
 

Kapradinový olej – regeneruje, působí 
proti zápalovým reakcím. Polysacharidy z 
kapradiny extrahované prokazatelně 
zpevňují pokožku, zjemňují hloubku 
vrásek, udržují tonus v kůži a celkově 
přispívají k omlazení a rozzáření pleti. 

 



 

 

Sigesbeckia orientalis – podporuje 
rekonstrukci pojivové tkáně. Vlivem 
oxidačního stresu a volných radikálů, je 
narušena distribuce barviva a dochází k 
tvorbě různě zbarvených skvrn. Sigesbeckia  
snižuje zarudnutí a hnědé skvrny. 
Podporuje i rovnoměrné rozložení kolagenu 
v tkáni. Na kůži se odráží světlo 
rovnoměrně, to pokožku viditelně omladí a 
rozzáří. 

Age spot corrector, lipozomální extrakt z řeřichy a sóji - zesvětluje 
stařecké skvrny. Řeřicha posiluje imunitu, je velmi bohatá na 
vlákninu, betakaroten, vitamíny řady B, 
dále C, E, K, fosfor, hořčík a draslík. 
Lipozomální extrakt se přidává do 
kosmetiky na urychlení regenerace a 
projasnění pleti. 
Sójové izoflavony - pozitivně ovlivňují 
v kůži obsah kolagenu a elastinu a 
zpomalují stárnutí. Ovlivňují i vytváření 
hmoty mezi kolagenem a elastinem tzv. 
matrix.  

 
                

krém na problémovou, 
namáhanou a lehce aknózní  pleť, s kapradinovým olejem  
Charakteristika: 

• napomáhá regenerovat přetíženou pleť 
• uklidňuje namáhanou a podrážděnou pleť 
• udržuje ideální hydrataci, zkvalitňuje obrané procesy 
• napomáhá řešit problémy u suché aknózní pleti 

Použití: Dvakrát, nebo vícekrát jemně vetřít do pokožky.  
 



 

 

bylinný krém na 
ošetření jizev a strií, ze sigesbeckií orientalis. 
Charakteristika: 

• rekonstruuje a vyplňuje jizvy, stimuluje tvorbu nové tkáně 
• po úrazech a spáleninách dotváří kvalitní povrchové 

struktury 
• pomáhá při procesu rekonstrukce pojivové tkáně, zvyšuje 

jemnost a hebkost pokožky 
Použití: Dvakrát denně jemně vetřít na obličej dekolt a krk. 

 

 
 

 sérum ke snížení nežádoucích pigmentací 
s lipozomálním extraktem z řeřichy a sóji
Charakteristika:  

• cíleně zesvětluje stařecké skvrny, snižuje tvorbu pigmentací 
• brání jejich novému vytváření 
• zajišťuje dokonalý a svěží vzhled pleti 

Použití: Naneste večer na připravenou pleť a jemně vmasírujte.  
 

 
 

– 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. 

  
 

 



 

 

 

k výraznému 
konturování tváře s peptidy a sigesbeckií   

Charakteristika: 
• rychlá a citelná pomoc pro povadlou pleť 
• projasňuje pigmentace, vypíná povrch pleti 
• má uklidňující účinek a působí jako  

           antioxidant   
• zvyšuje vláčnost a hebkost pokožky,  

          hydratuje 
Použití: Nanést po očištění na obličej, krk a 
dekolt, lehce vmasírovat. Následně použít 
obvyklý pleťový krém. 
 

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


