
                                                                                                                           

 

 

 

  

krém na problémovou, 
namáhanou a lehce aknózní  pleť 

  
§ napomáhá regenerovat přetíženou pleť 
§ uklidňuje namáhanou a podrážděnou pleť  
§ udržuje ideální hydrataci, zkvalitňuje obrané procesy 
§ napomáhá řešit problémy u suché aknózní pleti 

Dvakrát, nebo vícekrát denně jemně vetřít do 
pokožky. 



                                                                                                                           

 Na namáhané rty použijte:     
 

 noční vyhlazující maska na rty  

  
§ intenzivní noční péče, zklidňuje suchou a 

popraskanou pokožku rtů    
§ poskytuje hedvábnou pružnost, regeneruje, 

vyrovnává vlhkosti 
§ pěstí kontury rtů, zvětšuje objem  

Aplikujte na vyčištěnou pokožku rtů ve večerních 
hodinách. Suché, křehké rty získávají přes noc 
neodolatelnou, hedvábnou hladkost. Rty jsou zvlhčené a plné. 
Tip: Perfektní denní SOS péče pro stresované rty v tenké vrstvě i jako podklad 
pod rtěnku. 

Ochrana před UV zářením je na hory nezbytností: 
 

UV+ IR ochranný denní nemastný 

  
§ chrání před UVA +UVB zářením + IR zářením 
§ chrání buňky před oxidačním stresem 
§ zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem 
§ vhodné pro všechny typy pleti, lze kombinovat s jakoukoliv péčí 

Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek. 
Tip: Nanesením na hřbety rukou si vytvoříte neviditelné ochranné 
rukavice.  
 
 

Vaše pleť ocení i vydatnější pěstění ve formě séra:  

 sérum, pro udržení vitality  

   

§ lehká sérová emulze 
§ udržuje buňky mladší, zvlhčuje, funguje jako "magnet na 

vlhkost"  
§ pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky 
§ vhodná pro všechny typy pleti  

Ráno a večer naneste na připravenou pleť. 



                                                                                                                           

 sérum ke snížení nežádoucích 
pigmentací 

   

§ cíleně zesvětluje stařecké skvrny, snižuje tvorbu pigmentací 
§ brání jejich novému vytváření, je účinný antioxidant  
§ zajišťuje dokonalý a svěží vzhled pleti 

Naneste večer na připravenou pleť a jemně vmasírujte. 

Pro extrémně namáhanou pleť na redukci vrásek a jizev: 

 bylinný krém na ošetření 
jizev a strií  

   
§ rekonstruuje a vyplňuje jizvy, stimuluje tvorbu nové tkáně 
§ po úrazech a spáleninách dotváří kvalitní povrchové struktury 
§ pomáhá při procesu rekonstrukce pojivové tkáně, zvyšuje 

jemnost a hebkost pokožky 
Dvakrát denně jemně vetřít na obličej dekolt a krk.  

Tip: Můžeme použít i vysoko do okolí očí, nebo lokálně na zahojené 
spáleniny, omrzliny, strie a keloidní jizvy.) 

 kaviárový luxusní krém  

   
§ péče o pokožku, která potřebuje regeneraci, přináší novou 

energii 
§ aktivuje a podporuje přirozenou regeneraci, trvale zvlhčuje  
§ chrání před volnými radikály, kůže vypadá výrazně hladší a 

čerstvější 
Aplikujte ráno, nebo večer na očištěnou pleť a jemně 

masírujte. Vyhněte se oblasti očí. 
TIP: V kombinaci s ampulí extraktu kaviáru dosahuje intenzivní 
okamžitě viditelný efekt.   
 

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

 


