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Prišli vaše zákazníčky po lete 
vysušené a pleť slnkom 
vyčerpanú a bez energie? 
Potrebujete im ponúknuť 
prípravky, ktoré ich pleť opäť 
vrátia do dobrej kondície. 

Vyberte : 
prípravky plné hydratácie a 
energie. 
 
Výborne sa k tomu hodí rad na 
domáce pestovanie pleti, s 
exotickými surovinami s výrazným hydratačným, 
upokojujúcim a vitalizačným efektom. Je vhodným 
pestujúcim programom pre vyčerpanú a dehydrovanú 
pokožku, doplní do pleti potrebné aktívne látky, rozjasní a 
omladí. Obsahuje napríklad: 
 
Klanopraška čínska - Schisandra-Beere, 
plody sú zásobárňou sacharidov, bielkovín, 
vitamínov A, B, C a E, minerálov (vápnik, 
horčík, železo), lignanov, pektínu, éterických 
olejov a kyselín, ako je kyselina linolová, 
kyselina olejová. Pleti poskytuje 
antioxidačnú ochranu a má revitalizačný, 
omladzujúci a povzbudzujúci účinok. 
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Motýlí ker - Pink delight, Dokáže 
zachytávať voľné radikály a bráni 
predčasnému starnutiu pleti. Má 
upokojujúce a protizápalové účinky 
významné prírodné UVA a UVB 
ochranné látky využívané moderne v 
krémoch na dennú UV ochranu pleti. 
 

Megassane®- nová high tech zložka - lipidový 
extrakt z jednobunkových mikrorias, zlepšuje 
žiarivosť a jas pokožky. Inteligentná ochrana 
bielkovín, zabráni ich rýchlemu starnutiu. Je 
ideálny v prípravkoch anti-aging, najmä v 
exponovaných zónach kde sa tvoria starecké 
škvrny, na ochranu pred slnkom, v čistiacich, 
detoxikačných prípravkoch. 
 

 

Pre viditeľný úspech, používajte prípravky po dôkladnom 

čistení pleti: 

Skin So Soft Jojoba Beads Moisture 

Exfoliator peelingový gél so zrniečkami 

Ľahký gélový peeling, s jojobovým voskom, ktorý brúsi veľmi 
šetrne, ľahko odstraňuje odumreté šupinky a zjemňuje 
pokožku. Je obohatený o kmeňové bunky z motýlieho kríka, tie 
posilnia vlastnú ochranu pokožky pred voľnými radikálmi a 
majú upokojujúci účinok, rímsky harmanček, má upokojujúci 
účinok, zmierňuje začervenanie, extrakt z nechtíka, chráni a 
hydratuje. 
Peeling zlepší prestup ďalších aktívnych látok do pleti. 
Použitie: Jemným krúžením vtierajte do povrchu pokožky, 
potom odstráňte vlhkým kompresom. 



:  

 

 
ľahká ovocná gélová maska nabitá energiou 
 
Ovocná maska obsahuje exotický koktail z goji, granátového 
jablka, čučoriedok, kivi a limetky, posilní a rozžiari pleť, 
instensyl® (z manioku) okamžite spevňuje, kofeín dodáva svieži 
vzhľad a ružové, trblietavé pigmenty poskytujú žiarivý efekt. 
Kyselina hyalurónová s dlhým a krátkym reťazcom vyhladzuje a 
posilňuje pleť z vnútra, 
extrakt zo striebornej trávy dodáva pokožke trvalú vlhkosť. 
Použitie: Naneste na pleť, ideálne očistenú, opilovanú 
(prípravkom 2330 Skin So Soft Jojoba Beads Moisture Exfoliator) 
a prípadne aj nasýtenú nejakou aktívnou ingredienciou zo séra, 
alebo ampulkového koncentrátu. 
Nechajte účinkovať 15-20 minút a odstráňte vlhkým 
kompresom. 
Potom ošetrite krémom. (Ideálne 2310 Super Fruits Moisture Boost Gel Cream) 
 
 
 
 

Super Fruits Moisture Boost Gél Cream 
vysoko hydratujúci regeneračný 24 hodinový krém 
 
Ľahký, napriek tomu výdatný krém, nabitý energiou obsahuje 
schisandra super fruit (klanopraška), všestranne účinná 
ingrediencie, je účinný anti-inflamm-aging, zvyšuje obsah 
vlhkosti a posilňuje kožnú bariéru, exotický koktail (goji, 
granátového jablka, čučoriedok, kivi a limetky) , podporuje 
účinok klanoprašky, vyhladzuje a spevňuje pokožku, chráni 
pred znečistením ovzdušia. Vysoko účinný high-tech peptid 
Matrixyl Synthe'6® stimuluje tvorbu kolagénu, má viditeľné, 
vypĺňajúce a protivráskové účinky, avokádo a kokosový olej 
posilňujú kožnú bariéru a extrakt z hroznových kmeňových 
buniek je antioxidant, poskytuje prirodzenú UV ochranu 
kožných buniek. 
Použitie: Naneste ráno a večer na očistenú a pripravenú pleť. 
 
