšie zhnednutie po opaľovaní. 
Vhodný pre všetky typy pleti. 

 ľahký nemastný olej so zlato-bronzovým efektom
 preniká rýchlo do pleti, je bez parabénov
 je ideálnou prípravou pred opaľovacou sezónou
 vhodný aj po opaľovaní

Ako prípravný produkt ho začnite používať denne 2 týždne pred 
dovolenkou. Počas opaľovania použite večer po opaľovaní, na uchovanie 
krásneho opálenia. 

pri opalovaní používajte vhodný UV-ochranný prípravok 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


