Duben 2022
Pánové, hledáte efektivní
řešení pro pěstění pánské
pleti. Řada pro muže od

JANSSEN COSMETICS
nabízí vše, co vaše pleť
potřebuje. Je vyvinutá
právě pro vás a už si
nemusíte půjčovat
přípravky vaší ženy.

Vysoce kvalitní kombinace
účinných látek a exklusivních formulí vyhoví konkrétním
potřebám mužské kůže. Je vyvinuta s řadou velmi moderních
a atraktivních surovin. Obsahuje například:
Men's SuperMoist - aktivní složka s
dlouhotrvajícím hydratačním účinkem, vyvinutá
speciálně pro mužskou pleť. Tento posilovač
vlhkosti okamžitě snižuje jemné suché vrásky.
Men's UltraCalm - komplex první pomoci pro
podrážděnou pokožku, zejména po holení.
Kombinace vybraných rostlinných výtažků a
zlepšuje její odolnost.

Extrakt z baobabu, bohatý na vitamíny
C, A, B, minerály, vápník, draslík, fosfor,
zinek, hořčík, železo, mangan, vlákninu,
aminokyseliny, bílkoviny, sacharidy a
antioxidanty. Prozáří pleť, udrží ji
mladistvou, snižuje jemné linie a vrásky,
podporuje rychlý účinek a absorpci
produktu.

– gel na mytí a holení 75 ml
Charakteristika:
•
přípravek na holení a mytí 2 v
•
chrání kůži před nadměrnou tvorbou kožního mazu
•
zabraňuje podráždění způsobené holením
•
zvlhčuje, příjemně voní, lehce se aplikuje
Použití: Vymáčkněte malé množství produktu do rukou, vytvořte
krémovou pěnu a aplikujte na obličej. Pokud používáte přípravek k
holení, jemně jej masírujte do vousu a nechte krátkou dobu, působit.
Po oholení odstraňte přebytečnou pěnu teplou vodou.
klidnící lehký hydrogel 50 ml
Charakteristika:
• uklidňuje pokožku a zabraňuje podráždění po holení, příjemně voní
• udržuje pokožku hydratovanou po celý den, zvyšuje odolnost pleti
• rychle se vstřebává, nezanechává mastnou pleť
Použití: Naneste na očištěnou pokožku ráno, nebo večer a jemně
masírujte. Rovněž ideální jako ošetření po holení.
anti-aging krém pro zralou pleť
mužů 50ml
Charakteristika:
• intenzivně hydratuje, zabraňuje ztrátě napětí a pevnosti
• eliminuje známky předčasného stárnutí pokožky
příjemně voní, chrání před volnými radikály
Použití: Naneste na očištěnou pokožku ráno, nebo večer a jemně
masírujte.

– osvěžující přípravek na oční okolí 15 ml
Charakteristika:
•
zpevňuje oční okolí, má chladivý efekt
•
vyhlazuje kůži a zvyšuje její napětí a pevnost
•
nelepí a rychle se vstřebává
•
zvlhčuje, ideální na cestování
Použití: Aplikujte gel pod oči každé ráno a večer na očištěnou pokožku a
nechte jej absorbovat.
deodorant
Charakteristika:
•
jednoduchá aplikace, příjemná vůně navozující pocit čistoty, nelepí
•
je vhodný ke každodennímu použití, pravidelný společník moderního
muže
•
neobsahuje alkohol ani sloučeniny hliníku
Použití: Jednoduše vetřít do pokožky v podpaží a nechat několik okamžiků
oschnout. Obléknout se až po několika minutách.

Výrobky z řady MEN, pokožka okamžitě pohlcuje a tím i
vydatně účinkuje s výsledky, které můžete vidět a cítit.
Potřebujete balzám na rty a krém na ruce, vyzkoušejte:
2501

LIP MASK -

Charakteristika:
intenzivní noční péče, zklidňuje suchou a popraskanou pokožku rtů
poskytuje hedvábnou pružnost, regeneruje, vyrovnává
vlhkosti
pěstí kontury rtů, zvětšuje objem
Použití: Aplikujte na vyčištěnou pokožku rtů ve večerních
hodinách. Suché, křehké rty získávají přes noc neodolatelnou,
hedvábnou hladkost. Rty jsou zvlhčené a plné.

2502

HAND MASK -

Znatelně ruce během noci vylepšuje. Bohatá formulace vyživuje
suchou a stresovanou pleť zvlhčuje a uklidňuje směsí glycerinu,
močoviny a bisabololu. Pečuje intenzivně o pokožku v okolí nehtů.
Podporuje regeneraci kapilárních kutikul a zabraňuje dalšímu
lámání a vysoušení.
Charakteristika:
vyživuje suchou a stresovanou pleť zvlhčuje a uklidňuje
posiluje strukturu nehtů a zvyšuje jejich odolnost
zajišťuje hladké, sametové ruce a upravené nehty.
Použití: Naneste večer na očištěné ruce, případně si navlékněte
bavlněnou rukavici a nechte masku pracovat přes noc.

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

