R
detoxikační a ochranný denní krém s pentavinem, alpskou protěží, kamélií a
hyaluronovou kyselinou
lehká textura, antioxidant
UVA / UVB + IR ochrana
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
posílí bariérovou funkci kůže
snižuje ztráty trans epidermální vody
brzdí enzymy podílejících se na stárnutí
pokožky
stimuluje syntézu kolagenu
Naneste na den krém na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Ideální podklad
je sérum volené podle typu pleti. Má UVA/UVB a IR ochranu

R
detoxikační denní vydatný, výživný krém s pentavinem, alpskou protěží,
kamélií a hyaluronovou kyselinou
krém s bohatou texturou a cennými lipidy
UVA / UVB + IR ochrana
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
posílí bariérovou funkci kůže
má zklidňující a protizánětlivý účinek
snížení ztráty trans epidermální vody,
váže vodu
vyhladí a posílí pleť,
brzdí enzymy v účinku na stárnutí pleti,
stimuluje syntézu kolagenu
Naneste na den krém na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Ideální podklad
je sérum volené podle typu pleti. Má UVA/UVB a IR ochranu

Z
lehký noční regenerační krém s matrixylem synthe'6® s pentavinem, alpskou
protěží, kamélií a hyaluronovou kyselinou.
lehká textura, posílí bariérovou funkci kůže
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
má antioxidační účinek
sníží ztráty trans epidermální vody, váže vodu
vyhladí a posílí pleť
brzdí enzymy v účinku na stárnutí pleti
stimuluje syntézu kolagenu
Naneste na noc krém na čistý obličej a krk a jemně
zapracujte. Ideální podklad je sérum volené podle typu pleti.

Z
noční vydatný regenerační krém s matrixylem synthe'6® s pentavinem,
alpskou protěží, kamélií a hyaluronovou kyselinou.
krém s bohatou texturou, vyhladí a posílí pleť
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
posílí bariérovou funkci kůže
má antioxidační účinek
snížení ztráty trans epidermální vody, váže vodu
brzdí enzymy v účinku na stárnutí pleti
stimuluje syntézu kolagenu, zjemňuje vrásky
Naneste na noc krém na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Ideální podklad
je sérum volené podle typu pleti.

jemný čistící krém pro všechny typy pleti
tonikum na dočištění pleti

protivráskové sérum na zvýšení hydratace s matrixylem synthe'6®,
hyaluronovou kyselinou a vodou z ledovce
spojení hydratace s aktivními lipidy
vyhlazuje mikro reliéf
přívod hydratace s liposomy pro stratům corneum
zvýší obsah vlhkosti v kůži, zkvalitní povrchový film
Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně zapracujte.
Vyhněte se okolí očí.
uklidňující sérum SOS s pentavinem rododendronem a rostlinným extraktem
biophytex.
váže vodu na povrchu kůže, chrání kožní film
chrání pokožku před vysoušením až 72 hodin
vyhladí povrchovou strukturu kůže a posílí bariéru
protizápalový efekt a zklidňující účinek
zvyšuje vitalitu a energii vlastních kožních
kmenových buněk, posílí kapilární systém
odstraňuje poškození vzniklé UV zářením
Naneste sérum na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. Ideální pod denní či
noční krém.
komplexně regenerační sérum s pentavinem, kamélií a matrixylem synthe'6®,
ochrana před
, zářením
ochrana před
zářením vyzařovaného, mobilními
telefony, počítači a monitory se speciálním filtrem
bluelight
Na připravenou pleť ráno a večer po dobu až
.

oční krém na namáhané oči s matrixylem synthe'6® s pentavinem, alpskou
protěží a hyaluronovou kyselinou
dlouhotrvající kožní hydratace až 72h
posílí bariérovou funkci kůže
snížení ztráty trans epidermální vody, váže vodu
má antioxidační účinek
účinný proti otokům a tmavým kruhům
zjemní vrásky, projasní oční okolí
prevence stresu indukované IR
inhibice enzymů podílejících se na procesu stárnutí pokožky
Naneste na den a noc krém na oblast kolem očí a jemně zapracujte.

okamžitě zklidňující maska krémová
s pentavinem, alantoinem, rostlinným extraktem biophytex a hyaluronovou
kyselinou
zvyšuje obsah vlhkosti v kůži 72h- dlouhodobý efekt
okamžitý zklidňující a protizánětlivý účinek
posiluje bariérovou funkci kůže, zlepšuje TEWL
ochrana buněk před volnými radikály
snížení degradace kolagenu
Naneste masku na připravený obličej, krk a dekolt.
Vynechejte oblast očí a rtů. Po 15-20 min. setřete, nebo
jemně zapracujte. Ideálním podkladem je sérum.

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

