odličovač obličeje a očního make-upu (150ml)
Velmi jemně odstraňuje make-up a oční make-up. Pracuje velmi šetrně bez dření, nebo
škrábání, má pH lehce alkalické. Respektuje jemnost očních víček a řas, vhodný i pro nositele
kontaktních čoček.
Použití:
Čištění očních víček a řas by mělo být vždy provedeno před odlíčením obličeje. Na oči použijte lehce
navlhčený vatový tampon jako podložku pod řasy. Druhým vlhkým tampónem, na který nanesete
odličovač překryjte oční víčka a řasy a nechejte krátce působit. Takto snadno odstraníte make-up od
kořene řas k jejich konci. Dbejte, aby se přípravek nedostával přímo do očí. Poté přípravek naneste na
celý obličej krouživými pohyby a spláchněte.
Tip: Vhodný i na odlíčení rtů.

aktivní koncentrát na zklidnění pleti (30ml)
Vysoce koncentrovaný elixír s okamžitým a dlouhodobým účinkem. Zklidňuje pokožku ihned díky senzitiv
komplexu. Lněný extrakt omezuje pronikání dráždivých látek, snižuje zarudnutí a podráždění. Kyselina
hyaluronová vyplňuje vrásky, zjemňuje a doslova polstruje pokožku zevnitř.

Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krk. Poté naneste obvyklý krém.

hydratační koncentrát na zpevnění pleti (30ml )
Účinný regenerační přípravek na zpevnění a modelaci kontur obličeje. Nízko viskózní emulze olej ve vodě.
Aktivně posiluje hluboké regenerační procesy v kůži. Vyhlazuje linky a vrásky vzniklé opalováním, dodává
pleti mladistvý vzhled a zjemňuje pokožku
Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krku, nechte krátce působit a poté naneste
obvyklou závěrečnou péči.

krém na zklidnění pokožky (50 ml)
Bohatý hydratační krém, s obsahem tuku 25%, pomáhá při budování intaktního hydro-lipidového filmu.
Pěstící a zvlhčující krém zklidňuje pokožku během dne i v noci. Podrážděná pokožka se stává jemnou a
vláčnou, navozuje dobrý pocit uvolněné kůže. Ideální ochrana proti negativním povětrnostním vlivům.
Snižuje zarudnutí kůže a posiluje kožní bariéru.
Aplikujte večer, nebo ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku. Nejvhodnější kombinace je s přípravkem
4131 Skin Defense Serum aktivní koncentrát na zklidnění pleti. Nebo na noc na krém naneste 4191P
Massage Serum olejové masážní sérum.

– regenerační a posilující krém (50 ml)
Krém, který pomáhá posílit hlubokou regeneraci a zpomaluje proces stárnutí. Vysoce aktivní rostlinný
extrakt SORR bojuje proti nevzhlednému hromadění melaninu (hnědé skvrny) a zarudnutí, které se mohou
vyvinout po vydatném opalování. SORR je klidnící, antioxidant a chrání tak tři chromofory (kolagenu,
hemoglobinu a melaninu), které poskytují dokonalou pleť bez problémů pigmentace. Krém má obsah tuku
27%. To je tak optimálně vhodné pro ženy, které chtějí vydatnější péči. Má lehkou texturu a je ideální base
pod make-up.
Aplikujte večer, nebo ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku. Nejvhodnější kombinace je s přípravkem
4130 Face Sculpture Serum hydratační koncentrát na zpevnění pleti. Nebo na noc na krém naneste 4191P
Massage Serum olejové masážní sérum

olejové masážní sérum (30 ml)
Masážní sérum slouží také ke zklidnění podrážděné pokožky. Je bezbarvé, bez parfemace, odolné vůči oxidaci
s vyváženým množstvím tuků. Sérum posiluje u přesušené pleti kvalita rohovinové vrstvy. Zvláštností je obsah
10% isostearyl isostearát a 3% Skin Defense Complex. Obě aktivní látky byly testovány v dermatologických
studiích. Po aplikaci se ztráta trans epidermální vody (TEWL) výrazně snížila. Sérum má uklidňující účinky,
vlhkost v pokožce zůstává nyní podstatně déle a tím je kůže výrazně měkčí a hladší. Zmírňuje zarudnutí
způsobené vysušením a posiluje přirozené obranné síly pleti.
Odeberte malé množství (asi 1 ml) rozetřete na obličej, krk a dekolt. Proveďte své obvyklou masáž.
Aplikujte 1- 3 kapky večer, na vyčištěnou pleť obličeje a krku

- zklidňující gelová maska (150 ml dávkovač)
Gelová maska pro rychlé zklidnění zarudlé a podrážděné
pokožky. Jemně vonící gel s blahodárným chladícím efektem
ihned po aplikaci. Jakékoli zarudnutí, podráždění kůže, pálení
nebo svědění na kůži, nebo malé otoky zmizí v rekordním
čase. Osvědčené přírodní složky, jako je D-panthenol a αbisabolol, rychle a účinně zklidňují pokožku. Extrakt
z kaštanu posílí malé kapiláry. Díky kombinaci kyseliny
hyaluronové a hydratačního komplexu povrchu kůže
viditelně vyhladí. Hydratuje, navodí pleti svěží a pevný
vzhled. Zároveň stabilizovanou formu vitaminu E chrání
pokožku před volnými radikály a předčasnou tvorbou vrásek.
Nanášejte štětcem, nebo prsty na obličej, krk a dekolt a
nechte působit asi 15 minut. Omyjte přebytek vlhkým
kompresem.
Tip: je vynikající zklidňující péče, při podrážděné pokožky
vnějšími faktory, jako je slunce, zima a vítr. V tenké vrstvě
naneste na čistou pokožku a jemně vmasírujte.

– denní ochranný a regenerační krém
Krém s extra vysokým účinkem a minimální péčí. Vyhlazuje jemné linky a vrásky a zároveň chrání proti
předčasnému stárnutí pleti v jediném kroku. Bylinné přísady chrání před cévní dilatací a zlepšují stav červených
skvrn na kůži. I stařecké skvrny se značně zmírní a projasní, rozšířené póry se zúží a normalizuje se mazotok.
Pleť je viditelně hladší. UV filtry chrání proti předčasnému stárnutí a zároveň zanechávají zdravý jas a tón pleti.

Použití doma:
Aplikujte ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

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

