
 

 



 

 

čistící prášek s projasňujícím 
účinkem 
S vitamínem C a mastnými kyselinami z kokosu s příjemnou vůní. Důkladně myje, 
zanechává svěží hebkou pleť. 
Použití: Naberte do dlaně trochu prášku, smíchejte s vodou, napěňte a umývejte 
pěnou obličej dekolt a krk. Poté tonizujte 

tonikum na projasnění pleti.  
Osvěžující tonikum s morušovým extraktem a aloe vera, 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. 



 

enzymatický peelingový gel
Vhodný i pro velmi citlivou pleť, slupuje šetrně pomocí enzymatické reakce, bez 
mechanického dráždění, ideální příprava pro následnou aplikaci přípravků 
Použití: V domácí péči používejte jednou týdně. Naneste na obličej a po chvíli 
překryjte nočním krémem. Večer neodstraňujte! Na den po očištění a tonizaci, 
nezapomeňte ošetřit pleť UV ochranným přípravkem.  
V saloně naneste na vyčištěný obličej tenkou vrstvu, nechejte působit od 5 do 15 
minut. Poté umyjte, nebo můžete provést lehkou gumáž. 

sérum s vitamínu C. 
Dělá pleť vitálnější a odolnější, podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, 
neutralizuje volné radikály, viditelné zlepšení struktury pokožky, podporuje a 
stimuluje přirozené regenerační procesy pleti, přispívá k jemné a pevné pleti, 
zpomaluje předčasné stárnutí pleti. 
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer. Lehce vstupuje do pokožky. Poté aplikujeme 
obvyklý denní či noční krém. 

 
 

krém s vitamínem C   
Stimuluje syntézu kolagenu a zpomaluje stárnutí, zjemňuje a viditelně 
vyhlazuje pleť, chrání buněčné membrány, vadnoucí pleť osvěží a dodá 
novou energii. Obsahuje C+E vitamíny, hyaluronovou kyselinu a citronový 
extrakt. 
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer na očištěnou pleť. Vhodný i k masáži 
 

 kapsuly s retinolem pro regeneraci kůže Pouze k zevnímu použití. 
Snižují viditelné linky a vrásky, pomáhají zlepšovat pružnost, vylepšují póry, harmonizují 
vzhled. Dodávají pokožce čerstvost a svěžest    
Použití:  Použijte večer před následnou péčí krémem. Odkruťte krk kapsle, 
vytlačte obsah a naneste kůži. Jemně vmasírujte do vrásek.  Nepoužívejte 
přímo pod očima ani na víčka. Nepoužívejte v kombinaci s jinými 
retinoidními produkty. NEOBSHUJE SILIKON!!! 
Může se objevit mírný pocit mravenčení nebo zčervenání, znamená to, že 
produkt vydatně účinkuje. Můžete počkat několik dní mezi aplikacemi, aby 
si na produkt pokožka zvykla. Pokud jsou příznaky závažné, přestaňte je 
používat. 



 

 

sérum, pro okamžitou viditelnou záři
Dodává pokožce extraktem z equal-refining complexu, z řas, koktejlem vitamínů a 
hydratujících látek okamžitě viditelné zářivé efekty, poskytuje dlouhotrvající 
vlhkost, posiluje pokožku proti vnějším vlivům, vhodný jako anti-aging, retušuje, 
znatelně Vyhladí a sjednotí pokožku.  
Použití: Naneste ráno na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte s krémem 2620   
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako 
zvýrazňovač, nebo jako základ před líčením  

24hodinové ošetření, 
které dodává pokožce trvalý lesk. Obsahuje extrakt z equal-refining 
complexu, řas a koktejl vitamínů a hydratujících látek, karitové máslo. 
Působí přirozeně a mladistvě, poskytuje dlouhotrvající vlhkost, podporuje 
kožní bariéru, zklidňuje a zjemňuje pleť, zabraňuje prvním známkám 
stárnutí.
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte 
se sérem 2630   
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako 
zvýrazňovač, nebo jako základ před líčením 

 

epigenetické sérum, pro udržení vitality 
Činnost genů může být řízena životním stylem a tím, co absorbujeme a to jak 
prostřednictvím výživy, tak i aktivních složek, které se na pokožku nanáší. Je to 
tzv. epigenetická modifikace genetického materiálu.   Toto může například 
působením vnějších negativních vlivů, životního prostředí a dalších faktorů vést 
až k trvalému stárnutí pokožky. Kožní buňky jsou epigeneticky pozměněny a 
stále stárnou, i když stresové faktory přestanou existovat. 
Epigenetické sérum obsahuje formuli proti stárnutí z měsíčku, která snižuje 
epigenetickou modifikaci kožních buněk vnějších vlivů a zlepšuje odolnost vůči 
stresu, zvyšuje vitalitu kožních buněk, podporuje prozáření a mladistvý zjev. 
Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť. 
 
 
2910 DETOX CREAM detoxikační krém 31% tuku 
S peptidy z avokáda, vitamínem C, pravým hedvábím, šetrnými lipidy a 
hydratačními složkami. Brání poškození buněk oxidací, rozzáří a vyhladí pleť, 
stimuluje buněčné detoxikační systémy, zmírňuje stařecké skvrny, dává 
každé kožní buňce nový impuls. 
Použití: Ráno, nebo večer vetřít na připravenou pleť obličeje a dekoltu.

  



 

 2831 Face Guard Advanced působí proti předčasnému stárnutí kůže 
díky účinné ochraně proti světlu. Vždy Naneste lehkou emulzi na den, pod krém.  

    

ampulka s vitamíny, proti 
vráskám pro rozzáření pleti
 Okamžitě osvěží a rozzáří pokožku, současně zvýší účinek 
krému Vitaforce C, při pravidelném používání redukuje vrásky a 
pigmentové skvrny 
 

detoxikační ampulkový koncentrát 
S vitamíny C+E, avokádovými peptidy a hydratačními složkami, 
odplaví nahromaděné toxiny a lipofuscin, osvěží a hydratuje 
pleť, navodí mladistvý vzhled.   
Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované 
pleti ráno a večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém 
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školící kosmetička Janssen cosmetics a inspira: cosmetics, soudní znalec kosmetika vizážistika  


