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Určitě víte, že oči a rty
potřebuji jinou péči, než
zbytek obličeje. Citlivé oční
okolí, které má velmi málo
mazových žláz je denně
intenzivně zatěžováno.
Většinou si ani
neuvědomujeme, že naše oči
pracují neustále a mají
některé skutečně ohromující
schopnosti. Po lidském
mozku jsou oči druhý nejsložitější orgán v těle. U JANSSEN
COSMETICS a inspira: cosmetics víme, že oči a také rty si
zaslouží zvláštní pozornost.
Vybrané přípravky se od sebe liší především tím, pro jaký typ pleti je budeme
používat.
Na zvýšení hydratace, vhodné i pro velmi mladou pleť:
hydratační oční gel
hydratuje a uklidňuje, vyplňuje suché vrásky
zmírňuje otoky a tmavé okraje víček
příjemně chladí, vhodné pro nositele brýlí a kontaktních čoček.
Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť a lehce vklepejte

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
Aplikujte ráno a večer na okolí očí a jemně vklepejte

Pro náročné a namáhané oči a rty:
vysoce účinná péče o okolí očí
vyhlazuje vrásky a pěstí citlivou oblast kolem očí
lehký krém, který okamžitě zpevní a zvýší elastičnost pleti
podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti
Vklepáme ráno, nebo večer na pleť v okolí očí. Je velmi vhodný jako
podklad pod make-up očí.

zpevňující oční krém
bohatá formule krému vyhlazuje náročnou oblast okolí očí, udržuje
intenzivní vlhkost
redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky
zvyšuje pružnost a odolnost vyhlazuje vrásky, vhodné i pod make-up
Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte. Vhodné i pod
oční make-up
vydatný oční krém
vyhlazuje linky a vrásky
redukuje tmavé kruhy a otoky
zvyšuje pevnost a elasticitu oka
stimuluje vlastní regenerační proces pleti
bohatý a přesto snadno vstřebatelný
vhodný i pod oční make-up
Aplikujte ráno a večer na vyčištěnou pleť v okolí očí.
Kdykoliv během ošetření, nebo jen na závěr jemně vtlačte do pokožky v oblasti očí a
rtů.
oční krém s UVA / UVB a IR ochranou.
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
posílí bariérovou funkci kůže, má antioxidační účinek
snížení ztráty trans epidermální vody, váže vodu
účinný proti otokům a tmavým kruhům
zjemní vrásky, projasní oční okolí
prevence stresu indukované IR
inhibice enzymů podílejících se na procesu stárnutí pokožky
Naneste na den a noc krém na oblast kolem očí a jemně zapracujte

Luxusní péče pro náročné a namáhané oči a rty:
luxusní oční krém
velmi jemný, rychle se vstřebává
vyhlazuje kontury očí
přináší úlevu unaveným očím
působí proti otokům, zmírní temné kruhy pod očima
Naneste na očištěnou pleť v okolí očí ráno a večer a jemně
vklepejte.
Oční péče pro vyznavače BIO:
zpevňující oční krém bio
jemná krémová textura s příjemnou vůní
vyhlazuje vrásky kolem očí, redukuje tmavé kruhy pod očima
snižuje otoky, osvěžuje, rozzáří a vitalizuje
: Nanášíme ráno a večer na vyčištěnou pleť v okolí očí vhodný jako
podklad pod make-up.

oční pěstící koncentrát
vyvinuto speciálně pro citlivou oblast očí
vyhladí vrásky, zlepší syntézu kolagenu
zlepšuje hydrataci, pružnost a tonus pleti, snižuje otoky
Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti v okolí očí.

8109 900 COLLAGEN EYE LID kolagenová oční maska tvar fazole
8109 901 COLLAGEN EYE PAD kolagenová oční maska tvar vejčitý
Charakteristika:
bez chemických konzervačních látek a parfemace
zjemňuje vrásky, působí proti ztrátě vlhkosti a elastičnosti
pokožka v oblasti očí vypadá odpočatě a svěže
udržuje vlhkost pleti, zabraňuje vysoušení, zvyšuje pružnost a
elastičnost kožní tkáně
podporuje regenerační proces pleti, podporuje buněčnou
tvorbu
Použití: Přiložte na připravenou pokožku a aktivujte tekutinou. Pro
zvýšení účinku je vhodné překrýt vlhkým tamponem

8208P HYDROGEL MASK EYE osvěžující oční maska
Charakteristika:
chladí a osvěží, rychle snižuje známky únavy pod očima
intenzivně hydratuje a vyhladí pokožku
snižuje otok a podráždění
Použití: 1. Před aplikací důkladně očistěte oblast očí a dobře
osušte. 2. Vyjměte z obalu oční masky, odstraňte ochranné
fólie. 3. Umístěte náplasti do dolní části oka, jemně přitiskněte.
4. Po 15-20 minutách masku odstraňte.
Tip na léto: Aplikace ještě více osvěží, necháte-li masky chvíli v
ledničce.

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

