uklidňující
sérum SOS
Zklidňující sérum SOS pro namáhanou a citlivou pokožku.
Extrakt z kmenových buněk rododendronu posiluje kožní
bariéru a zvyšuje vitalitu a energii a chrání kůži zároveň
před stresem indukovaným UV zářením. Kyselina
hyaluronová dodává pokožce dlouhotrvající vlhkost.
Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně
zapracujte. Ideální pod denní či noční krém.
sérum protivráskové na zvýšení
hydratace
Sérum proti vráskám a suchosti s lehkým obsahem
olejů, je speciálně vyvinuté pro suchou a poškozenou
pokožku se sklonem k tvorbě vrásek. Voda z ledovce
ze švýcarských Alp prochází společně s liposomy
hluboko do rohové vrstvy a poskytuje pokožce
vlhkost. Matrixyl Synthe'6®, vysoce účinný peptid
vyhlazuje pokožku, vypíná ji a při pravidelném
používání viditelně redukuje hloubku vrásek. Kvalitní
lipidy uvolní napětí a navodí příjemný pocit.
Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně
zapracujte. Vyhněte se okolí očí.
komplexně regenerační sérum
Na pokožku neustále působí různé typy záření, UVA, UVB,
IR a vysokoenergetické denní světlo HEV. Tato záření
podporují rychlejší stárnutí pokožky! V kůži se zvýší
přítomnost reaktivního kyslíku, dochází k poškození
mitochondriální DNA. Regenerace epidermální bariéry se
zpožďuje, snižuje se imunita a zvyšuje se možnost zanícení.
Je důležitá ochrana kosmetickými přípravky, které obsahují
i tzv. modrý filtr BLUMILIGHT®. Filtr je vyroben z přírodní
suroviny - z kakaa pocházejícího z Peru.
na připravenou pleť ráno a večer po dobu až
.

okamžitě zklidňující
maska krémová
Maska SOS okamžitě uklidňující v krémovém základu, který
byl speciálně vyvinut pro namáhanou a citlivou pokožku
obličeje. Zlepšuje zarudnutí, teleangiektázie, dodává pokožce
vlhkost a chránění ji před vysoušením. Vypíná a projasňuje
pleť.
Naneste masku na připravený obličej, krk a dekolt.
Vynechejte oblast očí a rtů. Po 15-20 min. setřete, nebo
jemně zapracujte. Ideálním podkladem je ampulkový
koncentrát, nebo sérum volené podle typu pleti.

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

