
                                                                                                                                 

 

 

 

  



                                                                                                                                 

 

pěstící emulze s bisabololem 
Charakteristika:

 posiluje kožní bariéru, zvyšuje odolnost vůči vnějším podnětům, 
 snižuje zarudnutí kůže  
 Ideální pod  make-up  

Použití: Ráno nebo večer, rozetřete na kůži, jemně vmasírujte. 

vydatný klidnící krém s bisabololem  
 Charakteristika: 

 posiluje kožní bariéru, 
 zvyšuje odolnost vůči vnějším podnětům,  
 snižuje zarudnutí kůže, uvolňuje pocity pnutí   

Použití: Ráno, nebo večer vetřete do kůže. Vhodný ke kosmetickým 
masážím. 
 
 

krém na podporu imunity s kamélií 
Charakteristika: 

 ochranný a výživný krém pro den a noc 
 posiluje obranyschopnost kůže, udržuje dlouhodobě vlhkost 
 brání proti znečištění zapříčiněné životním prostředím 

Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně 
vmasírujte.  
Tip: Ideální je kombinace s přípravkem Pro-lmmune Serum.  
 

 

uklidňující koncentrát s 
bisabololem 
Charakteristika: 

  snižuje citlivost kůže, 
  zvyšuje odolnost, je velmi hydratační   
 zabraňuje podráždění, 
  vytváří vlastní ochranu kůže,  
 dělá pleť dokonalou s hedvábným leskem 

Použití: Aplikujte ráno a večer na vyčištěnou pleť. V případě potřeby 
aplikujte i krém. 



                                                                                                                                 

 

sérum na podporu imunity s bisabololem 
Charakteristika: 

 pomáhá nabrat novou energii vyčerpané pleti  
 bojuje s oxidačním stresem a znečištěným životním prostředím.   
 zlepšuje vlastní ochranné imunitní procesy 
 udržuje dlouhodobě vlhkost,  
 má hedvábně jemnou konzistenci a dobře se vstřebává 

Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně 
vmasírujte.  

přípravek na pleť s růžovkou s 
bisabololem 
Charakteristika: 

  zpevňuje a posiluje cévní stěny, 
  uklidňuje červené žilky,  
  snižuje zarudnutí a podráždění, 
  viditelně zlepšuje vzhled kuperózní pleti  
  zvyšuje obsah vlhkosti v pleti 

Použití: Pravidelně naneste ráno a večer na kůži. V případě potřeby 
použijte krém. 
 
 

  

emulze pro citlivou pleť okolo očí s heřmánkem

Charakteristika: 
 zmírní otoky a tmavé kruhy pod očima 
 vyrovnává jemné oční vrásky,  
 posiluje citlivou pleť kolem očí, ochlazuje a osvěžuje, 
 vhodné i pro nositele brýlí a kontaktních čoček 
   

Použití: Aplikujte ráno a večer na okolí očí a jemně vklepejte. 

 
  

 

 



                                                                                                                                 

epigenetické sérum, pro udržení 
vitality s měsíčkem lékařským 
 Charakteristika: 

 lehká sérová emulze, zlepšuje odolnost vůči stresu 
 udržuje buňky mladší, zvlhčuje  
 pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky 
 u všech typů pleti podporuje prozáření a mladistvý zjev  

Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť.  
 

Na očištění a tonizaci pleti se k těmto přípravkům hodí 

jemný čistící krém 
Použití: Rozetřete vlhkými prsty na kůži, jemně vmasírujte a opláchněte teplou 
vodou. 

klidnící tonikum  
Použití: Naneste po každém čištění, na vatový tampon a otřete kůži.  

 

 

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


