4100 Prime Cleanser

- bohatá čistící emulze s AHA kyselinami
Čistící emulze s koncentrovanou přírodní ovocnou kyselinou, kyselinou salicylovou a
hydratační složkou. Odstraňuje make-up, nečistoty, pot a maz, vhodná pro všechny typy
pleti.
Použití doma: Mléko ráno a večer jemně nanese na kůži a důkladně vmasírujte vlhkýma
rukama. Vyhněte se kontaktu s očima. Poté opláchněte velkým množstvím vody.

4160 Eye Care Cream – oční krém
Kůže v okolí očí vyžaduje speciální „inteligentní“ péči. Zjednodušeně je třeba tkáň
v okolí očí posílit, vypnout kontury a přinést přitom úlevu od přetížení. Pouze
speciální oční přípravek může splňovat tento požadavek. Dlouhodobé účinky očního
krému se projeví stabilizací cévních stěn, je posílena kolagenová struktura.
Důsledkem je lepší přívod kyslíku do tkání. Působením hyaluronové kyseliny, se
mnohonásobně zvýší hospodaření s vodou, projasní se kruhy pod očima a zmírní otoky.
Použití doma: Aplikujte ráno a večer na vyčištěnou pleť v okolí očí.

4130 Face Sculpture Serum - koncentrát na zpevnění pleti (30ml
pipeta/50ml)

Účinný regenerační přípravek na zpevnění a modelaci kontur obličeje. Nízko
viskózní emulze olej ve vodě. Aktivně posiluje hluboké regenerační procesy v kůži.
Použití doma: Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krku,
nechte krátce působit a poté naneste obvyklou závěrečnou péči.

4129 Premium AGE Protector SPF 30 – denní ochranný a
regenerační krém

Požadavky na anti-aging přípravky se stále zvyšují. Tento vysoce účinný
krém, 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 ji chrání proti předčasnému stárnutí a zároveň zanechávají
zdravý jas a tón pleti.
Použití doma: Aplikujte ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

4127 Face Sculpture Cream – regenerační a posilující krém
Krém, který pomáhá posílit hlubokou regeneraci a zpomaluje proces stárnutí. Účinnost
nových složek byla vědecky prokázána. Vydatná síla pro pevnější pleť s větším charisma.
Vysoce aktivní rostlinný extrakt SORR bojuje proti nevzhlednému hromadění melaninu
(hnědé skvrny) a zarudnutí, které se mohou vyvinout ve stáří. 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.
Použití doma: Aplikujte večer, nebo ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

4120 Restorative Cream – regenerační krém s ovocnými kyselinami
Krém k rychlé obnově pleti s přírodními ovocnými kyselinami kyselinou
salicylovou a hydratačními složkami. Doporučuje se pro všechny typy pleti,
především však na mastnou, nečistou pleť.
Použití doma: Aplikujte večer na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

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

