
 

 
Acerola lysá pro svůj vysoký obsah  
kyseliny askorbové v plodech, se používá 
jako kvalitní antioxidant, ke zlepšení 
regenerace, posílení kolagenu a celkovému 
projasnění pleti.  



 

  

Argan olej je velmi bohatý na vitamín E – 
významný antioxidant. Navrací suché pleti 
ztracenou rovnováhu, zpomaluje stárnutí a 
zkvalitňuje regeneraci.   Výrazně zvláční i pleť 
poničenou opalováním.  

 

Kustovnice plody zvané také goji, mají 
pověst přírodní viagry. Obsahují velké 
množství vitamínů B1 – B12, dále vitamíny 
C, E a D, zinek, selen, germanium, omega 3 
mastné kyseliny, karotenoidy a 
antioxidanty. Jsou všelékem na podporu 
vitality a proti stárnutí, ale i podpůrným 
prostředkem u lupénky.             
     
                      

 

8399 P GOJI ANTIOXIDANT prášková maska s mořskými řasami, 
cukrem, řešetlákem a kustovnicí 

 podporuje antioxidační procesy, vysoce hydratuje 
 zásobí kůži vitamíny A, B. C, E a minerály 
 zrychluje hojení a regeneraci 
 zpomaluje proces stárnutí a modeluje kontury pleti 

 
842 P PEEL OFF MASK ARGAN OIL NOURISHING maska 
s arganovým olejem 

 slupovací maska, s lehkým modelačním efektem  
 obnovuje lipidový i hydratační film, zrychluje    
regeneraci 
 vhodná i v mrazivém počasí, příjemně voní  
po citrusech 



 

 
 
 

832 P ACEROLA PRO AGE prášková maska 
s mořskými řasami a C vitamínem. 

 podporuje hydrataci, stimuluje krevní 
oběh 
 působí jako účinný antioxidant, vyhlazuje 
vrásky 
 usnadňuje vylučování škodlivin a 
okysličování pleti 
 zásobuje pleť vitamínem C a stopovými 
prvky, zpevňuje kontury, hluboce 
hydratuje 

  
 

0041 RICH ENERGY MASK vydatná krémová maska s kmenovými 
buňkami

 zvyšuje pružnost a elastičnost pleti,     
     stimuluje vlastní regenerační proces  

pokožky 
 zpomaluje proces předčasného  
stárnutí pleti 
 stimuluje tvorbu a růst buněk, udržuje  
vlhkost v pokožce 
 zřetelné zlepšení struktury pleti 

 
104 901 COLLAGEN PURE maska z čistého kolagenu - bílá 

 obzvláště snášenlivá, bez konzervace a parfemace 
 udržuje vlhkost, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky 
 podporuje přirozený proces regenerace, vypíná pokožku, 
zvyšuje jemnost pleti 
 zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně, povzbuzuje 
buněčnou činnost 



 

 

8205P BIOCELLULOSE MASK bio-celulosová 
napuštěná maska.    

 

 hydratuje, ochlazuje a vyhladí kontury 
obličeje.  
 velmi jemná a příjemná tkanina  
 má intenzivní účinek, lehce se nanáší 
 vhodná pro všechny typy pleti  

Před aplikací masky připravte kůži jako obyčejně. Použijte 
vhodný ampulkový koncentrát, nebo sérum. Masku aplikujte podle 
návodu a nechejte působit  15-20 minut. Masku sejměte. (Zbytek 
krémové masky můžete do pleti vmasírovat.) Poté může následovat 
masáž, nebo závěrečné ošetření, podle potřeby zákazníka.   
  
5540 P THERMO FACE MASK prohřívací odlitková maska 

 

 náročná, vysoce zahřívací maska  
 zrychluje průnik aktivních látek, termo, 
aktivně modeluje pleť  

 

Je nutná 
.   

Po 10 minutách dosáhne masky maximální 
teploty, která je cítit jak z vnější tak z vnitřní 
strany. Po 15-25 minutách by měla být maska 
opatrně sejmuta vcelku v jednom kuse. Případné zbytky masky 
odstraňte tonikem a aplikujte závěrečné pěstící přípravky.  

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


