
	  

Novinky	  Janssen	  cosmetics	  červen	  2014	  
	  
2700	  	  CC	  CREAM	  LIGHT	  ochranný	  denní	  krém	  s	  UV	  faktorem	  30	  světlý	  odstín	  
2701	  	  CC	  CREAM	  MEDIUM	  ochranný	  denní	  krém	  s	  UV	  faktorem	  30	  tmavší	  odstín.	  
Charakteristika:	  

• zjemňuje	  pleť	  a	  vyhlazuje	  vrásky	  
• redukuje	  stařecké	  skvrny,	  zabraňuje	  vzniku	  nových	  
• chrání	  proti	  vzniku	  červených	  skvrn,	  minimalizuje	  póry	  
• snižuje	  povrchové	  maštění,	  chrání	  před	  UV	  zářením	  

Účinné	  látky:	  
• age	  spot	  corrector,	  lipozomální	  extrakt	  z	  řeřichy	  a	  sóji	  -‐	  zesvětluje	  stařecké	  

skvrny	  	  	  	  
• SORR	  -‐	  antioxidační	  účinky,	  působí	  na	  sjednocení	  a	  projasnění	  pleti	  
• fomes	  offizinalis,	  extrakt	  z	  houby	  -‐	  je	  adstringentní,	  zjemňuje	  pokožku,	  

zmenšuje	  póry	  
• vitamin	  A	  palmitát	  -‐	  	  stimuluje	  buněčnou	  obnovu,	  snižuje	  objem	  a	  hloubku	  

vrásek	  
• minerální	  komplex	  -‐	  vyplňuje	  jemné	  vrásky,	  zlepšuje	  roztíratelnost,	  opticky	  

vyhlazuje	  
• jemné	  pigmenty	  -‐	  pro	  bezchybný	  a	  vyvážený	  tón	  pleti	  
UVA	  +	  B	  filtr	  -‐	  snižuje	  průnik	  UV	  záření	  do	  pokožky,	  chrání	  proti	  předčasnému	  
stárnutí	  	  

Použití:	  Ráno	  vetřít	  na	  připravenou	  pleť	  obličeje	  a	  dekoltu.	  
Tip:	  Lze	  nanášet	  i	  štětcem,	  nebo	  houbičkou	  

	  

	  

	  

4411	  TINTED	  CORRECTIVE	  BALM	  tónovaný	  denní	  krém	  pro	  mastnou	  pleť	  4412	  light	  –	  světlý	  odstín	  
Charakteristika:	  

• překrývá	  pupínky	  a	  zarudnutí	  
• zklidňuje	  podrážděnou	  pokožku	  
• normalizuje	  tvorbu	  mazu	  
• uklidňuje	  a	  sjednocuje	  pleť	  

Účinné	  látky:	  
• komplex	  látek	  potlačující	  tvorbu	  mazu	  –	  sestava	  olejových	  kyselin,	  ovlivňují	  vznik	  mastných	  partií	  

pleti,	  zmenšují	  zanícení	  pleti	  a	  nadměrné	  rohovatění	  
• aloe	  –	  vera	  -‐	  	  hydratuje	  a	  uklidňuje	  
• kyselina	  salicylová	  –	  změkčuje	  kůži,	  pročišťuje	  póry,	  působí	  proti	  bakteriím	  

Použití:	  	  Po	  důkladném	  vyčištění	  a	  tonizaci	  naneste	  jako	  denní	  krém	  v	  dostatečné	  vrstvě	  a	  lehce	  vetřete.	  
Testováno	  Dermatest	  R	  –	  hodnoceno,	  jako	  velmi	  dobrý	  produkt	  výsledkem	  snížení	  mazu	  již	  za	  4	  týdny.	  
	  
	  

	  

Zpracovala:	  Bohumila	  Christophová	  –	  školící	  kosmetička	  Janssen	  cosmetics	  soudní	  znalec	  kosmetika	  vizážistika	  


