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- bohatá čistící emulze s AHA kyselinami
Charakteristika:
hydratační čisticí mléko
s přírodními ovocnými kyselinami
pro všechny typy pleti
Použití doma:
Mléko ráno a večer jemně nanese na kůži a důkladně vmasírujte vlhkýma rukama. Vyhněte se kontaktu s
očima. Poté opláchněte velkým množstvím vody.

– odličovač obličeje a očního make-upu
Charakteristika:

ü velmi jemný odličovač, úplně odstraní make-up
ü vhodný i pro nositele kontaktních čoček
ü nejlepší způsob, bez dření, má hodnotu pH 7,2
ü respektuje jemnost očních víček a řas
Použití doma: Překryjte oční víčka a řasy a nechejte krátce působit. Poté snadno odstraníte make-up od kořene
řas k jejich konci. Dbejte, aby se přípravek nedostával do očí. Na obličej naneste přípravek krouživými pohyby a
poté spláchněte.

– zázračné tonikum
Charakteristika:
důkladné tonikum s lehkým exfoliačním účinkem
dokonale dočistí a zároveň podpoří regeneraci,
zvyšuje obsah vlhkosti
pro všechny typy pleti, kromě velmi citlivé
Použití doma: Naneste na tampon a pleť po základním očištění důkladně tonizujte. Vyhněte se očím.

:

– peeling 20% s ovocnými kyselinami
Charakteristika:
ü
ü
ü
ü
ü

rozpouští odumřelé buňky
snižuje tvorbu skvrn a černých teček, póry se pomaleji zanáší
stimuluje dělení buněk, kůže se obnovuje rychleji
vyhlazuje vrásky a kožní nerovnosti, zmenšuje tmavé skvrny a jizvy
zajišťuje hladší pleť a zářivý vzhled

2 až 3 krát týdně, po dobu asi 4 týdnů, nanést gel večer na vyčištěnou pleť. Vyhněte se očím a rtům. Nechte
působit maximálně 15 minut a poté pečlivě omyjte. Poté naneste noční krém.

Advanced Lift

sérum s měděným peptidem a

provitamínem A
působí jako antioxidant
má vysoce liftingový účinek
stimuluje tvorbu kolagenu
modeluje kontury,
zjemní póry
sníží případná zanícení
Naneste večer na očištěnou pleť po dobu až 8 týdnů.

Advanced Radiance

– sérum s měděným

peptidem a C vitamínem
působí jako antioxidant
má vysoce liftingový účinek
regeneruje kolagen
modeluje kontury,
projasní pigmentace
rozzáří a vypne pleť
Naneste večer na očištěnou pleť po dobu až 8 týdnů.

- perly vitamínu C a aktivační roztok

PURE VITAL C BOOSTER je koncentrát antioxidantu účinné látky pro z

sjednotí a omladí pleť
vyhladí jemné linky a vrásky
zjemní póry, projasní a omladí pleť
Vložte jednu perlu do dlaně a zakápněte ji dvěma plnými kapátky aktivátoru.
Důkladně promíchejte. Aplikujte na důkladně umytou pokožku. Používejte jednou týdně
nebo častěji podle potřeby pouze na noc.
ü
ü
ü

:
- sérum pro restartování věku
ü
ü
ü
ü
ü

vitalizuje kožní buňky, hydratuje
vyhladí jemné linky a vrásky
posiluje kožní bariéru, zlepšuje pleť
chrání pokožku před stresovými faktory
vypíná kontury obličeje, zlepšuje pružnost
Ráno a večer naneste po očištění před obvyklou péčí.

– denní ochranný a regenerační krém
zjemňuje strukturu pokožky, má kvalitní UV ochranu
vyhlazuje linky a vrásky, redukuje stařecké skvrny
zabraňuje vzniku pigmentových skvrny
chrání proti červeným žilkám
minimalizuje póry
normalizuje mazotok
Aplikujte ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

– regenerační krém s ovocnými kyselinami
Krém k rychlé obnově pleti s přírodními ovocnými kyselinami kyselinou salicylovou a hydratačními
složkami. Doporučuje se pro všechny typy pleti, především však na mastnou, nečistou pleť.
zlepšuje díky ovocným kyselinám strukturu pleti
redukuje vrásky a jizvy
hydratuje a zpevňuje pleť
projasňuje pokožku a zabraňuje tvorbě nových skvrn
: Aplikujte večer na vyčištěnou pleť obličeje a krku.

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

