
                                                                                                                                  

  



                                                                                                                                  



                                                                                                                                  

5700 P – čistící mléko s 1.6% ovocných kyselin pH 4,2   

Charakteristika: 
 
• Jemný, kůži příjemný čisticí prostředek 
• krémová konzistence, projasní a vyčistí pleť 
• zachovává vlhkost pleti, chrání přirozenou bariéru pokožky 
• viditelně zjemňuje povrch, pH zanechává mírně kyselé 

Aplikace: Naneste čistící mléko bohatě na obličej dekolt a krk, jemně 
vmasírujte a poté odstraňte teplými kompresy. 
Poznámka: 

 
 
 

5720 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 20% pH 4,2   

Charakteristika: 
 
 
• mírný peelingový účinek, čistí a zjemňuje pleť 
• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 

Aplikace: Potřeme přípravek štětcem velkoryse na obličej, krk a dekolt. 
Poté neutralizujte a 

umyjte příjemně teplým kompresem.    
Upozornění:  
 
 

5730 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 30% pH 3,6    
Charakteristika: 

 
 
• jemný účinek, čistí a zjemňuje pleť  
• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 

Aplikace: Potřeme přípravek štětcem velkoryse na obličej, krk a dekolt.   
Poté neutralizujte 

umyjte příjemně teplým kompresem.    
Upozornění: 
 



                                                                                                                                  

5740 P  gelový peeling s ovocnými kyselinami 40% pH 3,6   
Charakteristika: 

 
 
• silný peelingový účinek, čistí a zjemňuje pleť 
• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 

Aplikace: Potřeme přípravek štětcem velkoryse na obličej, krk a dekolt. . 
Poté neutralizujte umyjte 

příjemně teplým kompresem.    
 

 5760 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 60% pH 3,6 
50ml  
Charakteristika: 

 
 
• velmi intenzivní peelingový účinek  
• čistí a zjemňuje pleť, zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní 

bariéru 
Aplikace: Potřeme přípravek štětcem velkoryse na obličej, krk a dekolt.   

Poté neutralizujte umyjte 
příjemně teplým kompresem.    
Upozornění: 

Poznámka: 

5710 P   – neutralizační gel pH 8,0   
Charakteristika: 

 
• neutralizuje kůži, vrací kyselý plášť pokožky do rovnováhy 
• reakcí vzniká oxid uhličitý, dostaví se pěnění a pocit mravenčení 
• je absolutní nutností vždy hned po provedení a omyté peelingu  
• pro naprostou bezpečnost ošetření lze opakovat 

Aplikace: Naneste štětcem pH Neutralizer na kůži. Zvláštní pozornost 
věnujte nosním otvorům a ústům.  Po aplikaci se dostaví pocit brnění a 
mravenčení. Nechejte působit cca 1 minutu a poté důkladně umyjte. Je-li 
potřeba, proveďte neutralizaci podruhé.  
Poznámka:  
 



                                                                                                                                  

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


