
                                                                                                                               

 
Účinný regenerační přípravek na zpevnění a modelaci kontur obličeje. 
Nízko viskózní emulze olej ve vodě. Aktivně posiluje hluboké regenerační 
procesy v kůži. 

 zpevňuje kontury obličeje 
 vyhlazuje linky a vrásky  
 dodává pleti mladistvý vzhled 
 zjemňuje pokožku 

Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krku, 
nechte krátce působit a poté naneste obvyklou závěrečnou péči. 
 



                                                                                                                               

    
Koncentrát vhodný pro náročnou pokožku na prevenci stárnutí. Zabraňuje 
poškození na molekulární úrovni, chrání buňky. Má vliv na zjemnění vrásek, snížení 
jejich hloubky, zvýšení hustoty kůže a chrání před škodlivým UV zářením. 

 udržuje mladistvý vzhled 
 vyhlazuje pleť, zvyšuje hustotu tkáně 
 výrazně omlazuje 

Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krku a nechte krátce 
působit. Poté aplikujte obvyklý přípravek. 
 

 
Vysoce koncentrovaný elixír s okamžitým a dlouhodobým účinkem. Díky senzitiv 
komplexu zklidňuje, lněný extrakt omezuje pronikání dráždivých látek, snižuje 
zarudnutí a podráždění. Kyselina hyaluronová vyplňuje vrásky a udržuje hydrataci.

 snižuje citlivost kůže, hydratuje 
 zjemňuje pokožku 
 zlepšuje odolnost pleti 
 zabraňuje podráždění 

Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krk. Poté naneste 
obvyklý krém.   
 

Vysoce koncentrované jemně sérum, vhodné zejména pro pigmentovanou pleť a na 
zjemnění stařeckých skvrn. Sjednocuje barevně povrch pokožky.  

 viditelně hladší a jasnější pleť, intenzivně hydratuje 
 efektivně zesvětluje pigmentace  
 zabraňuje tvorbě nových pigmentových skvrn 
 chrání před volnými radikály, a tím i předčasnému stárnutí pleti  

Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krku a nechte krátce 
působit. Poté aplikujte obvyklý přípravek. 
 



                                                                                                                               

 
 

  
Zklidňující sérum SOS pro namáhanou a citlivou pokožku. Extrakt z kmenových buněk 
rododendronu posiluje kožní bariéru a zvyšuje vitalitu a energii a chrání kůži zároveň před 
stresem indukovaným UV zářením. Kyselina hyaluronová dodává pokožce dlouhotrvající 
vlhkost. 

 váže vodu na povrchu kůže, chrání kožní film
 chrání pokožku před vysoušením až 72 hodin
 sníží ztrátu trans epidermální vody
 vyhladí povrchovou strukturu kůže a posílí bariéru
 protizápalový efekt a zklidňující účinek
 zvyšuje vitalitu a energii vlastních kožních kmenových buněk
 odstraňuje poškození vzniklé UV zářením 
 posílí kapilární systém

Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Ideální pod 
denní či noční krém. 
 

 
 
 

   
Sérum proti vráskám a suchosti s lehkým obsahem olejů, je speciálně vyvinuté pro suchou a 
poškozenou pokožku se sklonem k tvorbě vrásek. Voda z ledovce ze švýcarských Alp prochází 
společně s liposomy hluboko do rohové vrstvy a poskytuje 
pokožce vlhkost. Matrixyl Synthe'6®, vysoce účinný peptid 
vyhlazuje pokožku, vypíná ji a při pravidelném používání 
viditelně redukuje hloubku vrásek. Kvalitní lipidy uvolní napětí a 
navodí příjemný pocit.   

 spojení hydratace s aktivními lipidy 
 vyhlazuje mikro reliéf 
 přívod hydratace s liposomy do rohové vrstvy 
 zvýší obsah vlhkosti v kůži, zkvalitní povrchový film 

Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Vyhněte 
se okolí očí. 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                               

  
Na pokožku neustále působí různé typy záření, UVA, UVB, IR a vysokoenergetické denní 
světlo HEV. Tato záření podporují rychlejší stárnutí pokožky! V kůži se zvýší přítomnost 
reaktivního kyslíku, dochází k poškození mitochondriální DNA. Regenerace epidermální 
bariéry se zpožďuje, snižuje se imunita a zvyšuje se možnost zanícení.  Je důležitá ochrana 
kosmetickými přípravky, které obsahují i tzv. modrý filtr 
BLUMILIGHT®. Filtr je vyroben z přírodní suroviny - z kakaa 
pocházejícího z Peru.  

  
 ochrana před 
 ochrana před 
  ochrana proti působení vysokoenergetického světla ( )  

 vyzařovaného tabletami, mobilními telefony, počítači a 
monitory se 
 speciálním filtrem bluelight  

  

Na připravenou pleť ráno a večer po dobu až .  
 
 
 

POPIS OŠETŘENÍ       vitalizace PRODUKTY 
čištění                            1-2 ml             
tonizace                         1 ks                                                 

-   čistící emulze s AHA kyselinami 
- tampon s AHA 

oční ošetření                 ½ ml                   -  oční krém 

peeling                           5 ml               - peeling 20% s AHA kyselinami 

účinný  koncentrát         1 ml                 - koncentrát na omlazení   

masáž                            5 ml                   - intenzivní reparační krém   

maska                            1 ks             
nebo                               1 ks              

-  fóliová maska 
- prášková maska 

závěrečná péče o oči     ½ ml                   -  oční krém 

  denní péče                      1 ml               
  krém + UV ochrana         1 ml                

koncentrát na omlazení   
denní ochranný a 

regenerační krém 

 

 

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


