
 

 



 

sérum na zníženie nežiaducich 

pigmentácií
Prípravok vďaka age spot corrector, lipozomálnemu extraktu z žeruchy a 
sóje - zosvetľuje starecké škvrny, znižuje tvorbu pigmentácií a bráni ich 
novému vytváraniu. 
Hydratáciu a zvláčnenie zaisťuje sacharid Isomerát, hodvábny prášok, dlho 
a krátko reťazcová kyselina hyalurónová. 
Dokonalý svieži vzhľad zaistí a pred voľnými radikálmi chráni vitamín E. 
Použitie: Naneste na pripravenú pleť ráno a večer a jemne vmasírujte. 
Používajte kedykoľvek počas roka. 



 

krém na problémovú, namáhanú 

pleť. 
Obsiahnutý bisabolol upokojuje namáhanú pleť a senzitív komplex z 
pagaštanu, pupočníka, nechtíka, a náprstníka, upokojuje podráždenie. 
Papradinový olej regeneruje, pôsobí proti zápalovým reakciám, celkovo 
upokojuje namáhanú a podráždenú pleť. Panthenol stimuluje regeneráciu, 
zvyšuje vlastné ochranné mechanizmy. Krém pomáha riešiť aj problémy pri 
suchej aknóznej pleti. 
Použitie: Dvakrát alebo viackrát denne jemne votrieť do pokožky.  
Výborný na zrýchlenie hojenia po laserových zákrokoch.  

bylinný krém na ošetrenie jaziev a strií.  

Obsahuje sigesbeckiu orientalis, ktorá podporuje rekonštrukciu spojivového 
tkaniva, rekonštruuje a vypĺňa jazvy, stimuluje tvorbu nového tkaniva 
po úrazoch a spáleninách dotvára kvalitné povrchové štruktúry, zvyšuje 
jemnosť a hebkosť pokožky. Mangový olej regeneruje, zjemňuje 
octyldodecanol mastná kyselina, podporuje prienik aktívnych látok. Vitamín C 
fosfát stimuluje tvorbu kolagénu, posilňuje spojivové tkanivo a vitamín E 
acetát chráni pred oxidačnými procesmi. 
Použitie: Dvakrát denne jemne votrieť na tvár dekolt a krk.  
(Môžeme použiť aj vysoko do okolia očí, alebo lokálne na zahojené 
spáleniny, strie a keloidné jazvy.) 

 
 
 

- epigenetické sérum, na udržanie 

vitality 
Sérum obsahuje formulu proti starnutiu, ktorá znižuje epigenetickú 
modifikáciu kožných buniek vonkajších vplyvov a zlepšuje odolnosť voči 
stresu, zvyšuje vitalitu kožných buniek, podporuje prežiarenie a 
mladistvý zjav. To všetko zaisťuje nechtík záhradný, kyselina hyalurónová 
s dlhými reťazcami, na povrchu kože viaže vodu, kyselina hyalurónová s 
krátkym reťazcom, preniká do epidermálnych vrstiev pokožky a sacharid 
izomerát z prírodných cukrov funguje ako "magnet na vlhkosť". 
Použitie: Ráno a večer naneste na pripravenú očistenú pleť. 
(Výborný na podráždenú pleť po kúpaní v bazénoch a na periorálnu 
dermatitídu.) 



 

sérum, pre okamžitú viditeľnú žiaru

Obsahuje extrakt z rias a equal-refining complex, čo zlepšuje žiarivosť 
pokožky, posilňuje vlhkosť, znižuje mastný lesk, zušľachťuje póry, obnovuje 
jas pokožky. Krátka aj dlhá kyselina hyalurónová hydratuje, sacharid izomerát 
udržuje vlhkosť a kofeín podporuje krvný obeh. Kožnú bariéru posilní a zápaly 
zníži niacínamid, vitamín B3. Vizuálne rozžiari a zjemní vrásky aj pigmenty s 
mäkkým zaostrením. 
Použitie: Naneste na očistenú pleť pod krém. 
TIP: Môže byť tiež aplikovaný lokálne na jednotlivé oblasti pokožky ako 
zvýrazňovač, alebo ako základ pred líčenie. 

 

2501 GOODNIGHT LIP MASK nočná vyhladzujúca maska na pery 

Intenzívna nočná starostlivosť, ľanovým, bavlníkovým olejom, kandelilovým 
a slnečnicovým voskom a bambuckým maslom, upokojuje suchú a 
popraskanú pokožku pier. Kyselina hyalurónová a bylinka acmella 
poskytujú hodvábnu perám pružnosť, regenerujú, vyrovnávajú vlhkosť 
päsťou kontúry pier, zväčšuje objem. 
Použitie:Aplikujte na vyčistenú pokožku pier vo večerných hodinách. Suché, 
krehké pery získavajú cez noc neodolateľnú, hodvábnu hladkosť. Pery budú zvlhčené a plné. 
Tip: Perfektná denná SOS starostlivosť pre stresované pery v tenkej vrstve aj ako podklad 
pod rúž. 

 
 

Ošetrenie pomocou prípravkov série ALL SKIN NEEDS individuálne kombinujeme s bežnými každodennými ošetrujúcimi 
prípravkami. Nehľadíme pri tom iba na vek, ale predovšetkým na stav a potreby pleti. Samozrejmosťou je, že všetky 
prípravky by mali byť použité na očistenú a pripravenú pokožku. 

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