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Vráťte pleti hydratáciu 
 

Počas leta dostala naša pokožka zabrať. UV žiarenie a slniečko, z 
nej vytiahlo veľké množstvo hydratácie a rohovinová vrstva, 
bude vo väčšine prípadov silne navrstvená. Preto sa ponúka 
začať s intenzívnou hydratáciou a exfoliáciou pokožky. 
 
Ponúknite klientkám, jedno z týchto super hydratačných ošetrení. Dôjde ku 

💧zlepšenie TEWL pokožky 

💧koža nebude na povrchu zhrubnutá 

💧dodá vysokú dávku hydratujúcej kyseliny hyalurónovej 

💧výsledkom je jemná, hebká pokožka 

💧navráti ružové tóny kože 
 

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o 
dehydratovanú pleť, je intenzívne domáce 
ošetrenie. Nezabudnite preto odporučiť 
klientkám, adekvátnu domácu starostlivosť. Pri poctivom 
používaní produktov, je krásna, hydratovaná pleť bez vrások, 
zaručená. 
 
 

Hyalurónová kyselina - hyaluronic acid, síranový glukosamín, je jednou z 

hlavných zložiek medzibunkových priestorov v tele. Slúži ako vodný rezervoár. Sodná 
soľ hyal. kyseliny má veľmi malú molekulovú hmotnosť a preto je schopná prenikať 
do kože a brať so sebou vodu a ďalšie aktívne látky. Pre veľmi dobrú znášanlivosť a 
vysokú schopnosť hydratácie, má širokú škálu uplatnenia. V kozmetike ju nájdeme 
napríklad ako krátko, dlho reťazcovú a sieťovanú. Každá zasiahne pokožku v inej 
vrstve a trochu iným spôsobom. 
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Ošetrenie mladej, dehydratovanej pleti: 
Jedna z mnohých možností, ako túto pleť ošetriť v salóne. 
 

ČISTENIE:  
5000 MILD CREAMY CLEANSER jemný krémový čistič 

 

OŠETRENIE OČÍ: 
5060 AQUALIFT EYE GEL aqualift očný gél 

  

PEELING: 
7570 P THERMO PEEL MASK CRANBERRY prehrievací peeling s brusnicami 

 

TONIZÁCIA: 
5001 RADIANT FIRMING TONIC spevňujúce tonikum  
 
AMPULKA: 
Pomocou ampulky, do pokožky dostaneme maximálne množstvo účinných látok. 
Ampulku je ideálne použiť v okamihu, keď je pokožka najviac otvorená a to je po peelingu 
a hĺbkovom čistení. 
1951 HYALURON FLUID * koncentrát s hyalurónovou kyselinou 

 
MASKA: 
Alginátová maska zavedie ampulku hlbšie do pokožky. 
831 P SPIRULINA GREEN MASK– prášková maska upokojujúca so 

spirulínou morskými riasami a vit.C 
• upokojuje a hydratuje pleť 
• podporuje hydratáciu, stimuluje krvný obeh, 
• spevňuje kontúry tváre a hlboko hydratuje 
•uľahčuje vylučovanie škodlivín a okysličovanie pleti 
 
 
MASÁŽ: 
8551 P HYDRATING CREAM MASK  hydratačná krémová maska 
• hydratuje, znižuje vrásky spôsobené suchom 
• zmierňuje pocity napätia 
• posilňuje prirodzenú kožnú bariéru 
 
 
 

SÉRUM: 
5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM expresne zvlhčujúce sérum 
 
KRÉM:  
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný denný nemastný 

prípravok 

5015 SUPER HYDRATING CREAM super hydratačný krém 

 

 
PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
 
5000, 5001, 5060, 5008, 5035, 2831 na deň, 5010 alebo 5015 
alebo 5020 (podľa potreby pleti) 
 

 



 

 

Ošetrenie zrelej, dehydratovanej pleti:  

 

Jedna z mnohých možností, ako túto pleť ošetriť v salóne. 35+ 
 

ČISTENIE: 
0000 BRIGHTENING FACE CLEANSER čistiace mlieko na rozžiarenie pleti 

 

OŠETRENIE OČÍ: 
0061 RICH EYE CONTOUR CREAM vysoko účinná starostlivosť o okolie očí 
 

PEELING: 
7570 P THERMO PEEL MASK CRANBERRY prehrievací peeling s brusnicami 
 

 

TONIZÁCIA: 
0001 BRIGHTENING FACE FRESHENER pleťová voda s prejasňujúcim účinkom. 

