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odličovač obličeje a očního make-upu   
Velmi jemně odstraňuje make-up a oční make-up. Pracuje velmi šetrně bez dření, nebo 
škrábání, má pH lehce alkalické. 

 
Čištění očních víček a řas by mělo být vždy provedeno před odlíčením obličeje. Na oči 
použijte lehce navlhčený vatový tampon jako podložku pod řasy. Poté druhým vlhkým 
tampónem, na který nanesete odličovač 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.   
Tip: Vhodný i na odlíčení očí a rtů.  
 

zázračné tonikum 
Tonikum s lehkým exfoliačním účinkem, pro důkladné dočištění, vyhlazení a 
projasnění pleti. Vhodné především pro nestejnoměrně pigmentovanou, náročnou 
a porézní pleť a pro pleť se sklony k maštění.  

 Naneste na tampon a pleť po základním očištění a 
peelingu důkladně tonizujte. Vyhněte se oblasti oční. Pozor u velmi citlivé pleti!    
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 peeling 20% s ovocnými kyselinami    
Peelingový přípravek s nízkou koncentrací ovocných kyselin vhodný pro všechny typy pleti 
kromě citlivé. Odstraňuje rohovinu bez výrazného mechanického působení, rozpouští 
odumřelé buňky, snižuje tvorbu skvrn a černých teček, póry se pomaleji zanáší. 
Stimuluje dělení buněk, 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. 

 Naneste vydatnou vrstvu gelu štětcem na obličej dekolt a krk, vyhněte 
se rtům a oblasti očí. Nechte výrobek reagovat v závislosti na citlivosti kůže 5 - 15 
minut. Poté se důkladně opláchne kompresy, nebo houbou. 

 Peelingový proces snižuje tloušťku kůže, a tím je kůže citlivější na UV záření.

  

  
 

aktivní sérum na zklidnění pleti    
Vysoce koncentrovaný elixír s okamžitým a dlouhodobým účinkem. Zklidňuje pokožku 
ihned díky senzitiv komplexu. Lněný extrakt omezuje pronikání dráždivých látek, snižuje 
zarudnutí a podráždění. Kyselina hyaluronová vyplňuje vrásky a polstruje pokožku zevnitř.

  
Aplikujte ráno a večer 1-2 kapky na vyčištěnou pleť obličeje a krk. Poté 

naneste obvyklý krém.  
 Dejte 2-4 kapky na obličej, krk a dekolt a jemně vtlačte do pokožky. 

  
 

sérum pro restartování věku   
Serum reaktivuje mladistvost pokožky kmenovými buňkami 
z mechu, trojitou kyselinou hyaluronovou a fyto-EGF 
(epidermální růstový faktor). Mechové kmenové buňky 
podporují aktivitu buněčného jádra, optimalizují rovnováhu 
vlhkosti pokožky, zlepšují přizpůsobivost a odolnost pokožky vůči 
vlivům prostředí a vytvářejí bezchybnou pleť.  Fyto-EGF, rostlinný 
signální peptid, prokazatelně podporuje produkci kolagenu a 
elastinu a tím zvyšuje pružnost pokožky. Pokožka je pevnější, 
hladší, rovnoměrnější a vyzařuje mladistvou svěžest. 

Ráno a večer naneste po očištění před obvyklou 
péčí. 

 Dejte 2-4 kapky na obličej, krk a dekolt a jemně 
vtlačte do pokožky. 
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chladící oční gel     
Jemný chladivý přípravek na ošetření očního okolí. Je bohatý na hyaluronovou kyselinu, 
která zajišťuje dostatečnou hydrataci, patentovaný high-tech peptid Matrixyl 3000®, který 
stimuluje tvorbu nové kyseliny hyaluronové, kolagenu a elastinu. Má rychlou a jednoduchou 
aplikaci, vysokou hydratační schopnost a účinnou a vydatnou regeneraci.  

Aplikujte ráno a večer na připravené oční okolí a jemně vklepejte.
 
