
 

 

 

  

Bílá lupina - zvyšuje regenerační schopnost bazálních 
buněk, napomáhá tvorbě keratinocytů, posiluje 
obranyschopnost a má schopnost vázat vodu.  Zlepšuje 
syntézu peptidů, lipidů a ochrannou funkci pleti. Vhodná 
pro především pro náročnou a namáhanou pleť.  



 

 
 
Imperata Cylindrica - pouštní rostlina, výtažek 
z kořenů zvyšuje vlhkost pleti. Extrakt je 
bohatý na draslík a na 
3dimethylsulfopropionate (DMSP). Vysoce 
hydratuje, poskytuje suché pleti 24 hodin 
dostatečnou hydrataci.   
        

 
 
AGP – peptid na podporu hydratace. Aqua 
Glycero Porin AGP, stimuluje tvorbu aquaporinů 
3, a tím zvyšuje transport vody z bazální vrstvy 
epidermis do stratům corneum. Obsah vlhkosti v 
pleti může být nejen zachován, ale dokonce se 
může i zvýšit. AGP poskytuje komplexní ochranu 
proti stárnutí pokožky. Zvýší syntézy kolagenu, 
působí i na stimulaci růstu. 
 
 
 
 
 

čistící mléko pro každý typ pleti 
Charakteristika:  

• intenzivní a jemné čištění pleti 
• obzvlášť jemná forma péče, která nenaruší kyselý plášť pleti (její 

přirozený ochranný systém) 
• udržuje vlhkost pleti, stabilizuje hodnotu pH, nezanechává pocit 

napětí  
• připravuje optimálně pleť na další ošetření  

Použití: Ráno a večer nanést malé množství špičkami prstů na vlhkou pleť a 
krouživými pohyby vmasírovat. Nakonec omýt teplou vodou nebo odstranit 
vlhkým kompresem. Po očištění ošetřete pleť odpovídajícím pleťovým 
tonikem. Dokonale čistí make - up. 
 
 
 



 

 
 
 

zpevňující tonikum pro povzbuzení pleti 
Charakteristika:  

• pleť jemně tonizuje a osvěžuje 
• stabilizuje hodnotu pH  
• zvyšuje připravenost na další ošetření, zanechává pleť jemnou a hebkou 
• zvyšuje obsah vlhkosti v kůži, osvěžuje pleť 

Použití: Ráno a večer po očištění nanést tonikum na tampón a krouživým 
pohybem vetřít do pokožky. 

jemný obličejový peeling s jojobovým voskem pro 
citlivou pleť (pH 5,6) 
Charakteristika: 

• pleť vyhlazuje a zjemňuje, povrch, prokrvuje   
• odstraňuje odumřelé zrohovatělé buňky 
• usnadňuje další vstřebávání intenzivních látek, pleť se lépe čistí 

Použití: Jemnými krouživými pohyby peelingový přípravek asi jednu minutu 
masírujte. Poté zbytky krému odstraňte navlhčeným kompresem. (V domácím 
prostředí lze z pleti osprchovat.) Toto můžeme opakovat 1-2 x týdně dle potřeby.  

 

jemný vyhlazující koncentrát s Imperata 
Cylindrica 
Charakteristika: 

• reguluje vlhkost, vyhlazuje suché vrásky 
• zlepší kvalitu pleti a dodá ji mladistvý vzhled 

Použití: Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť, poté aplikujte běžný denní, nebo 
noční krém. 

hydratační oční gel s  Imperata Cylindrica 
Charakteristika: 

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

Použití: Ráno a večer naneste na vyčištěnou pleť a lehce vklepejte



 

lehký krém na podporu vlhkosti s AGP  
Charakteristika: 

• osvěžující gelová textura  
• vyhlazuje málo hydratovanou pokožku 
• dlouhotrvající zvýšení vlhkosti horních vrstev pokožky 
• chrání před volnými radikály, podporuje a stimuluje regenerační proces  

Použití: Ráno, nebo večer naneseme jemně po čištění a tonizaci pokožky na 
obličej, krk a dekolt. 

 

hydratující denní krém s imperata cylindrica 
Charakteristika: 

• vyhlazuje vrásky  
• vynikající podklad pod make-up 
• lehká konzistence, rychle se vstřebává, váže vlhkost 
• ochrana proti negativním vlivům životního prostředí 

Použití: Nanášejte ráno na vyčištěnou a tonizovanou pleť a lehce vmasírujte.  

vydatný noční krém s bílou lupinou 
Charakteristika 

• příjemně voní, lehce se roztírá, chrání proti volným radikálům 
• zlepší struktury pleti, zvýší elastičnost, regeneruje, zlepšuje ochranu  
• zabraňuje předčasnému stárnutí, pleť vypadá ráno odpočatě a hladce 

Použití: Nanášejte každý večer na připravenou pokožku obličeje, krku a 
dekoltu a lehce vmasírujte. 

 

 

hydratační gelová maska s AGP   
Charakteristika: 

• jednoduchá a rychlá aplikace  
• bez tuků, vlhkostní faktor s 24 hodinovým účinkem 
• ideální pro mastnou a na vlhkost chudou pokožku, povzbuzuje a osvěžuje 

Použití: Naneseme velkoryse na požadované partie pokožky (může být použito i 
na partii v okolí očí). Doba působení 5-20 minut. Poté odstraníme zbytky 
kosmetickou houbičkou a pokračujeme v péči jako obvykle. 



 

 

 

koncentrát s hyaluronovou kyselinou 
 Charakteristika:  

• hydratuje, a zjemňuje pleť 
• váže volné radikály 
• zabraňuje rychlé destrukci kůže 

Účinné látky: 
• hyaluronová kyselina krátko a dlouho-řetězcová  - intenzivně 

zvlhčuje pleť jak v horních, tak i spodních vrstvách, napomáhá 
vstřebávání dalších aktivních látek 

Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno 
a večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém. 
 
 
 
 
 

 

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


