
.	  	  	  



-‐	  jemný	  čistící	  krém.	  	  
	  Udržuje	  přirozenou	  ochrannou	  vlhkostní	  bariéru,	  pro	  čistý	  a	  uvolněný	  pocit	  na	  kůži.	  
Použití:	  Rozetřete	  na	  kůži,	  jemně	  vmasírujte	  a	  opláchněte	  teplou	  vodou.	  
	  

-‐	  klidnící	  tonikum	  
Zklidňuje	  podrážděnou	  pokožku	  při	  čištění,	  udržuje	  fyziologické	  pH	  pokožky,	  zvýší	  
vlhkost	  
Použití:	  Naneste	  po	  každém	  čištění,	  na	  vatový	  tampon	  a	  otřete	  kůži.	  	  
	  

-‐	  pěstící	  emulze.	  
Posiluje	  kožní	  bariéru,	  zvyšuje	  odolnost	  vůči	  vnějším	  podnětům,	  snižuje	  zarudnutí	  
kůže. 	  
Ideální	  jako	  make-‐up	  
Použití:	  Ráno	  nebo	  večer,	  rozetřete	  na	  kůži,	  jemně	  vmasírujte.	  
	  

-‐	  vydatný	  klidnící	  krém	  
Posiluje	  kožní	  bariéru,	  zvyšuje	  odolnost	  vůči	  vnějším	  podnětům,	  snižuje	  zarudnutí	  
kůže,	  uvolňuje	  pocity	  pnutí	  	  	  
Použití:	  Ráno,	  nebo	  večer	  vetřete	  do	  kůže.	  	  
	  

-‐	  	  uklidňující	  koncentrát	  
Snižuje	  citlivost	  kůže,	  zvyšuje	  odolnost,	  je	  velmi	  hydratační,	  zabraňuje	  podráždění,	  
vytváří	  vlastní	  ochranu	  kůže,	  	  
Použití:	  Aplikujte	  ráno	  a	  večer	  na	  vyčištěnou	  pleť.	  V	  případě	  potřeby	  aplikujte	  i	  krém.	  
	  

-‐	  	  přípravek	  na	  pleť	  s	  růžovkou	  
Zpevňuje	  a	  posiluje	  cévní	  stěny,	  uklidňuje	  červené	  žilky,	  snižuje	  zarudnutí	  a	  podráždění,	  viditelně	  zlepšuje	  vzhled	  kuperózní	  
pleti,	  zvyšuje	  obsah	  vlhkosti	  v	  pleti	  
Použití:	  Pravidelně	  naneste	  ráno	  a	  večer	  na	  kůži.	  V	  případě	  potřeby	  použijte	  krém.	  
	  

-‐	  	  krémová	  klidnící	  maska	  
Rychle	  zklidní	  podrážděnou	  pokožku,	  snižuje	  zarudnutí,	  zjemni	  a	  vyhladí	  povrch	  výrazně	  uvolnění	  napětí,	  zmírňuje	  svědění.	  
Použití:	  Naneste	  na	  vyčištěnou	  pleť	  na	  20	  minut.	  Setřete	  jemně	  vlhkou	  žínkou.	  
	  

-‐	  emulze	  pro	  citlivou	  pleť	  okolo	  očí	  
Zmírní	  otoky	  a	  tmavé	  kruhy	  pod	  očima,	  vyrovnává	  jemné	  oční	  vrásky,	  posiluje	  citlivou	  pleť	  kolem	  očí,	  ochlazuje	  a	  osvěžuje,	  
vhodné	  i	  pro	  nositele	  brýlí	  a	  kontaktních	  čoček	  
Použití:	  Aplikujte	  ráno	  a	  večer	  na	  okolí	  očí	  a	  jemně	  vklepejte.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  

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


