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Cítíte se neustále unavená, vyčerpaná a
působí na vás předvánoční stres.
Dopřejte si nevšední zážitek. Mlsejte bez
obav, že se to podepíše na vaší linii.
Kosmetika JANSSEN COSMETICS, má ve
svých nabídkách několik tělových
wellness a SPA ošetření, je jen na vás,
které si vyberete.

čokoládový peeling s kakaovými boby.
Čokoládově zbarvená pasta intenzivně voní a je správnou „návnadou“ pro čokoládovou péči. Vydatná
peelingová pasta obsahuje kakaové boby i se slupkami, které jsou bohaté na teobromin a polyfenol. Pomocí
rozdrcené pemzy a lávy zůstává po peelingu jemná, sametově hebká pokožka.
Použití: Rozetřete a vmasírujte potřebné množství přípravku do vlhké pokožky. Neustále si vlhčete ruce, aby
pleť klouzala a aplikace nebyla náročná. Zbytky přípravku setřete vlhkým kompresem nebo jednoduše
spláchněte pod sprchou.

krémový zábal a masáž v jednom s kakaem
Krémově jemný přípravek, který se rozpouští na kůži, jako čokoláda na
jazyku. Na kůži zanechává sametově jemný povrch, kůže je vláčná a
hedvábná. Kakao má anti-aging efekt, vůně kakaa uvolňuje mysl a
navozuje celkový pocit blaha a relaxace. Aplikace je rychlá a snadná.
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30
minutách odstraníme, nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže.
Tip: Příjemná čokoládová masáž pro celé tělo.

Energie rovnou z přírody
8679 P Green Freshness Scrub tělový peeling s rašelinou
Denně se z kůže odlučují odumřelé části buněk. Ne vždy se však dokáže tělo této rohoviny zbavovat kvalitně
samo. Pomáhají nám v tomto různé peelingové přípravky. Tento peeling obsahuje harmonizující extrakty
z rašeliny a jemné brusné částečky z lávy. Ideální krémo-gelová brusná pasta k rituálu eifel.
Použití: Nanést na navlhčený povrch kůže a důkladně vmasírovat. Poté zbytky přípravku osprchovat, nebo otřít
kompresem.
Tip: Ideální přípravek pro pedikúru

8689 P Balancing Body Pack krémový zábal a masáž v jednom s rašelinou a bylinami.
Jemná krémová maska, s jednoduchou a rychlou aplikací. Přináší tělu rychlou hydrataci, zkvalitní látkovou
výměnu, vyhladí a zjemní kůži. Krémové masky, kterými lze masírovat se stávají moderně základními kameny
v tělové péči. Tento produkt je nabitý energií, tělo jej velmi dobře přijímá a má velmi jednoduchou aplikaci.
Použití: Celé tělo natřeme tenkou vrstvou krémové masky a po 20-30 minutách odstraníme,
nebo zbytky masky vmasírujeme do kůže.
Tip: Vhodné i jako masážní přípravek pro velmi vyčerpané a unavené tělo, s velmi příjemnou vůní.

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