 
 

 

krém na zklidnění pokožky    
Bohatý hydratační krém, s obsahem tuku 25%, pomáhá při budování intaktního hydro-
lipidového filmu. Pěstící a zvlhčující krém zklidňuje pokožku během dne i v noci. Rychle 
podrážděná pokožka se stává jemnou a vláčnou, navozuje dobrý pocit uvolněné kůže. Snižuje 
zarudnutí, ideální ochrana proti větru a povětrnostním vlivům   

Aplikujte večer, nebo ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.    
 Na závěr péče naneste obličej, na krk a dekolt a jemně vtlačte do 

pokožky.  

denní ochranný a regenerační krém  
Krém s extra vysokým účinkem a minimální péčí, vyhlazuje jemné linky a vrásky a zároveň 
chrání proti předčasnému stárnutí pleti v jediném kroku. Bylinné přísady chrání před cévní 
dilatací a zlepšují stav červených skvrn na kůži. I stařecké skvrny se značně zmírní a 
projasní, rozšířené póry se zúží a normalizuje se mazotok. Pleť je viditelně hladší. UV filtry 
ji chrání proti předčasnému stárnutí a zanechávají zdravý jas a tón pleti.  

Aplikujte ráno na vyčištěnou pleť obličeje a krku.    
 Na závěr péče naneste na obličej, krk a dekolt a jemně vtlačte do 

pokožky. 

 oční krém    
Kůže v okolí očí vyžaduje speciální „inteligentní“ péči. Zjednodušeně je třeba tkáň v okolí očí 
posílit, vypnout kontury a přinést přitom úlevu od přetížení. Pouze speciální oční krém může 
splňovat tento požadavek. Dlouhodobé účinky očního krému se projeví stabilizací cévních 
stěn, je posílena kolagenová struktura. Důsledkem je lepší přívod kyslíku do tkání. 
Působením hyaluronové kyseliny, se mnohonásobně zvýší hospodaření s vodou, projasní se 
kruhy pod očima a zmírní otoky.   

Aplikujte ráno a večer na vyčištěnou pleť v okolí očí.    
 Kdykoliv během ošetření, nebo jen na závěr jemně vtlačte do pokožky 

v oblasti očí a rtů.  
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zklidňující gelová maska     
Pro rychlé zklidnění zarudlé a podrážděné pokožky. Zejména po aplikaci ovocných kyselin je 
zklidňující gelová maska cennou podporu. Osvědčené přírodní složky, jako je D-panthenol a 
α-bisabolol, rychle a účinně zklidňují pokožku. Extrakt z kaštanu posílí malé kapiláry a povrch 
kůže viditelně vyhladí. Hydratuje, navodí pleti svěží a pevný vzhled, chrání pokožku před 
volnými radikály a předčasnou tvorbou vrásek.  

Nanášejte na obličej, krk a dekolt a nechte působit asi 15 minut. 
Omyjte přebytek vlhkým kompresem. Vhodné použít i na masáž.

 
 

luxusní prášková slupovací maska  
S anti aging účinkem, hydratací, regeneraci, ale i proti ztrátě elasticity kolagenu. Zlepšuje 
narušenou strukturu kůže, přispívá k obnově struktury pleti.  Poskytuje specifickou péči o 
pleť.   

1. Masku, 30 g rozmíchejte s 90 ml vody, nebo aktivátoru maximálně 20C° teplé. 	
2. Naneste na připravený obličej od brady směrem vzhůru a pro zvýšení účinku zakryjte fólii a poté i ručníkem. 

Nezapomeňte nechat volný nosní otvor!	
3. Po cca 15-20 minutách sejmeme v jednom kuse a pleť ošetřete obvyklým způsobem.  	

 

POPIS OŠETŘENÍ    PRODUKTY 
čištění                        1-2 ml             
tonizace                     1 ks                                                 

4105P Skin Cleansing  Gel – jemný gelový odličovač  
4101 Miraculous Skin Tonic - zázračné tonikum    

oční ošetření               ½ ml                   4160 P Eye Care Cream -  oční krém 
peeling                          5 ml               4172 P Peel 20 Exfoliator - peeling 20% s AHA kyselinami 
účinný  koncentrát        1 ml               4131P Skin Defense Serum - koncentrát na zklidnění pleti     
masáž                           5 ml              
nebo                             5 ml                         

4122P Skin Defense Cream - krém na zklidnění pokožky 
4144 P Calming Gel Mask - zklidňující gelová maska 

maska                          1 ks             
nebo                             5 ml               

4145P Peel Off Filmalgine® Multi Effect - prášková maska 
4144 P Calming Gel Mask - zklidňující gelová maska 

závěrečná péče o oči  ½ ml                   4160 P Eye Care Cream -  oční krém 
  denní péče                   1 ml              
  krém                             1 ml                
  krém + UV ochrana      1 ml                

4131P Skin Defense Serum - koncentrát na zklidnění pleti     
4122P Skin Defense Cream - krém na zklidnění pokožky 
4129P Premium AGE Protector SPF 30 – denní UV krém      

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


