- bohatá čistící emulze s AHA kyselinami
Bohatá čistící emulze s koncentrovanou přírodní ovocnou kyselinou, kyselinou
salicylovou a hydratační složkou. Odstraňuje make-up, nečistoty, pot a maz, vhodná pro
všechny typy pleti. pH 4,6
Charakteristika:
hydratační čisticí mléko
s přírodními ovocnými kyselinami
pro všechny typy pleti
Použití doma:
Mléko ráno a večer jemně nanese na kůži a důkladně vmasírujte vlhkýma rukama.
Vyhněte se kontaktu s očima. Poté opláchněte velkým množstvím vody.
- bavlněné tampony napuštěné AHA

Tampony pro každodenní použití, které jemně odstraňují mrtvé kožní buňky kombinací
glykolového mléka a kyseliny citrónové.
ü jemně odstranění suché kožní šupinky
ü hydratuje, zklidní a zlepší elasticitu kůže
ü rozzáří pleť
Po čištění opatrně obličej tonizujte tamponem, kromě
očních partií. Poté použijte běžnou péči, sérum a krém. Na den
je vhodný Premium Age Protector SPF 30.
V případě intolerance kůže okamžitě odstraňte.
– peeling 20% s ovocnými kyselinami (30 ml/50 ml)
Peelingový přípravek s nízkou koncentrací ovocných kyselin vhodný pro všechny typy pleti
kromě citlivé. Odstraňuje rohovinu bez výrazného mechanického působení.
Charakteristika:
ü rozpouští odumřelé buňky
ü snižuje tvorbu skvrn a černých teček, póry se pomaleji zanáší
ü stimuluje dělení buněk, kůže se obnovuje rychleji
ü vyhlazuje vrásky a kožní nerovnosti, zmenšuje tmavé skvrny a jizvy
ü zajišťuje hladší pleť a zářivý vzhled
2 až 3 krát týdně, po dobu asi 4 týdnů, nanést gel večer na vyčištěnou pleť.
Vyhněte se očím a rtům. Nechte působit maximálně 15 minut a poté pečlivě
omyjte. Poté naneste noční krém.
:
Přípravek aplikuje proškolená kosmetička.
Peelingový proces snižuje tloušťku kůže, a tím je kůže citlivější na UV
záření. Doporučte denní ošetření pleti krém s vysokým ochranným faktorem po
celou dobu používání přípravku.

– peeling 40% s ovocnými kyselinami (50 ml)
Peelingový přípravek s vyšší koncentrací ovocných kyselin vhodný pro všechny typy pleti
kromě kontraindikací (viz níže). Odstraňuje velmi efektivně rohovinu, následuje jemné
postupné olupování.
rozpouští odumřelé buňky
snižuje tvorbu skvrn a černých teček, póry se pomaleji zanáší
stimuluje dělení buněk, kůže se obnovuje rychleji
vhodné pro stařecké skvrny a pigmentace, na jizvy např. po akné
na ošetření vrásek a anti-aging, pro všeobecné zesvětlení pokožky
Nenanášejte u citlivé a podrážděné kůže, např. spálené sluncem, v těhotenství a při kojení,
na ekzematickou pleť, na otevřené rány a záněty, na těžkou rosaceu a při léčení rakoviny.
Výrobek není vhodný vzhledem k jeho koncentraci kyselin pro domácí péči.
Aplikace v kabině
Přípravek aplikuje proškolená kosmetička.
Peelingový proces snižuje tloušťku kůže, a tím je kůže citlivější na UV záření.
Bezpodmínečně chraňte denně pleť krém s vysokým ochranným faktorem po celou dobu
používání přípravku.

– peeling 60% s ovocnými kyselinami (75 ml)

Velmi intenzivní pelingový přípravek s vysokou koncentrací ovocných
kyselin vhodný pro všechny typy pleti kromě kontraindikací (viz níže).
Odstraňuje velmi efektivně rohovinu s následným olupováním.
rozpouští odumřelé buňky
zajišťuje hladší pleť a zářivý vzhled
stimuluje dělení buněk, kůže se obnovuje rychleji
vhodné pro stařecké skvrny a pigmentace, na jizvy např. po akné
na ošetření vrásek a anti-aging
pro všeobecné zesvětlení a prozáření pokožky
Nenanášejte u citlivé a podrážděné kůže, např. spálené sluncem, v těhotenství a při kojení,
na ekzematickou pleť, na otevřené rány a záněty, na těžkou rosaceu a při léčení rakoviny.
Výrobek není vhodný vzhledem k jeho koncentraci kyselin pro domácí péči.
Přípravek aplikuje proškolená kosmetička.
Peelingový proces snižuje tloušťku kůže, a tím je kůže citlivější na UV záření.
Bezpodmínečně chraňte denně pleť krém s vysokým ochranným faktorem po celou dobu
používání přípravku.

- chemický peeling s kyselinou mandlovou, limetkou kaviárovou a
švestkou kakadu pH: 2,28

Speciální přípravek na omlazení pokožky a aktivaci obnovy buněk, pro proškolené
odborníky!!! Bez konzervačních látek, silikonů, ethoxylátů, PEG / PPG, EDTA,
akrylátů, lipidů.
Vysoce koncentrovaná kyselina mandlová v chladivém gelu a zaručuje optimální
kompatibilitu s pokožkou. Kyselina mandlová je alfa-hydroxy kyselina (AHA) z hořkých
mandlí. Má liftingové a regenerační vlastnosti a je č. 1 v anti-aging péči o pleť.
Charakteristika:
vyčistí póry a vyhladí pleť
zjemní barevné rozdíly, zlepší strukturu pleti
odstraní starou rohovinu, zjemní vrásky
Použití: Přípravek aplikuje proškolená kosmetička.
Po ošetření je důležité chránit pokožku přípravkem Premium Age Protector SPF30.

- chemický peeling s 25% kyselinou glykolovou a kyselinou
salicylovou, pH 2,03
Speciální přípravek má velmi dobrý keratolytické účinek, ideální pro minimalizaci
jizev po akné, na omlazení pokožky a aktivaci obnovy buněk, pro proškolené
odborníky!!! Bez konzervačních látek, silikonů, ethoxylátů, PEG / PPG, EDTA,
akrylátů, lipidů.
Silné kyseliny glykolová a salicylová v chladivém gelu, mají velmi dobrý keratolytický
účinek. Odstraňují stařecké skvrny, odumřelé kožní buňky, sjednocují tón pleti a
pokožka získá zářivý pleť. Vhodný pro minimalizaci jizev po akné.
Charakteristika:
vyhladí a vyčistí pleť
projasní pigmentace, zmírní barevné skvrny
pomůže průniku aktivních látek do spodních vrstev pleti
Použití:
Po ošetření je důležité chránit pokožku přípravkem Premium Age Protector SPF30.

gel na neutralizaci ovocných kyselin (150ml)
Gelový přípravek slouží k neutralizaci kyselého povrchu kůže po ošetření ovocnými
kyselinami.
neutralizuje hodnoty pH pokožky po ošetření s ovocnými kyselinami
je nezbytný po použití ovocných kyselin
Přípravek aplikuje proškolená kosmetička.
Nestačí, odstranění AHA kyselin pouze vodou. Ovocné kyseliny musí být
neutralizovány pomocí Peel pH Neutralizer!!

Jedna z možností ošetření: Po každém chemickém peelingu dopřejte
pleti vhodné sérum.

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

