Krém na zpevnění pleti
obsah
tuku 27%. Obsahuje stimulující peptidy, zpevňuje
obličejové kontury a kůži přináší velkou dávku
vitality. Vydatná textura pleť rozzáří a vyhladí.
Použití: domácí péči naneste večer, nebo ráno na
vyčištěný obličej a dekolt.

Ampulkový koncentrát k výraznému konturování tváře.
Je rychlá a citelná pomoc pro povadlou pleť, projasňuje pigmentace,
vypíná povrch pleti, má uklidňující účinek a působí jako antioxidant.
Zvyšuje vláčnost a hebkost pokožky, hydratuje.
Použití: Nanést po očištění na obličej, krk a dekolt, lehce vmasírovat.
Následně použít obvyklý pleťový krém.

2910 DETOX CREAM
Detoxikační krém 31% tuku, brání poškození buněk oxidací, rozzáří
a vyhladí pleť, stimuluje buněčné detoxikační systémy, zmírňuje
stařecké skvrny, dává každé kožní buňce nový impulz. Obsahuje
vitamíny E a C, výtažek z kvasnic s α - glukan polysacharidem, peptid
z avokáda, pravé hedvábí a vydatnou hydrataci.
Použití: Ráno, nebo večer vetřít na připravenou pleť obličeje a
dekoltu.

Detoxikační ampulkový koncentrát, odplaví nahromaděné toxiny a
lipofuscin, osvěží a hydratuje pleť, navodí mladistvý vzhled. Obsahuje
vitamíny E a C, výtažek z kvasnic s α - glukan polysacharidem, peptid
z avokáda a vydatnou hydrataci.
Použití: Naneste na připravenou pleť ideálně večer.

•
•
•

– zelená - kolagenová maska s Aloe Vera
uklidňuje, vhodná pro podrážděnou a citlivou pleť, vypíná pokožku, zvyšuje hebkost
zjemňuje drobné vrásky, chrání přirozený proces regenerace pleti, chrání před vysoušením
dodává pokožce pevnost a elastičnost

•
•

- bledě modrá – pleťová maska s vitamíny
stimuluje buněčnou činnost, poskytuje ochranu před volnými radikály, udržuje vlhkost pokožky,
zjemňuje vrásky, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost pleti, podporuje přirozený proces regenerace pleti

•
•

cyklámen růžová pleťová kolagenová maska s přídavkem kaviáru
je zdrojem energie, hydratuje pokožku, podporuje přirozenou regeneraci
aktivuje buněčnou činnost, vypíná a zjemňuje pokožku

•
•
•

aktivní látka ze semen Ibišku MYOXINOL
dokáže zasáhnout ošetřovanou oblast kůže neinvazivním způsobem, uvolňuje napětí a vyhlazuje mimické vrásky
celkově projasní, uvolní a hydratuje pleť, působí jako anty oxidant

– kolagenový plát na uvolnění spasmu *

8104910 COLLAGEN PCM – COMPLEX kolagenová maska s extrakty PCM *
•
•
•

ulevuje napnuté a dehydratované pleti, je rychlým zdrojem energie
velmi dobře a rychle se aplikuje a vstřebává
zjemňuje vrásky a nerovnosti pleti, povzbuzuje buněčnou činnost, stimuluje renovaci pleti

•
•
•

- modrá kolagenová maska s hyaluronovou kyselinou
udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky
podporuje přirozený proces regenerace, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost pleti
zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně, povzbuzuje buněčnou činnost

•
•
•

- zelená kolagenová maska s AHA a zeleným čajem
udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky
redukuje malé vrásky, zjemňuje stařecké skvrny a pigmentaci, stimuluje renovaci a obnovu pokožky
odstraňuje odumřelé buňky, podporuje buněčnou tvorbu, vypíná pleť, zvyšuje hebkost pleti

•
•
•

vysoce účinný prostředek obsahující látky pro zesvětlení pigmentací
zabraňuje novému tvoření melaninu, odbourává již přítomný melanin
zjemňuje vzniklé pigmentační skvrny, efektivně zesvětlí a projasní pleť

kolagenová maska pro na projasnění pleti*

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