Tip: Môžete kombinovať aj s koncentrátmi a sérmi aj z 
ostatných radov inšpirácie: cosmetics. 
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Potrebujete výdatný lifting a vysokú hydratáciu, použite 

masky a krémy s rýchlym viditeľným účinkom: 

 
liftingová fóliová maska strieborná 
Unikátna 3vrstvová maska, s avantgardným zložením, Swiss Ice 
wine, vysoká koncentrácia hroznových polyfenolov v kombinácii s 
polysacharidmi vykazujú okamžitý lifting. Biomimetické peptidy 
špeciálne peptidy, napodobňujú prirodzené funkcie peptidov 
pokožky, zmenšujú vrásky, koža vyzerá podstatne hladšia. 
Saponaria kmeňové bunky (mydlice) zlepšujú pružnosť, pevnosť a 
hustotu pokožky a vyrovnávajú pleť. extrakt z kvetov ibišteka 
zvyšuje pružnosť a hebkosť pokožky. Obsahuje kyseliny 
(citrónovú, jablčnú a askorbovú), má relaxačný účinok na svalové 
vlákna (účinok podobný botoxu). Extrakt z francúzskeho ovsa - 
obsahuje beta-glukán, silný zvlhčovač horných vrstiev pokožky, 
vyhladzuje jemné linky a vrásky. má aj upokojujúce účinky.  
Vŕba biela prečisťuje povrchovú vrstvu, pôsobí ľahko 
antibakteriálne. 

Priložte na očistenú a pripravenú pleť. Strieborná fólia 
zostáva na vonkajšej strane pleti. (Dokonale sa prispôsobí 
akémukoľvek tvaru tváre, skladá z dvoch častí.) Po 15-20 minútach zomnite, zvyšok séra 
vmasírujte do pokožky. Potom použite denný alebo nočný 
krém. 

Luxusná krémová maska  
Krémová maska pre upokojenie a vyhladenie pleti. 
Megassane® nová High Tech zložka na báze rias, zlepšuje 
žiarivosť a žiaru pokožky zvyšuje proteazómovú aktivitu, 
odstraňuje bunkový odpad a zlepšuje žiarivosť a žiaru o 200%. 
Vyhladzuje pokožku pomocou kyseliny hyalurónovej s dlhým 
reťazcom, vytvára na povrchu vodu viažuci film, chráni pred 
vysychaním a polstruje vrásky. Trvalo hydratuje pomocou 
dlhodobého zvlhčovača Pentavitin® a prepožičiava žiarivú 
pleť s fascinujúcim septembrom. 
 Naneste raz alebo dvakrát týždenne večer na 
očistenú tvár, krk a dekolt a nechajte pôsobiť cez noc. Vyhnite 
sa oblasti očí. 
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Okamžite vyhladzujúci krém 
Vďaka svojim 5 rôznym kyselinám hyalurónovým, vrátane jednej 
zosieťovanej, je krém dokonalým produktom pre hladkú, vypnutú pleť so 
žiarivým leskom. Vaša pokožka sa bude cítiť hlboko vyživená a jemná. Fyto 
kolagén, rastlinný kolagén, zlepšuje hydratáciu, pôsobí proti dehydratácii 
a robí pokožku pružnejšou, olivový olej je veľmi podobný lipidom v koži, a 
preto je obzvlášť užitočný, vitamín E podporuje vstrebávanie koží, je 
antioxidant a prevencia alebo spomalenie tvorby lipoperoxidov, UVA a 
UVB širokopásmové filtre chránia pokožku pred škodlivým dopadom 
 UVA a UVB lúčov. Zanecháva matný povrch, čo je ideálny základ pre váš 
make-up.

Aplikujte na očistenú a tonizovanú pokožku krúživými pohybmi. 
Potom môžete použiť make-up. Je preto obzvlášť užitočný pre zosilnenie 
hydrolipidového  

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


