– UV+ IR ochranný denní nemastný
přípravek
Charakteristika:
• chrání před UVA +UVB zářením + IR zářením
• chrání buňky před oxidačním stresem
• zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem
• vhodné pro všechny typy pleti, lze kombinovat s jakoukoliv péčí
Použití: Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek.

sérum ke snížení nežádoucích pigmentací
Charakteristika:
• cíleně zesvětluje stařecké skvrny, snižuje tvorbu pigmentací
• brání jejich novému vytváření, zvláční povrch pleti
• zajišťuje dokonalý a svěží vzhled pleti
Použití: Naneste na připravenou pleť ráno a večer a jemně vmasírujte.

- epigenetické sérum, pro udržení vitality

Obsahuje formuli proti stárnutí, která snižuje epigenetickou modifikaci
kožních buněk zapříčiněnou vnějšími vlivy a zlepšuje odolnost vůči stresu.
Zvyšuje vitalitu kožních buněk, podporuje prozáření a mladistvý zjev.
Charakteristika:
• lehká sérová emulze
• udržuje buňky mladší, zvlhčuje
• pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky
• pro všechny typy pleti
Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť.

– sérum na podporu imunity
Charakteristika:
pomáhá nabrat novou energii vyčerpané pleti
bojuje s oxidačním stresem a znečištěným životním prostředím.
zlepšuje vlastní ochranné imunitní procesy
udržuje dlouhodobě vlhkost,
má hedvábně jemnou konzistenci a dobře se vstřebává
Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně vmasírujte.

krém na podporu imunity
Charakteristika:
ochranný a výživný krém pro den a noc
posiluje obranyschopnost kůže, udržuje dlouhodobě vlhkost
brání proti znečištění zapříčiněné životním prostředím
Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně vmasírujte.
Tip: Ideální je kombinace s přípravkem Pro-lmmune Serum.
komplexně regenerační sérum
ochrana před
ochrana před
ochrana proti působení vysokoenergetického světla (
)
vyzařovaného tabletami, mobilními telefony, počítači a
monitory se
speciálním filtrem bluelight

na připravenou pleť ráno a večer po dobu až

.

- denní projasňující krém s UV 20
Charakteristika:
• chrání proti UV záření
• pro viditelně hladší a jasnější pleť
• zabraňuje tvorbě tmavých skvrn
• chrání před volnými radikály, hydratuje
• výborný podklad pod make-up
Použití: Nanést denně ráno na obličej dekolt a krk. Výborný krém pod make-up.
Vhodné i na hřbety rukou, proti stařeckým skvrnám.

krém na posílení struktury pleti
Charakteristika:
podporuje přírodní proces obnovy kůže a opravu drobných poškození
způsobených například UV zářením
stimuluje vývoj a zrání tukových buněk v kůži
pleť je po aplikaci svěží pevnější a hladší
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít pod
krém sérum, nebo na den ochranu před UV zářením. Vhodný jako podklad pod
make-up.

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

