
 

 



 

 
 
 

   
 
5010 HYDRO ACTIVE GEL  
Hydro aktivní gel s hyaluronovou kyselinou extraktem z macešky a imperata cylindrica 
Charakteristika: 

• lehká 24hodinová gelová péče o dehydratovanou pokožku 
• poskytuje pokožce dlouhotrvající, hlubokou vlhkost 
• vyhlazuje vrásky způsobené suchem, obsah lipidů 11% 

Použití: Na obličej, krk a dekolt ráno, nebo večer po vyčištění.   

 

5015 SUPER HYDRATING CREAM  
Super hydratační krém s hyaluronovou kyselinou, imperata cylindrica, alantoinem a sacharidy. 
Charakteristika: 

• 24hodinová péče o suchou, spíše dehydratovanou pokožku 
• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající hlubokou vlhkost 
• vyhlazuje vrásky způsobené suchem, obsah lipidů 23% 
• zklidňuje, rychle se vstřebává, zjemňuje 

Použití: Jemně vmasírujte na obličej a dekolt ráno nebo večer po vyčištění a tonizaci.  Vynikající 
základ make-upu. 
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5020 HYALURON³ REPLENISH CREAM   
Hyaluron³ doplňující vydatný krém s vlčím bobem s hyaluronovou kyselinou, imperata cylindrica a vitamíny. 
Charakteristika: 

• vydatná 24hodinová péče o suchou pleť obsah lipidů 32,5% 
• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající hlubokou vlhkost a lipidy 
• regeneruje, chrání před volnými radikály, posiluje kožní bariéru 
• mírní pocity napětí 

Použití: Ráno, nebo večer po čištění a tonizaci naneste na obličej, krk a dekolt a jemně 
vmasírujte. 

5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM  
Expresně zvlhčující sérum s hydroexpress complexem, hyaluronovou kyselinou extraktem z macešky 
a Ectoinem. 
Charakteristika: 

• posilovač vlhkosti, chrání před volnými radikály 
• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající vlhkost do hloubky 
•  vyhlazuje vrásky způsobené suchem 

Použití: Naneste ráno a večer po vyčištění obličeje a poté použijte vhodný krém. 

5060 AQUALIFT EYE GEL  
Aqualift oční gel s komplexem na citlivou pleť, hyaluronovou kyselinou, imperata cylindrica a 
extraktem z hroznových kmenových buněk. 
Charakteristika: 

• osvěžující oční kontura s okamžitým účinkem 
• vyhlazuje vrásky způsobené suchem a zajišťuje trvalou vlhkost 
• chrání kmenové buňky pokožky před vystavením UV záření 
• snadno roztírá, rychle se vstřebává 

 
 
5090 DEEP XPRESS HYDRO MASK  
Hydro maska s deep xpress komplexem a pululanem. 
Charakteristika: 

• intenzivně zvlhčující a osvěžující gelová maska 
• vyhlazuje pokožku, dodává uklidňující pružnost 
• ideální pro použití v kombinaci s hydroactive gel  
•   

Použití: Pomocí štětce naneste jemnou vrstvu masky, včetně oblasti očí. Doba aplikace: 5-20 
minut. Zbytky odstraňte vlhkou houbičkou na masku a pokračujte v péči o pokožku jako obvykle.  

  



 

 
UV+ IR ochranný denní nemastný přípravek s Ectoinem®, thermus thermophilus fermentem a 
oxidem titaničitým.  
Charakteristika: 

• chrání před UVA +UVB zářením + IR zářením 
• chrání buňky před oxidačním stresem 
• zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem 
• vhodné pro všechny typy pleti, lze kombinovat s jakoukoliv péčí 

Použití: Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek. 
Tip: Nanesením na hřbety rukou si vytvoříte neviditelné ochranné rukavice. 
 

  
 

Vyvažovací krém na smíšenou pleť, s extraktem z rýžových otrub, extraktem z červené 
řasy, aloe – vera a nylonovým práškem. 
Charakteristika: 

• zjemňuje a hydratuje pokožku 
• snižuje nadměrnou tvorbu mazu, hydratuje  
• vyhlazuje a změkčuje pleť, zužuje reliéf pórů 

Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako noční, nebo denní krém v dostatečné 
vrstvě a lehce vetřete. Je vhodný i jako kvalitní podklad pod make-up 
 
4010 LIGHT MATTIFYING CREAM  
Lehký krém pro nečistou pleť s Equal - Refining complexem, kyselinou hyaluronovou s dlouhým a 
krátkým řetězcem, silikou a extraktem z aloe vera. 
Charakteristika:  

• poskytuje hedvábně jemnou pleť 
• snižuje maštění pleti a zjemňuje póry 
• uklidňuje a zabraňuje zarudnutí 
• hydratuje, vyhlazuje drobné linky a vrásky 

Použití: Lehký matující krém, naneste ráno nebo večer na očištěnou pokožku, ošetřenou sérem.  Vhodný 
i jako podklad pod make-up. 
 
 

4030 PURIFYING BHA SERUM  
Čistící sérum pro nečistou pleť, s Equal - Refining complexem, BHA  kyselinou, kyselinou hyaluronovou s 
dlouhým řetězcem a extraktem z aloe vera. 
Charakteristika:  

• předchází kožním skvrnám 
• uvolňuje komedony  
• působí antibakteriálně a protizánětlivě  
• hydratuje a zklidňuje, pH 4,8 

Použití: Jemně vklepejte do pokožky obličeje a krku, po vyčištění a tonizaci pleti. Můžete aplikovat i 
lokálně na mastná a nečistá místa. Následně použijte krém.  
 
 
 



 

Koncentrát s hyaluronovou kyselinou 
Charakteristika:  

• hydratuje, a zjemňuje pleť 
• váže volné radikály 
• zabraňuje rychlé destrukci kůže 

Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno a večer. 
Poté aplikujte běžný denní či noční krém

 
Ampulkový koncentrát proti červeným žilkám s kyselinou hyaluronovou, 
sensitivním komplexem a sacharidy. 
Charakteristika:  

• uvolňuje a zklidňuje pokožku, posiluje tkáně a kapilární systém 
• podporuje pleti přirozenou regenerační aktivitu 
• hydratuje, snižuje zarudnutí 

Použití: Lehce vpracujte do připravené pokožky. V saloně ideálně po peelingu v domácím ošetření na noc. 
 

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


