
	  

	  

	  

	  



-‐	  	  krém	  na	  podporu	  imunity	  kůže	  

 ochranný	  a	  výživný	  krém	  pro	  den	  a	  
noc	  

 posiluje	  obranyschopnost	  kůže, 	  
 brání	  proti	  znečištění	  zapříčiněné	  

životním	  prostředím	  
 udržuje	  dlouhodobě	  vlhkost	  

	   	  
 kamélie	  červená	  extrakt	  (biotin)	  –	  

antioxidant,	  uklidňuje,	  hydratuje	  a	  
zvyšuje	  hustotu	  kůže,	  působí	  proti	  
látkám,	  které	  znečišťují	  životní	  
prostředí	  

 sacharid	  isomerát	  -‐	  	  je	  velmi	  
podobný,	  jako	  sacharidy	  v	  kůži	  obsažené,	  dokáže	  dlouhodobě	  udržet	  hydrataci	  	  	  

 krátko	  a	  dlouho	  řetězcová	  hyaluronová	  kyselina	  –	  intenzivně	  a	  dlouhodobě	  hydratuje	  	  
 allantoin	  –	  chrání	  a	  podporuje	  přirozenou	  regeneraci	  pokožky	  
 bambucké	  máslo	  -‐	  vyživuje	  pokožku,	  zanechává	  ji	  hladkou	  a	  vláčnou	  

Naneste	  ráno	  a	  večer	  na	  připravený	  obličej	  dekolt	  a	  krk	  a	  jemně	  vmasírujte.	  	  
	  

	  	  

–	  sérum	  na	  podporu	  imunity	  

 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	  

 beta-‐glukan	  z	  kvasinek	  -‐	  	  imuno	  modulátory,	  stimulují	  činnost	  
makrofágů,	  které	  napadají	  bakterie	  prostřednictvím	  fagocytózy,	  
chrání	  proti	  negativním	  vlivům,	  zvyšují	  obnovu	  buněk	  

 Ectoin	  	  -‐	  podporuje	  vlastní	  obranné	  mechanismy,	  především	  
chrání	  hlubší	  vrstvy	  pleti	  před	  vysycháním	  a	  atakem	  UV	  záření	  	  	  

 sacharid	  isomerát	  -‐	  je	  velmi	  podobný,	  jako	  sacharidy	  v	  kůži	  
obsažené,	  dokáže	  dlouhodobě	  udržet	  hydrataci	  	  	  	  

 krátko	  a	  dlouho	  řetězcová	  hyaluronová	  kyselina	  –	  intenzivně	  a	  
dlouhodobě	  hydratuje	  	  

 allantoin	  –	  chrání	  a	  podporuje	  přirozenou	  regeneraci	  pokožky	  
 bisabolol	  –	  uklidňuje	  podráždění	  	  	  
 Vitamin	  E	  -‐	  	  neutralizuje	  volné	  radikály	  a	  zabraňuje	  

předčasnému	  stárnutí	  	  
Naneste	  ráno	  a	  večer	  na	  připravený	  obličej	  dekolt	  a	  krk	  pod	  krém	  a	  jemně	  vmasírujte.	  	  

	  

	  

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


