velmi jemná čistící pěna
osvěžuje, zvlhčuje a posiluje pokožku
odstraňuje oční make-up rozpustný ve vodě
jedinečný zážitek svěžesti.
Naneste dostatečné množství na povrch pokožky a jemným třením
odstraňte nečistoty. Poté opláchněte. Je-li třeba, postup opakujte.

důkladně odstraňuje odumřelé kožní buňky
příjemně osvěžuje, zvlhčuje
zanechává pokožku měkkou a pružnou
připraví pokožku pro následující kroky péče
Naneste malé množství přípravku na očištěnou pleť,
důkladnými krouživými pohyby obruste odumřelou rohovinu
a poté opláchněte.

osvěžující pěnová maska
ochlazuje a prozáří
intenzivně zvlhčuje a vyhladí pokožky
viditelný úspěch v krátké době
profesionální balení: 10 x 2 g
Pouze salonní použití. Masku aplikuje školená
kosmetička v saloně.

pleť jemně tonizuje a osvěžuje, stabilizuje hodnotu pH
zvyšuje připravenost na další ošetření, zanechává pleť jemnou
a hebkou
zvyšuje obsah vlhkosti v kůži, osvěžuje pleť
Ráno a večer po očištění nanést tonikum na tampón a krouživým
pohybem vetřít do pokožky.

reguluje vlhkost, vyhlazuje suché vrásky
zlepší kvalitu pleti a dodá ji mladistvý vzhled
Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť, poté aplikujte běžný
denní, nebo noční krém.

hydratuje, a zjemňuje pleť
váže volné radikály
zabraňuje rychlé destrukci kůže
Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti
ráno a večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém

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

osvěžující gelová textura
vyhlazuje málo hydratovanou pokožku
dlouhotrvající zvýšení vlhkosti horních vrstev pokožky
ochrana před volnými radikály, podporuje a stimuluje
regenerační proces v pokožce
Ráno, nebo večer naneseme jemně po čištění a tonizaci pokožky
na obličej, krk a dekolt.

vyhlazuje vrásky
vynikající podklad pod make-up
lehká konzistence, váže vlhkost
ochrana proti negativnímu vlivu prostředí
Nanášejte ráno na vyčištěnou a tonizovanou pleť a
lehce vmasírujte.

Krémovou masku můžeme použít i k masážím, vhodné především
na masáž celulity

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