 

AMPULKA: 
1992 ANTI -WRINKLE BOOSTER *ampulkový koncentrát na vyhladenie a vypnutie pleti 

 

MASKA: 
8350 P SNOW ALGAE - maska pro suchú kožu s extraktom z ľadovej riasy 
• osviežuje a posilňuje pokožku 
• zaisťuje intenzívnu vlhkosť 
• redukuje pórovitosť pleti 
• jemne zmatňuje 
 

MASÁŽ: 
2610 MARINE COLLAGEN CREAM formujúci krém 

proti starnutiu 
 

SÉRUM: 
2630 MAGIC GLOW SERUM sérum, pre okamžitú 

viditeľnú žiaru 
 

KRÉM: 
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný 

denný nemastný prípravok 
2620 SENSATIONAL GLOW CREAM – 24 hodinové 

ošetrenie, ktoré dodáva pokožke trvalý lesk 
 

PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
 
0000, 0001, 0061, 0007, 2630, 2831, 2620 alebo 
2610 
 

 

 

 
 
 
 



 

Ošetrenie dehydratovanej, náročnej pleti: 
 

Jedna z mnohých možností, ako túto pleť ošetriť v salóne. 45+ 
 

ČISTENIE: 
Dvojfázové, pre zvýšenie efektu prežiarenia pleti: 
1102 LUXURY OIL CLEANSER luxusný olejový čistič 

3300 MELAFADIN CLEANSING POWDER čistiaci prášok 
 

OŠETRENIE OČÍ: 
1160 TRI-CARE EYE CREAM spevňujúci očný krém 
 

PEELING: 
1107 SKIN REFINING ENZYME PEELING enzymatický peelingový gél 
 

TONIZÁCIA: 
1101 MICELLAR SKIN TONIC tonikum pre náročnú pleť 
 

PRIPRANÁ MASKA: 
Táto maska pokožku intenzívne prekrví a zvýši tak schopnosť absorbovať prípravky do 
hĺbky pokožky. (Pozor, koža po aplikácii sčervená, nie je to reakcia ale prekrvenie kože, 
začervenanie odznie) 
5504 REVIGORATING FACE MASK vysoko účinná prípravná stimulujúca maska 
• stimuluje bunkovú činnosť 
• povzbudzuje všetky funkcie pokožky 
• smeruje cielene k prekrveniu pokožky 
• aktivuje látkovú výmenu 
• zlepšuje prísun kyslíka, aktivuje a regeneruje 
 

AMPULKA: 
1917 SKIN CONTOUR FLUID * na výrazné kontúrovanie tváre 
 

MASÁŽ: 
Vysoko hydratačná masáž, so špeciálnou morskou riasou. 
8301901 MATRIGEL FACE PURE- matrigel bez prísad 
• obzvlášť znášanlivý, bez chemických konzervačných látok a parfumácie 
• pôsobí proti sčervenaniu kože, upokojuje a zmierňuje podráždenú pokožku 
• vynikajúci masážny prípravok na starostlivosť o tvár i telo 
• udržuje vlhkosť, chráni pred vysušením, zásobuje pleť dôležitými živinami 
• podporuje prirodzený proces regenerácie, zvyšuje pružnosť a elastickosť pleti 
 

MASKA 
8104 915 COLLAGEN HYALURON - modrá kolagénová maska s hyalurónom 
• obzvlášť znášanlivá, bez chemických konzervačných látok a parfumácie 
• udržuje vlhkosť pokožky, chráni pred vysušením, zjemňuje vrásky 
• podporuje prirodzený proces regenerácie, vypína pokožku, zvyšuje jemnosť 
• zvyšuje pružnosť a elastickosť kožného tkaniva, povzbudzuje bunkovú činnosť 
 

SÉRUM: 
1190 INSTANT LIFT SERUM liftingové hydratačné sérum 
 

KRÉM: 
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný denný nemastný prípravok 

1117 SKIN CONTOUR CREAM krém na spevnenie pleti 

 

PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
1102, 3300, 1101, 1107, 1160, 1190, 2831, 1110 alebo 1117 alebo 1120 
Vypracovala: Dis Lenka DOLÁKOVÁ – školiaca kozmetička Janssen Cosmetics a inspira: cosmetics 


