
 

  
 



 

 
 

čistící gel pro mastnou pleť 
Charakteristika: 

• důkladně a šetrně myje, rozpouští kožní maz 
• nevysušuje a nedráždí, připraví pleť pro následnou péči.  
• obsahuje účinné látky na zklidnění  
• zabraňuje nadměrnému množení bakterií 

Použití: Pokožku si nejprve navlhčete a poté malým množstvím gelu umývejte. 
Vydatně napěňte a důkladně opláchněte. Poté pleť dočistěte vhodným tonikem, 
nejlépe PURIFYING TONIC LOTION. 

 

tonikum pro mastnou a problémovou 
pleť 
Charakteristika: 

• dokonale připraví na následnou péči 
• zabraňuje případným zánětům 
• obnovuje rovnováhu a pH 

Použití:  Po správném očištění otřete pleť vatovým tampónem zvlhčeným tonikem. 
 
 

 

koncentrát k ošetření problémové pleti.	
Charakteristika: 

• zmírňuje zánětlivé projevy kůže 
• hydratuje, zjemňuje  
• uvolňuje póry, pomáhá s pročišťováním 

Použití:  Po očištění a tonizaci, natřete ráno, nebo večer problémové místo, lehce 
vklepejte a po vstřebání ošetřete obvyklým denním, nebo nočním krémem. 



 

 sérum se stříbrem a AHA kyselinou
Charakteristika:  

• významně sníží počet pupínků a zanícení, sníží počet bakterií 
• při pravidelném používání dochází ke značnému zlepšení     
• pročistí a projasní pleť, aktivuje přirozenou regeneraci, je neparfémovaný   

Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste pod noční krém a lehce 
vetřete. Chraňte přes den pleť proti UV záření pomocí 2831 Face Guard Advanced

 
 
 

 noční a denní krém na mastnou a 
nečistou pleť.
Charakteristika: 

• zjemní strukturu pleti, urychlí hojení 
• reguluje činnost mazových žláz 
• uklidní a vyváží činnost kůže 

Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako noční, nebo denní krém 
v dostatečné vrstvě a lehce vetřete. 

 

 krém na obličej s AHA kyselinami 
Charakteristika: 

• lehká příjemně vonící konzistence, zúží a zjemní póry   
• zjemní a projasní pleť, aktivuje přirozenou regeneraci   
• zmenší počet zarudlých a nečistých míst, udržuje hydrataci   

Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako noční, nebo denní krém 
v dostatečné vrstvě a lehce vetřete. Chraňte přes den pleť proti UV záření pomocí 
2831 Face Guard Advanced 

 

 

hluboce čistící maska 
Charakteristika: 

• uklidní a projasní pleť 
• odsaje přebytek mazu, normalizuje funkci mazových žláz 
• zúží póry a vyhladí povrch pleti 

Použití:  Jednou až dvakrát týdně nanesme na očištěnou pleť, necháme působit asi 
20 minut a poté setřeme teplým mokrým kompresem. Pleť poté ošetřete obvyklým 
způsobem. 



 

 

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


