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Vraťte pleti hydrataci 
 
Po létě dostala naše pokožka zabrat. UV záření a sluníčko, z ní 
vytáhlo velké množství hydratace a rohovinová vrstva, bude ve 
většině případů silně navrstvena. Proto se nabízí, koncem srpna 
začít s intenzivní hydratací a exfoliací pokožky.  
 
Nabídněte klientkám, jedno z těchto super hydratačních ošetření. Dojde ke 
🌢zlepšení TEWL pokožky 
🌢kůže nebude na povrchu zhrublá 
🌢dodá vysokou dávku hydratující kyseliny hyaluronové  
🌢výsledkem je jemná, hebká pokožka 
🌢navrátí růžové tóny kůže  
 

Nedílnou součástí péče o dehydratovanou pleť, je 
intenzivní domácí ošetření. Nezapomeňte proto 
doporučit klientkám, adekvátní domácí péči. Při 
poctivém používání produktů, je krásná, 
hydratovaná pleť bez vrásek, zaručena.  
 
 

Hyaluronová kyselina - hyaluronic acid, síranový glukosamin, je jednou 
z hlavních složek mezibuněčných prostor v těle. Slouží jako vodní rezervoár. Sodná 
sůl hyal. kyseliny má velmi malou molekulovou hmotnost a proto je schopna 
pronikat do kůže a brát s sebou vodu a další aktivní látky. Pro velmi dobrou 
snášenlivost a vysokou schopnost hydratace, má širokou škálu uplatnění. 
V kosmetice ji najdeme například jako krátko, dlouho řetězcovou a síťovanou. Každá 
zasáhne pokožku v jiné vrstvě a trochu jiným způsobem.  

 
 



 

 
Ošetření mladé, dehydratované pleti: 
Jedna z mnoha možností, jak tuto pleť ošetřit v salóně.  
 
ČIŠTĚNÍ:  
5000 MILD CREAMY CLEANSER jemný krémový čistič 
 
OŠETŘENÍ OČÍ:   
5060 AQUALIFT EYE GELaqualift oční gel   
    
PEELING:  
7570 P THERMO PEEL MASK CRANBERRY prohřívací peeling s brusinkami 
 
TONIZACE:  
5001 RADIANT FIRMING TONIC zpevňující tonikum   
 
AMPULKA:  
Pomocí ampulky, do pokožky dostaneme maximální množství účinných látek. Ampulku je 
ideální použít v okamžiku, kdy je pokožka nejvíce otevřená a to je po peelingu a 
hloubkovém čištění. 

1951 HYALURON FLUID * koncentrát s hyaluronovou kyselinou 
 
MASKA:  
Alginátová maska zavede ampulku hlouběji do pokožky.                       
831 P SPIRULINA GREEN MASK – prášková maska klidnící se 
spirulínou  mořskými řasami a vit.C • zklidňuje a hydratuje pleť • podporuje hydrataci, stimuluje krevní oběh, • zpevňuje kontury obličeje a hluboce hydratuje • usnadňuje vylučování škodlivin a okysličování pleti 
  
MASÁŽ: 
8551 P HYDRATING CREAM MASK hydratační krémová maska • hydratuje, snižuje vrásky způsobené suchem • zmírňuje pocity napětí • posiluje přirozenou kožní bariéru 
   
SÉRUM: 
5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM expresně zvlhčující sérum 
 
KRÉM:  
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný denní nemastný 
přípravek 
5015 SUPER HYDRATING CREAM super hydratační krém 
 
 
PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
 
5000, 5001, 5060, 5008, 5035, 2831 na den, 5010 nebo 5015 nebo 
5020 (podle potřeby pleti) 
 
 
 
 



 

 
 
Ošetření zralé, dehydratované pleti:  
 
Jedna z mnoha možností, jak tuto pleť ošetřit v salóně.  35+ 
 
ČIŠTĚNÍ: 
0000 BRIGHTENING FACE CLEANSER čistící mléko pro rozzáření pleti 
 
OŠETŘENÍ OČÍ:  
0061 RICH EYE CONTOUR CREAM vysoce účinná péče o okolí očí   
 
PEELING: 
7570 P THERMO PEEL MASK CRANBERRY prohřívací peeling s brusinkami 
 
 
TONIZACE: 
0001 BRIGHTENING FACE FRESHENER  pleťová voda s projasňujícím účinkem. 
 
