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Nehostinné počasí, málo pohybu, 
přemíra sladkostí, to všechno má 
nepříjemný vliv na vaši pleť. Máte 
pocit, že chybí vaši pleti energie.  U 
JANSSEN COSMETICS máme pro 
vás u recept. Dopřejte vaší unavené 
pleti kosmetické ošetření s pravým 
černým kaviárem. Pleť se rozjasní a 
oživí.   
 

Ošetření se skládá z několika kroků:  
Samozřejmostí je kvalitní očištění a 
peeling pleti, poté hloubkové čištění a tonizace. Následuje 
dávka energie a tu nejlépe dodá sérum.  

1. Sérum CAVIAR PEARL ELIXIR - hydratační sérum proti 
stárnutí s extraktem z kaviáru, s výtažky z řas a hyaluronovou 
kyselinou. Poskytuje pleti hodnotnou vlhkost a vitalitu. Suché 
linky jsou okamžitě redukovány, kůže je chráněna, hladší, 
pevnější a mladší stává se pružnější a získává s každou aplikací 
větší záři. Čistý luxus pro pokožku!  

Poté si užijete masku.  
2. Maska CAVIAR SHAKER MASK - revitalizační maska, lehká a 

vzdušná pěnová maska pro úžasné 
osvěžení a revitalizaci pleti. Obohacená 
o kaviárový extrakt a bisabolol. Maska 
promění kosmetické ošetření v luxusní 
hýčkající zážitek. 

Po sejmutí masky dopřejte pleti 
kaviárovou masáž.  



 

3. Krém CAVIAR MASSAGE CREAM  -  luxusní masážní krém, 
s lehkou hedvábnou gelovo-krémovou texturou. Rozmazluje 
pokožku cennými ingrediencemi, jako je výtažek z kaviáru, 
hedvábný olej a olej z makadamových ořechů. Výsledkem je 
uvolněná hedvábně hladká, svěží a zářivá pokožka.  

Závěr ošetření se řídí stavem a potřebami pleti. Je vhodné po 
masáži jen vtlačit zbývající krém tonikem do pleti, nebo pokud 
je potřebná ještě další dávka energie přidáme kaviárové 
sérum, nebo jen ochránit pleť před UV zářením  

4. Na domácí ošetření doporučujeme, 
kaviárový krém a ampulky:  

2600 CAVIAR LUXURY CREAM  - kaviárový luxusní 
krém, 
péče o pokožku, která potřebuje regeneraci, přináší 
novou energii, aktivuje a podporuje přirozenou 
regeneraci, trvale zvlhčuje, chrání před volnými radikály. 
Kůže vypadá výrazně hladší a čerstvější.  
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na očištěnou pleť a 
jemně masírujte. Ideálně použijte pod krém kaviár 
extract. Vyhněte se oblasti očí. 
 

1991 CAVIAR EXTRACT- koncentrát k péči o pokožku 
se sníženou vitalitou, aktivace a stimulace unavené a 
ochablé pleti, ochrana před volnými radikály. Viditelná a hmatatelná 
pomoc pro unavenou, příliš zatíženou pleť, stimuluje tvorbu buněk, 
podporuje přirozený regenerační proces, působí proti předčasnému 
stárnutí pleti.   
Použití: Kaviárový extract naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce 
vmasírujeme na obličej a dekolt. 
Tip: Jako zvlášť účinné se ukázalo pravidelné čtyřtýdenní 
užívání na začátku každého ročního období.  
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