luxusní čistič pro náročnou pokožku
Charakteristika:
hedvábně jemná krémo -gelová textura, vhodná i pro velmi citlivou pokožku
smícháním s vodou vzniká mléčná emulze
jemně a důkladně odstraní make-up, maz, nečistoty a zajistí optimální péči
Použití: Naneste malé množství na obličej dekolt a krk, lehce vmasírujte, poté
opakujte mokrými prsty a zbytky odstraňte.
tonikum pro náročnou pleť
Charakteristika:
velmi jemný tonizační přípravek bez alkoholu, vhodný pro
náročnou pleť
uvolňuje zbytky nečistot, osvěžuje
váže v pleti vlhkost
Použití: Naneste ráno a večer tamponem na očistěnou pleť

noční regenerační sérum
Charakteristika:
koncentrát v lehké gelové emulzi, viditelně zlepšuje strukturu a pevnost pleti
posiluje kožní bariéru, snižuje prokazatelně vrásky, regeneruje kůži a
hydratuje
bojuje přes noc s příznaky stárnutí, rozjasní a vyplní pleť
Použití: Naneste serum večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte
obvyklý krém.
Tip: Výborně se hodí i jako noční péče o oční partie.

epigenetické sérum, pro udržení vitality
Charakteristika:
lehká sérová emulze
udržuje buňky mladší, zvlhčuje
pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky
pro všechny typy pleti
Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť.

krém na zpevnění pleti
Charakteristika:
zpevňuje povadlé obličejové kontury, má klidnící a antioxidační účinky
zpomaluje proces stárnutí, funguje jako lehký „krémový skalpel“
kůži přináší vitalitu, vláhu, regeneraci a celkové rozzáření a zpevnění
pleti
Použití: Naneste večer, nebo ráno na vyčištěný obličej a dekolt.

vydatný krém na posílení bariérové
funkce pleti
Charakteristika:
bohatá textura, zvyšuje odolnost pleti, zanechává vydatný ochranný
film na pokožce
snižuje prokazatelně vrásky, vypíná kůži a hydratuje
zlepšuje vzhled, může stimulovat vývoj a zrání tukových buněk
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít
pod krém sérum, na den ochranu před UV zářením.

zpevňující oční krém
Charakteristika
bohatá formule krému vyhlazuje náročnou oblast okolí očí, udržuje intenzivní
vlhkost
redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky
zvyšuje pružnost a odolnost vyhlazuje vrásky, vhodné i pod make-up
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte. Vhodné i pod oční
make-up

UV+ IR ochranný denní nemastný přípravek
Charakteristika:
chrání před UVA +UVB zářením + IR zářením
chrání buňky před oxidačním stresem
zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem
vhodné pro všechny typy pleti, lze kombinovat s jakoukoliv péčí
Použití: Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek.
Tip:

.

vysoká sluneční clona
Charakteristika:
chrání proti pronikání UVA a UVB záření
nedovolí vysoušení pleti
udržuje optimální buněčnou ochranu
Použití: V dostatečné vrstvě naneseme na povrch kůže, půl hodiny před opalováním.
Poté libovolně během dne

vydatná regenerační krémová maska
Charakteristika:
vysoce účinná regenerační krémová maska, uklidňuje, revitalizuje
unavenou pleť
snižuje vrásky, hydratuje a zklidňuje, stimuluje vývoj a zrání
tukových buněk
pleť vypadá odpočatá, revitalizovaná a rozzářená
Použití: Naneste jednou týdně masku na očištěnou pleť.
Tip: U velmi suché pleti můžete masku po uplynutí působení vetřít do pleti a
nechat působit přes noc.

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

