
 

 

  

 



 

 

 jemný čistící krém pro všechny typy pleti 

Jemný čistící krém, vhodný i na křehkou a citlivou pleť, s výtažky z alpského 
tymiánu a motýlího keře. Jemně čistí, posiluje a chrání před škodlivými vlivy 
prostředí. 
Použití: Malé množství čistícího krému naberte do vlhkých dlaní, vytvořte 
emulzi a tou obličej umyjte. Poté odstraňte teplou vodou, nebo mokrými 
kompresy. 

 



 

 tonikum na dočištění pleti

Tonikum na obličej k důkladnému dočištění a osvěžení pleti. Zvyšuje 
obsah vlhkosti v kůži a snižuje ztráty trans-epidermální vody, mikro reliéf 
kůže se vyhladí. Uklidňující a protizánětlivé látky snižují zarudnutí a 
vyvažují povrch pleti.    
Použití: Na tampon naneste malé množství přípravku a pleť dočistěte. 

 

 

uklidňující sérum SOS 

Pro namáhanou a citlivou pokožku. Extrakt z kmenových buněk 
rododendronu posiluje kožní bariéru a zvyšuje vitalitu a energii a chrání 
kůži zároveň před stresem indukovaným UV zářením. Kyselina 
hyaluronová dodává pokožce dlouhotrvající vlhkost. 
 

sérum protivráskové na 
zvýšení hydratace 

Speciálně vyvinuté pro suchou a poškozenou pokožku se sklonem k 
tvorbě vrásek. Voda z ledovce ze švýcarských Alp prochází společně s 
liposomy hluboko do rohové vrstvy a poskytuje pokožce vlhkost. 
Matrixyl Synthe'6®, vysoce účinný peptid vyhlazuje pokožku, vypíná ji a 
při pravidelném používání viditelně redukuje hloubku vrásek. Kvalitní 
lipidy uvolní napětí a navodí příjemný pocit.   
 

 komplexně regenerační sérum

Na pokožku neustále působí různé typy záření, UVA, UVB, IR a 
vysokoenergetické denní světlo HEV. To podporuje rychlejší stárnutí 
pokožky! V kůži se zvýší reaktivní kyslík, dochází k poškození DNA. 
Regenerace epidermální bariéry se zpožďuje, snižuje se imunita a 
zvyšuje se možnost zanícení.  Je důležitá ochrana kosmetickými 
přípravky, které obsahují i tzv. modrý filtr BLUMILIGHT®. Filtr je 
vyroben z přírodní suroviny - z kakaa pocházejícího z Peru. Bez parabenů!  
 
Použití: Všechna séra nanášíme na čistý obličej a krk a jemně zapracujte. 
Ideální pod denní či noční krém. 



 

Rdetoxikační a ochranný denní 
krém 

Ideální pro normální až, smíšenou pleť, podpoří v kůži její přirozené 
funkce, kůži detoxikují a chrání před UVA / UVB + IR. Zmírní zarudnutí a 
zánět, chrání pokožku před vysušením a předčasným stárnutím. 
 

R detoxikační denní vydatný, 
výživný krém  
Pro namáhanou, suchou pokožku, podporuje v kůži její přirozenou 
funkci. Chrání před vysušením a předčasným stárnutím, detoxikuje a 
zmírňuje následky rudnutí a zanícení. Chrání před UVA / UVB + IR.  
 

Z lehký noční 
regenerační krém
Pomáhá kůži navrátit zpět zdravý vzhled a energii. Podporuje 
regeneraci pokožky během noci. Alpská protěž posiluje bariérovou 
funkci kůže, drží ideální hydrolipidní film, vyhlazuje povrch a zpevňuje. 
   

Z noční vydatný 
regenerační krém
S vysokým obsahem bambuckého másla, navrací pleti původní krásu a 
zdravý vzhled. Posiluje bariérovou funkci kůže, intenzivně hydratuje a 
obsahuje cenné lipidy. Vyhlazuje vrásky a obnovuje kontury. 
 

oční krém na namáhané oči

Speciální péče pro namáhanou, citlivou oblast očí. Pigmenty, které 
odrážejí světlo, okamžitě projasní oční stíny, vizuálně zjemní vrásky. Pro 
trvale svěží a zářivé oči. Chrání proti UVA / UVB a IR záření. 
 

Použití: Naneste krémy na den, nebo noc na očištěnou sérem ošetřenou pleť.    
 

 

okamžitě zklidňující maska krémová   

Okamžitě uklidňující krém, který byl speciálně vyvinut pro namáhanou a citlivou 
pokožku obličeje. Zlepšuje zarudnutí, teleangiektázie, dodává pokožce vlhkost a 
chránění ji před vysoušením. Vypíná a projasňuje pleť. 
Použití: Naneste masku na připravený obličej. Po 20 min. jemně zapracujte. 



 

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

 


