
 

Srpen 2020  
Máte po opalování rozšířené póry 
především ve středu obličeje a vaše 
pleť se nepříjemně leskne. 
Potřebujete ošetření pro pleť 
smíšenou.  
U JANSSEN COSMETICS máme pro 
tento typ celou pěstící řadu.  
Ať již zvýšení mazotoku vzniklo z 
jakýchkoliv příčin, přípravky pro 
tento typ pleti, sníží mazotok, 
matují povrch a dostatečně 
hydratují pleť. 
 
Klademe především důraz na výběr čistících přípravků a správné 
vyvážení výživy a hydratace v přípravcích pěstících. Volíme vše spíše 
s nižším obsahem tuků a vysokým hydratačním účinkem. Výborně 
se pro tuto pleť hodí extrakty z mořských řas, extrakt z listů oliv a 

extrakt z rýžových otrub.  
 
Řasa mořská červená extrakt, (Karagenan) -  
se získává extrakcí z červených mořských řas, 
nejčastěji z puchratky kadeřavé. Jedná se o látku, 
která nemá schopnost tvořit pevný gel. Má 
zvlhčující a změkčující vlastnosti. Obsahuje látky, 
které se podílí na syntéze kolagenu, a podporuje 
regeneraci tkání.  
 

Rýžové otruby extrakt, (Reiskleie) - obsahují 
vysoký podíl polysacharidové vlákniny a gama 
lyzolu. Používají se pro pěstění mastné a porézní 
pleti na vyrovnání a normalizaci povrchového 
maštění.                 



 

Extrakt z olivových listů, (Anti sebum complex) 
- potlačující tvorbu mazu, je sestava oleových 
kyselin, které ovlivňují vznik mastných partií pleti. 
Osmotický gel, kontroluje tvorbu bakterií, 
kvasinek a zmenšuje zanícení pleti a 
hyperkeratózu (nadměrné rohovatění) pleti.  
 
 
Čištění a tonizace:  

 

čistící prášek pro smíšenou pleť 

• jemně a šetrně myje, nevysušuje a příjemně voní 
• snadno odstraňuje nečistoty 

Pokožku si nejprve navlhčete a poté malým množstvím prášku, 
napěněným ve vlhkých dlaních, umývejte. Vydatně na obličeji napěňte a důkladně 
opláchněte. Poté pleť dočistěte vhodným tonikem. 
 

 

tonikum pro mastnou a problémovou pleť 
 

• dokonale připraví na následnou péči 
• zabraňuje případným zánětům, obnovuje pH 

 Po správném očištění otřete pleť vatovým tampónem zvlhčeným tonikem. 
 

 

Na oční okolí:  
 

hydratační oční gel 
 

• hydratuje a uklidňuje, vyplňuje suché vrásky 
• zmírňuje otoky a tmavé okraje víček 
• příjemně chladí, vhodné pro nositele brýlí a kontaktních čoček.  

 Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť a lehce vklepejte.  

 

 
Sérum, denní a noční krém:             
 



 

 
sérum na zúžení pórů 

• zjemňuje a zvlhčuje kůži 
• zanechává sametový vzhled, zužuje póry 
• normalizuje funkci mazových žláz, projasňuje 

 Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste pod noční, nebo denní krém v 
dostatečné vrstvě a lehce vklepejte. Pro zvýšení účinku doporučujeme 
několikatýdenní aplikaci. 
 

 
tónovací denní krém pro smíšenou pleť.  

• sjednocuje barevnost a hydratuje pokožku 
• snižuje tvorbu mazu, vyhlazuje a změkčuje, zužuje póry 

 Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako denní krém v dostatečné 
vrstvě a lehce vetřete. Je-li nutné, použijte ještě běžný make-up. 
 

 
vyvažovací krém na smíšenou pleť 

• zjemňuje a hydratuje pokožku 
• snižuje nadměrnou tvorbu mazu, hydratuje  
• vyhlazuje a změkčuje pleť, zužuje reliéf pórů 

Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako noční, nebo denní 
krém v dostatečné vrstvě a lehce vetřete. Je vhodný i jako kvalitní podklad 
pod make-up 
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