stimulační sprchový peeling.
Charakteristika:
jemně myje a šetrně obrušuje kůži
příjemně voní, nevysušuje
Použití: Při sprchování jemně rozetřít na povrch
kůže, lehkým kroužením obrousit a poté důkladně
spláchnout. Následně použit pěstící tělové mléko.

termoaktivní gel pro boj s celulitidou
Charakteristika:
lehký gelový přípravek, rychle se vstřebává
aktivuje metabolismus tukových buněk
intenzivně prohřívá, napomáhá zmírnit projevy celulitidy
Použití: Nejprve tělo omyjte a peelingem připravte na vstup
aktivních látek. Přípravek vmasírujte do těla ve směru proudění
lymfy. Není vhodné kombinovat s depilací!
Pozor na kontakt se sliznicemi!

vysoce aktivní koncentrát na formování prsou
Charakteristika:
vypíná, hydratuje a revitalizuje prsní partie
rychlý a účinný přípravek
nevyžaduje speciální aplikaci
jemná a lehce vstřebatelná emulze
Použití: Pravidelně, nejlépe denně lehce vetřeme do partií
dekoltu a prsou.

tělový pěstící krém vhodný k rekonstrukci strií a jizev.
Charakteristika:
rekonstruuje jizvy a strie, posiluje kolagenová a elastinová
vlákna
napravuje kožní trhliny, přispívá k celkové regeneraci
vhodný na zpevnění pokožky po výrazné redukci váhy
Použití: Dvakrát, (nebo i vícekrát) denně vetřeme do
problémových partií. Doporučujeme několikrát týdně provést i
účinný tělový peeling.

tělový krém s vitamíny ACE
Charakteristika:
příjemně voní, hydratuje
stimuluje a vyhlazuje
chrání a pěstí
Použití: Jemně vmasírujte po každé koupeli.
tělové mléko s fytoestrogeny
Charakteristika:
ideálně hydratuje a vyživuje pokožku
pleť je sametově jemná, vypnutá, zrychluje se regenerace
tělové mléko s anti-aging efektem, příjemně parfemované
Použití: Ráno a večer, nebo kdykoliv po koupeli vetřít do suché
kůže malé množství přípravku. Vhodné i po tělových procedurách
k celkovému ošetření kůže na těle.

krém na pěstění rukou.
Charakteristika:
pěstí a uklidňuje kůži na rukou
vhodné pro manikéry, jako masážní přípravek
rekonstruuje polámanou kůži rukou, regenerační krém do
rukavic
Použití: Na masáž rukou, na pěstění rukou a do gumových rukavic.
Tip: Doporučujeme natřít ruce před spaním silnou vrstvou krému,
překrýt bavlněnými rukavicemi a nechat celo noc působit.
krém na pěstění nohou.
Charakteristika:
chladivý pěstící krém na těžké a unavené nohy
vhodné pro pedikéry, jako masážní přípravek
rekonstruuje namáhanou kůži na nohou rukou
Použití: Na masáž nohou vhodné pro pedikéry.
Tip: Příjemně chladivé osvěžení v létě!

krémový deodorant!! BO SERIE
Charakteristika:
lehká emulze ke zmírnění pocení
dobře se nanáší nepřesušuje pokožku
zamezuje nadměrnému pocení a rozkladu potu
Použití: Každé ráno naneste tenké vrstvě na místa s nadměrným
pocením

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