AMPULKA:  
1992 ANTI -WRINKLE BOOSTER * ampulkový koncentrát k vyhlazení a vypnutí pleti 
 
MASKA: 
8350 P SNOW ALGAE - maska pro suchou kůži s extraktem z ledové řasy  
• osvěžuje a posiluje pokožku • zajišťuje intenzivní vlhkost • redukuje pórovitost pleti • jemně matuje 
 
MASÁŽ:  
2610 MARINE COLLAGEN CREAM formující krém 
proti stárnutí 
 
SÉRUM:  
2630 MAGIC GLOW SERUM sérum, pro okamžitou 
viditelnou záři 
 
KRÉM: 
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný 
denní nemastný přípravek 
2620 SENSATIONAL GLOW CREAM - 24hodinové 
ošetření, které dodává pokožce trvalý lesk 
 
PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
 
0000, 0001, 0061, 0007, 2630, 2831, 2620 nebo 
2610 
 
 
 
 
 
 



 

Ošetření dehydratované, náročné pleti: 
 

Jedna z mnoha možností, jak tuto pleť ošetřit v salóně. 45+ 
 

ČIŠTĚNÍ: 
Dvoufázové, pro zvýšení efektu prozáření pleti:  
1102 LUXURY OIL CLEANSER luxusní olejový čistič 
3300 MELAFADIN CLEANSING POWDER čistící prášek 
 

OŠETŘENÍ OČÍ: 
1160 TRI-CARE EYE CREAM zpevňující oční krém 
 

PEELING: 
1107 SKIN REFINING ENZYME PEELING enzymatický peelingový gel 
 

TONIZACE: 
1101 MICELLAR SKIN TONIC tonikum pro náročnou pleť 
 

PŘIPRANÁ MASKA:  
Tato maska pokožku intenzivně prokrví a zvýší tak schopnost absorbovat přípravky do 
hloubky pokožky. (Pozor, kůže po aplikaci zčervená, není to reakce ale prokrvení kůže, zčervenaní odezní)  
5504  REVIGORATING FACE MASK vysoce účinná přípravná stimulující maska 
• stimuluje buněčnou činnost • povzbuzuje všechny funkce pokožky • směřuje cíleně k prokrvení pokožky • aktivuje látkovou výměnu • zlepšuje přísun kyslíku, aktivuje a regeneruje 
 

AMPULKA: 
1917 SKIN CONTOUR FLUID * k výraznému konturování tváře 
 

MASÁŽ: 
Vysoce hydratační masáž, se speciální mořskou řasou.  
8301901 MATRIGEL FACE PURE  - matrigel bez přísad • obzvláště snášenlivý, bez chemických konzervačních látek a parfemace • působí proti zrudnutí kůže, uklidňuje a zmírňuje podrážděnou pokožku • vynikající masážní přípravek k péči o obličej i tělo • udržuje vlhkost, chrání před vysoušením, zásobuje pleť důležitými živinami • podporuje přirozený proces regenerace, zvyšuje pružnost a elastičnost pleti 
 
MASKA 
8104 915 COLLAGEN HYALURON - modrá kolagenová maska s hyaluronem 
• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace • udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky • podporuje přirozený proces regenerace, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost  • zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně, povzbuzuje buněčnou činnost 
 

SÉRUM: 
1190 INSTANT LIFT SERUM liftingové hydratační sérum 
 

KRÉM: 
2831 FACE GUARD ADVANCED – UV+ IR ochranný denní nemastný přípravek 
1117 SKIN CONTOUR CREAM krém na zpevnění pleti 
 
PRODUKTY VHODNÉ NA DOMA: 
1102, 3300, 1101, 1107, 1160, 1190, 2831, 1110 nebo 1117 nebo 1120                        
 
Vypracovala: Dis Lenka DOLÁKOVÁ – školící kosmetička Janssen Cosmetics a inspira: cosmetics 


