lehký krém na podporu vlhkosti
Osvěžující gelová textura, vyhlazuje málo hydratovanou pokožku, dlouhodobě hydratuje, podporuje a stimuluje
regenerační proces v pokožce. Obsahuje AGP – nový účinný peptid na podporu hydratace.
Použití: Ráno, nebo večer naneseme jemně po čištění a tonizaci pokožky na obličej, krk a dekolt.

hydratační gelová maska
Maska bez tuků, vlhkostní faktor s 24 hodinovým účinkem, povzbuzuje a osvěžuje, je ideální pro mastnou a na
vlhkost chudou pokožku. Obsahuje AGP – nový účinný peptid na podporu hydratace.
Použití: Naneseme velkoryse na požadované partie pokožky (může být použito i na partii očí). Doba působení
5-20 minut. Poté odstraníme zbytky kosmetickou houbičkou a pokračujeme v péči jako obvykle.

matrigel s hedvábnými proteiny
Obzvláště dobře snášenlivý, bez chemické konzervace a parfemace, vynikající masážní přípravek k péči o obličej i tělo.
Působí proti zrudnutí kůže, uklidňuje a zmírňuje podrážděnou pokožku, udržuje vlhkost, chrání před vysoušením, zásobuje
pleť důležitými živinami. K pěstění hrubé, suché a citlivé pleti.

Použití: Vložte do misky potřebné množství matrigelu, s vodou jej rozmíchejte na řídkou kašičku a tu naneste
na kůži. Poté masírujte. Během výkonu si vlhčete ruce.

koncentrát s hyaluronovou kyselinou
Výborně hydratuje, a zjemňuje pleť, váže volné radikály, zabraňuje rychlé destrukci kůže. Napomáhá
vstřebávání dalších aktivních látek.
Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno, nebo večer. Poté aplikujte
běžný denní či noční krém.

koncentrát vitamínu C.
Podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, hydratuje, zlepší strukturu, neutralizuje volné radikály, přispívá
k jemné a pevné pleti, zpomaluje předčasné stárnutí pleti. Pleť je vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě.
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer. Poté aplikujeme obvyklý denní respektive noční krém. Sérum velmi lehce
vstupuje do pokožky.

8205P BIOCELULOSE MASK speciální celulosová napuštěná maska.

Velmi jemná a příjemná tkanina vydatně hydratuje, ochlazuje a vyhladí kontury
obličeje. Lehce se nanáší, vydatně podporuje regeneraci a je vhodná pro všechny
typy pleti.
Použití: Připravte kůži jako obyčejně, pro zvýšení efektu masky použijte vhodný
ampulkový koncentrát, nebo sérum. Rozprostřete na obličej, nechte účinkovat
15 – 20 minut. Poté sejměte masku a pokračujte s ošetřením. Může následovat
masáž, nebo závěrečné ošetření, podle potřeby zákazníka.

kolagenová maska s hyaluronem
Obzvláště dobře snášenlivá maska, bez chemických konzervačních látek a
parfemace. Udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky,
podporuje proces regenerace, vypíná pokožku, zvyšuje pružnost a elastičnost.
Použití: Plát nastřihněte na požadovaných místech, přiložte na obličej a vlhkou
houbičkou, namočenou ve vodě, nebo pleťové vodě vpracujte do pleti (je možné
překrýt ručníkem), po 10-20minutách sejměte v jednom kuse. Poté můžete
masírovat, nebo jen zakončit ošetření o a pleť masírovat, nebo natřít ochranným
krémem.

aktivně zpevňující gelová
dvousložková maska. Zpevňující maska, pro viditelné vyhlazení kontur obličeje.
Znatelně vypíná, vylepšuje reliéf, ochlazuje a extrémně zvlhčuje, je nositel
výrazných aktivních posilovačů pleti.
Použití: Kůži připravte jako obvykle před aplikací masky. Naneste stěrkou
v tenké vrstvě. Po domluvě se zákazníkem lze nanést i na oči a ústa. Nosní dírky
musí zůstat volné! Nechejte působit nejméně 10 minut. Maska obvykle vystačí i
na dekolt. Po uplynutí doby působení sloupněte vcelku, pleť dočistěte vhodným
tonikem, sérem a krémem. U masky se projevuje zajímavý tepelný efekt, střídání
tepla a chladu.

– UV+ IR ochranný denní nemastný přípravek
Chrání před UVA +UVB zářením + IR záření, zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem. Chrání buňky před
oxidačním stresem a je vhodný pro všechny typy pleti. Lze kombinovat s jakoukoliv péčí.
Použití: Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek.
Tip

.

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

