
 

 
 



 

 

 

čistící prášek s projasňujícím 
účinkem
Charakteristika: 

• krémová jemná pěna 
• jemné hloubkové čištění, matuje povrch 
• zanechává čistý a svěží pocit 
• příjemná vůně 

Použití: Naberte do dlaně trochu prášku, smíchejte s vodou, napěňte a umývejte pěnou 
obličej dekolt a krk. Poté tonizujte 
 

tonikum na zesvětlení pleti 
Charakteristika:

• osvěžující tonikum pro zesvětlení pokožky 
• poskytne pocit svěžesti a čistoty 
• zjemní a osvěží pleť 
• hodnota pH je příjemná kůži 

Použití: Naneste na vatový tampon a po očištění tonizujte. 

 



 

 projasňující krémový peeling  
Charakteristika: 

• odstraňuje tmavé pigmentové kožní buňky 
• rozzáří pleť 
• zjemňuje póry, čistí pleť 
• stimuluje tvorbu nových kožních buněk 
• ideální příprava pře bělícím ošetřením 

Použití: Nanést dvakrát týdně večer na očištěnou pleť a jemným kroužením masírovat. 
(Vhodné je i použití pleťového jemného kartáčku.) Poté důkladně opláchnout a tonizovat. 

denní projasňující krém s SPF 20   
Charakteristika: 

• chrání proti UV záření 
• pro viditelně hladší a jasnější pleť 
• zabraňuje tvorbě tmavých skvrn 
• chrání před volnými radikály, hydratuje 
• výborný podklad pod make-up 

Použití: Nanést denně ráno na obličej dekolt a krk. Výborný krém pod make-up. Vhodné i 
na hřbety rukou, proti stařeckým skvrnám. 

 

bělící noční krém 
Charakteristika: 

• pro viditelně jasnější a krásnější pleť 
• brzdí syntézu melaninu 
• chrání před volnými radikály 
• hydratuje, zvláčňuje a zjemňuje pleť 

Použití: Naneste večer na očištěnou a připravenou pleť. 
 

sérum na zesvětlení kůže   
Charakteristika: 

• intenzivní péče pro viditelné rozzáření a projasnění pleti    
• hydratuje, pěstí 
• dokonalý doplněk bělící péče 

Použití: Aplikujte pod krémem na noc i den tím ideálně podpoříte jeho účinek.  
Vynechejte oční partie.                      

   



 

 krémová maska na zesvětlení pleti 
Charakteristika: 

• projasňuje pleť 
• brzdí syntézu melaninu 
• rozzáří pleť 
• udržuje hydrataci 

Použití: Naneste na očištěnou a připravenou pleť a nechejte 15-20 minut působit. 

 
 
 
 

krém na tmavé kruhy kolem očí 
Charakteristika: 

• lehká a příjemná textura 
• okamžitý efekt díky reflexním pigmentům 
• uklidňuje jemnou oblast očí 
• rychle se vstřebává a dává pleti svěží, zářivý vzhled.  

Použití: Naneste na očištěnou a připravenou pleť a jemně vklepejte. 
 
 
 

vysoce účinný ampulkový 
koncentrát dvoufázový.  
Charakteristika: 

• intenzivní zesvětlovač kůže 
• inhibice syntézy melaninu 
• praktické balení 

Použití: Před použitím smíchejte obě složky v lahvičce. Odstraňte víčko, 
promáčkněte zátku, protřepte obsah ampulky a poté nasaďte kapátko. 
Vkapávejte 1ml roztoku na očištěnou a tonizovanou pleť nejlépe na noc. 
Obsah jedné lahvičky spotřebujte do jednoho týdne. Poté ošetřete krémem. 

 

 
 

s kmenovými buňkami k regeneraci a péči 
o pokožku se sníženou vitalitou 
Charakteristika: 

• aktivace a stimulace unavené a ochablé pleti 
• viditelná a hmatatelná pomoc pro unavenou, příliš zatíženou pleť 

„pokožka bez energie „ 
• stimuluje tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační proces 
• působí proti předčasnému stárnutí pleti, zvyšuje hydrataci  

Použití: Extract naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce vmasírujeme na 
obličej a dekolt. 



 

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


