
	  	  

	  	  
	  



pěna	  na	  čištění	  pleti	  
Použití:	  Naneste	  na	  vlhkou	  pokožku	  až	  k	  očním	  partiím,	  na	  krk	  a	  dekolt,	  
lehce	  vmasírujte.	  Nakonec	  opláchněte	  dostatečným	  množstvím	  vody.	  

pleťové	  tonikum	  bez	  alkoholu	  
Použití:	  Ráno	  a	  večer	  pro	  dočištění	  naneste	  vatovým	  tamponem	  na	  obličej,	  
krk	  a	  dekolt.	  Poté	  ošetřete	  běžným	  způsobem.	  

enzymatický	  peelingový	  gel	  
Použití:	  Peeling	  nanášet	  na	  vyčištěnou	  pleť,	  po	  3	  -‐15	  minutách	  opláchnout	  
a	  poté	  je	  možné	  čistit.	  Pro	  intenzivnější	  výsledek	  je	  vhodné	  během	  
působení	  povrch	  zvlhčovat.	  Pro	  domácí	  použití	  se	  nanese	  večer	  v	  tenké	  
vrstvě	  na	  očištěnou	  pleť	  a	  poté	  se	  natře	  obvyklý	  krém.	  Neumývá	  se.	  Kůra	  
většinou	  trvá	  4	  týdny.	  

denní	  krém	  s	  ochranným	  
faktorem	  SPF	  12	  
Použití:	  Krém	  nanést	  ráno,	  případně	  I	  večer	  na	  vyčištěnou	  pleť	  obličeje	  krku	  

a	  dekoltu.	  	  
Tip:	  ideální	  jako	  podkladový	  krém	  pro	  make-‐up!	  	  

vydatný	  noční	  krém	  pro	  suchou	  pleť	  
Použití:	  Nanést	  večer	  na	  vyčištěnou	  pleť	  a	  dekolt.	  	  
Tip:	  Při	  velmi	  suché	  pleti	  je	  ideální	  ochranou	  před	  větrem	  a	  nečasem,	  pak	  se	  používá	  i	  ve	  dne!	  
	  	  	  	  	  	  Vhodná	  ochrana	  proti	  mrazu	  na	  hory!	  	  

účinný	  koncentrát	  proti	  vráskám	  	  
Použití:	  Koncentrát	  nanést	  večer	  na	  vyčištěnou	  pleť.	  Poté	  aplikovat	  krém.	  	  
Tip:	  lze	  nanést	  před	  obvyklým	  konturováním	  očí	  téměř	  až	  k	  očím.	  	  	  

pleťová	  krémová	  maska	  s	  extrakty	  z	  jetele.	  
Použití:	  Nanést	  na	  připravenou	  pleť	  obličeje	  dekoltu	  a	  krku.	  Po	  10	  min.	  setřít.	  	  
Tip:	  masku	  jen	  pouze	  sebrat	  z	  povrchu	  pokožky	  a	  vetřít	  do	  pokožky	  paží,	  zbytek	  lehce	  vtlačit	  pomocí	  pleťové	  vody.	  	  	  

emulze	  na	  hydrataci,	  zklidnění	  a	  projasnění	  pleti.	  	  
Použití:	  Nanášet	  na	  očištěnou	  kůži	  večer,	  nebo	  ráno.	  Můžete	  přidat	  další	  výživný	  krém,	  nebo	  na	  den	  make-‐up.	  	  

oční	  krém	  -‐vysoce	  kvalitní	  péče	  o	  oční	  partie	  s	  vitamíny.	  
Použití:	   Bi-‐Care	   Eye	   Cream	   nanášejte	   na	   vyčištěnou	   pleť	   kolem	   očí	   jemnými	   pohyby	   prstů.	   Je	   velice	   vhodný	   jako	  
podklad	  pro	  oční	  make-‐up.	  

kapsle	  k	  regeneraci	  kůže	  pro	  ženy	  od	  40	  let	  
Použití:	  Aplikujte	  na	  očištěnou	  pleť,	  nejlépe	  večer.	  Uzávěr	  kapsle	  otevřeme	  odkroucením,	  nebo	  odstřihneme.	  Obsah	  kapsle	  
se	  vymáčkne	  a	  špičkami	  prstů	  rozdělíme	  po	  kůži.	  	  Obzvláště	  si	  všímáme	  vrásek,	  do	  kterých	  přípravek	  jemně	  vmasírujeme.	  

intenzivní	  olejové	  obličejové	  sérum	  
Použití:	  Přípravek	  ráno	  a	  večer	  lehce	  vpracujte	  do	  pleti	  obličeje	  a	  krku.	  Vhodné	  užívat	  jako	  kůru	  4-‐6	  týdnů.	  

koncentrát	  na	  mimické	  vrásky.	  
Použití:	  	  Gel	  aplikovat	  ráno,	  nebo	  i	  večer	  na	  vyčištěnou	  pleť.	  	  Poté	  aplikovat	  obvyklý	  krém.	  Častou	  aplikací	  vznikne	  
kumulativní	  efekt.	  
Tip:	  Lze	  nanést	  před	  obvyklým	  konturováním	  očí	  téměř	  až	  k	  očím.	  

sestava	  tří	  přípravků	  
Použití:	  Set	  se	  používá	   jako	  večerní	  kúra	  na	  28	  dní	  a	  při	   tom	  se	  v	  prvním	  cyklu	  péče	  –	  prvních	  14	  dnů	  začíná	  s	  následující	  
kombinací	  produktů:	  	  
	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

Připravila:	  Bohumila	  Christophová	  –	  školící	  kosmetička	  Janssen	  cosmetics,	  soudní	  znalec	  kosmetika	  vizážistika,	  
školitelka	  CIBTAC	  

	  


