
 

 

  

 

 má antialergické i protizánětlivé vlastnosti a bylo 
prokázáno, že inhibuje uvolňování prozánětlivých cytokinů vyvolaných LL-37. 
Snižuje průtok kapilární krve a s tím spojené zčervenání kůže, které je typické pro 
růžovku působí proti zarudnutí a viditelně redukuje známky mírné růžovky. Vysoce 
účinné aktivní složky.  
 

je vysoce ceněnou léčivou rostlinou, hlízy 
obsahují především saponiny (ruscosaponin, ophiosaponin), steroly 
(sitosterol, stigmasterol) a oligosacharidy. Posiluje bariérovou funkci, 
podporuje syntézu epidermálních lipidů a optimalizuje jejich organizaci, 
hydratuje a restrukturalizuje pokožku, má lehké antimikrobiální vlastnosti. 
 



 

 
 

vysokomolekulární polysacharid, vytváří ochranný 
film na kůži a poskytuje okamžitý uklidňující účinek hydratační 
látka určená pro použití do téměř všech typů kosmetických 
přípravků. Výrazně vylepší senzorické vlastností konečného 
produktu, zlepší viskoelasticitu, napomáhá zmírnit alergické 
odezvy. Obsahuje polysacharidy, pro optimální hydrataci pokožky 
a cukry, ty mezi sebou vytvářejí síť intra- a extra-celulárních 
interakcí a v případě napadení dávají a přijímají biologické 
signály. Má stabilní pH – již od cca. 1,5 do 10. Výrazně zjemní a 
hydratuje. 

  
 
 

   jemná čistící pěna 

Citlivá, suchá nebo podrážděná pokožka vyžaduje zvláště jemné čištění, aby nebyla již 
oslabená bariéra pokožky zbytečně stresována. 
Čisticí pěna s neutrálním pH, jemně odstraňuje nečistoty. Lehká, vzdušná pěna 
snadno čistí, aniž by zbytečně mechanicky nebo chemicky dráždila pokožku. 
Obsažený allantoin během čištění zklidňuje. Výsledkem je čistá pleť a příjemný pocit.   
Aplikace domácí péče: Malé množství pěny (2–3 zdvihy pumpy) ráno a večer 
krouživým pohybem rozprostřete na obličej, krk a dekolt. Poté důkladně opláchněte 
vlažnou vodou a tonizujte jemným uklidňujícím tonikem 

 

 

 jemné osvěžující tonikum  

Bezalkoholový tonic byl vyvinut speciálně pro citlivou pokožku, která má tendenci 
zčervenat. Odstraňuje nečistoty, zklidňuje pokožku a poskytuje jí vlhkost, ideální závěr 
důkladného čištění.   
Obsahuje kombinaci účinných látek alantoinu, hydroxyacetofenonu a osvědčeného 
klidnícího komplexu. Zajišťuje, zklidnění již během čištění, zmírní zarudnutí a 
podráždění. Výsledek:  
Kůže je osvěžená, vyčištěná a pocit napětí po čištění je snížen.  
Aplikace domácí péče: Po každém čištění jemně vatovým tamponem napuštěným 
tonikem tonizujte obličej, krk a dekolt. 
Tip: Ochlazuje a zklidňuje po depilaci.  
 
 



 

 
 

  

 

 intenzivně zklidňující sérum 

Lehké, výživné sérum pro velmi citlivou a podrážděnou pokožku. Ideální v kombinaci se 
zklidňujícím krémem. Skin Defense Complex + vyrobený z rybízového oleje, srdcovnice a 
koncentrovaného slunečnicového oleje podporuje a regeneruje bariérovou funkci pokožky. 
Snižuje zánětlivé procesy a posiluje odolnost kůže vůči vnějším podnětům. Je doplněn 
bariérou posilujícím isostearyl izostearátem (ISIS), protizánětlivými látkami panthenol, 
allantoin, α-bisabolol, izomeráty kyseliny hyaluronové a sacharidy, poskytují další vlhkost a 
udržují ji po dobu 72 hodin. 
Aplikace domácí péče:  Naneste ráno a večer na čistou pokožku a jemně vmasírujte. Poté 
použijte zklidňující krém. Vyhněte se oblasti očí. 
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou 
pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči.  
 
 
 

 zvláštní péče o kůži s kuperózou  

Vyvinuto speciálně pro citlivou pokožku, náchylné k zarudnutí a teleangiektáziím. Vhodné 
pro péči o lehkou růžovku. Obsažený RSC komplex posiluje kapilární systém pokožky a 
působí proti zarudnutí a zaněcování. Tím se viditelně sníží známky mírné růžovky.  Komplex 
je doplněn bariérou posilujícím isostearyl izostearátem (zkráceně ISIS) a protizánětlivými 
látkami alantoinem, α-bisabololem, izomeráty kyseliny hyaluronové a sacharidy, poskytují 
další vlhkost a udržují ji po dobu 72 hodin. 
Aplikace domácí péče: Naneste ráno a večer na pokožku a jemně vmasírujte, poté 
naneste krém.   
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou 
pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči 
 
 
 

sérum na podporu imunity 

Pomáhá nabrat novou energii vyčerpané pleti, beta-glukan z kvasinek bojuje s oxidačním 
stresem a znečištěným životním prostředím, allantoin chrání a podporuje přirozenou 
regeneraci pokožky, bisabolol zlepšuje vlastní ochranné imunitní procesy. Sacharid 
isomerát, podobný, jako sacharidy v kůži obsažené hyaluronové kyseliny dokáží 
dlouhodobě udržet hydrataci a Ectoin podporuje vlastní obranné mechanismy, především 
chrání hlubší vrstvy pleti před vysycháním a atakem UV záření. Sérum má hedvábně 
jemnou konzistenci a dobře se vstřebává. 
Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně vmasírujte.  



 

 

 klidnící denní a noční krém  

24hodinová péče o citlivou, zarudlou pokožku, vyživuje a chrání během dne a podporuje regeneraci v 
noci. Ideálně se používá v kombinaci s uklidňujícím sérem. 
Skin Defense Complex + vyrobený z rybízového oleje, srdcovnice a 
koncentrovaného slunečnicového oleje podporuje a regeneruje bariérovou 
funkci pokožky. Kombinace s přírodním alfa bisabololem a alantoinem 
zajišťuje významné snížení zánětlivých procesů a znatelné zlepšení stavu kůže. 
Sacharidové izomeráty a kyselina hyaluronová hydratují, pomáhají regulovat 
vodní rovnováhu. 
Aplikace domácí péče: Ráno, nebo večer po očištění a nanesení séra 
naneste na obličej, krk a dekolt. 
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte 
proto citlivou pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči. 
Tip: Vhodný ke kosmetickým masážím na zklidnění pleti.  
  
 

krém na podporu imunity 

Ochranný a výživný krém pro den a noc, extraktem z kamélie posiluje 
obranyschopnost kůže, brání proti znečištění zapříčiněné životním prostředím, 
díky hyaluronovým kyselinám udržuje dlouhodobě vlhkost. Obsažený alantoin 
uklidňuje a bambucké máslo vyživuje pokožku. 
Použití: Naneste ráno a večer na připravený obličej dekolt a krk a jemně 
vmasírujte.  
Tip: Ideální je kombinace s přípravkem Pro-lmmune Serum.  
 
 
 

 zvláštní péče o atopickou kůži 

Speciální, nedráždivá péče o pokožku náchylnou k neurodermatitidě. Lehce roztíratelný 
krém obsahuje aktivní složky, které regenerují narušenou bariérovou funkci pokožky, 
omezují zánětlivé procesy a zajišťují příjemný pocit na pokožce.  
Rostlinný extrakt z japonského hadího kořene byl vyvinut speciálně pro 
neurodermaitickou pokožku. V kombinaci s účinným komplexem Skin Defense Complex 
+ a cennými rostlinnými oleji stabilizuje pokožku, snižuje zanícení.  V dlouhodobém 
horizontu se prodlužuje fáze remise (fáze bez příznaků) neurodermatitidy. Kyseliny 
hyaluronové a sacharidy poskytují výraznou vlhkost a kompenzují nedostatek vody v 
pokožce. 
Aplikace domácí péče: Naneste na postiženou pokožku ráno, nebo večer po čištění.   
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto 
citlivou pokožku přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči. 
 
 
 
 



 

 
 

 péče o citlivé oči 

Rychle vstřebatelný a snadno roztíratelný přípravek, vyvinutý speciálně pro potřeby 
velmi citlivé oblasti očí. Obsahuje klidnící látky a chrání pleť před vlivy prostředí. 
Kombinace vyživujícího bambuckého másla a ISIS v kombinaci se Skin Defense Complex 
+ posiluje kožní bariéru a snižuje transepidermální ztrátu vody. Sacharidové izomeráty 
a kyselina hyaluronová navíc zvlhčují a snižují jemné linky a vrásky. Organický extrakt 
světlíku a Sensitive Complex viditelně redukují tmavé kruhy pod očima. 
Aplikace domácí péče: Ráno a večer naneste krém na pokožku kolem očí a jemně ji 
vklepejte. 
 

 

 okamžitě zklidňující maska 

Velmi rychle zmírňuje podráždění, zarudnutí a napětí. Krémová textura zajišťuje 
viditelné výsledky péče a trvalý efekt.  Fucogel® Powder, zmírňuje zarudnutí již po 5 
minutách. Fyto-komplex, rybízový olej, výtažek z balónovnice a koncentrovaný 
slunečnicový olej, zklidní a regenerují bariérovou funkci pokožky, snižují zánětlivé 
procesy a posilují odolnost kůže. Isostearyl isostearát (zkráceně ISIS) podporuje 
bariéru kůže integrací do mezibuněčných lipidů. Allantoin zklidňuje a působí tak proti 
zarudnutí. Sacharidový izomerát poskytuje vlhkost po dobu 72 hodin. 
Aplikace domácí péče: Večer naneste na očištěnou pokožku a 15 minut. 
Přebytečný produkt jemně vmasírujte a nechte působit. 
Tip: Použijte pro rychlé zklidnění spontánních kožních reakcí v kabině.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připravila: Bohumila Christophová  
školící kosmetička Janssen cosmetics a inspira: cosmetics,  
soudní znalec kosmetika vizážistika  


