sérum ke snížení nežádoucích
pigmentací
Přípravek díky age spot corrector, lipozomálnímu extraktu z řeřichy a sóji zesvětluje stařecké skvrny, snižuje tvorbu pigmentací a brání jejich novému
vytváření.
Hydrataci a zvláčnění zajišťuje sacharid Isomerát, hedvábný prášek, dlouho
a krátko řetězcová kyselina hyaluronová.
Dokonalý svěží vzhled zajistí a před volnými radikály chrání vitamín E.
Použití: Naneste na připravenou pleť ráno a večer a jemně vmasírujte.
Používejte kdykoliv během roku.

krém na problémovou,
namáhanou pleť.
Obsažený bisabolol uklidňuje namáhanou pleť a senzitiv komplex z jírovce,
pupečníku, měsíčku, a náprstníku, zklidňuje podráždění. Kapradinový olej
regeneruje, působí proti zápalovým reakcím, celkově uklidňuje namáhanou a
podrážděnou pleť. Panthenol stimuluje regeneraci, zvyšuje vlastní ochranné
mechanismy. Krém pomáhá řešit i problémy u suché aknózní pleti.
Použití: Dvakrát, nebo vícekrát denně jemně vetřít do pokožky.
Výborný na zrychlení hojení po laserových zákrocích.

bylinný krém na ošetření jizev a strií.
Obsahuje sigesbeckii orientalis, která podporuje rekonstrukci pojivové tkáně,
rekonstruuje a vyplňuje jizvy, stimuluje tvorbu nové tkáně
po úrazech a spáleninách dotváří kvalitní povrchové struktury, zvyšuje
jemnost a hebkost pokožky. Mangový olej regeneruje, zjemňuje
octyldodecanol mastná kyselina, podporuje průnik aktivních látek. Vitamín C
fosfát stimuluje tvorbu kolagenu, posiluje pojivovou tkáň a vitamín E acetát
chrání před oxidačními procesy.
Použití: Dvakrát denně jemně vetřít na obličej dekolt a krk.
(Můžeme použít i vysoko do okolí očí, nebo lokálně na zahojené spáleniny,
strie a keloidní jizvy.)

- epigenetické sérum, pro udržení
vitality
Sérum obsahuje formuli proti stárnutí, která snižuje epigenetickou
modifikaci kožních buněk vnějších vlivů a zlepšuje odolnost vůči stresu,
zvyšuje vitalitu kožních buněk, podporuje prozáření a mladistvý zjev. To
vše zajišťuje měsíček zahradní, kyselina hyaluronová s dlouhými řetězci,
na povrchu kůže váže vodu, kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem,
proniká do epidermálních vrstev pokožky a sacharid isomerát z
přírodních cukrů funguje jako "magnet na vlhkost".
Použití: Ráno a večer naneste na připravenou očištěnou pleť.
(Výborný na podrážděnou pleť po koupání v bazénech a na periorální
dermatitidu.)

sérum, pro okamžitou viditelnou záři
Obsahuje extrakt z řas a equal-refining complex , což zlepšuje zářivost
pokožky, posiluje vlhkost, snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje jas
pokožky. Krátká i dlouhá kyselina hyaluronová hydratuje, sacharid izomerát
udržuje vlhkost a kofein podporuje krevní oběh. Kožní bariéru posílí a záněty
sníží niacinamid, vitamin B3. Vizuálně rozzáří a zjemní vrásky i pigmenty s
měkkým zaostřením.
Použití: Naneste na očištěnou pleť pod krém.
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako
zvýrazňovač, nebo jako základ před líčení.

2501 GOODNIGHT LIP MASK noční vyhlazující maska na rty
Intenzivní noční péče, lněným, bavlníkovým olejem, kandelilovým a
slunečnicovým voskem a bambuckým máslem, zklidňuje suchou a
popraskanou pokožku rtů. Kyselina hyaluronová a bylinka acmella
poskytují hedvábnou rtům pružnost, regenerují, vyrovnávají vlhkost pěstí
kontury rtů, zvětšuje objem.
Použití: Aplikujte na vyčištěnou pokožku rtů ve večerních hodinách. Suché,
křehké rty získávají přes noc neodolatelnou, hedvábnou hladkost. Rty budou zvlhčené a plné.
Tip: Perfektní denní SOS péče pro stresované rty v tenké vrstvě i jako podklad pod rtěnku.

Ošetření pomocí přípravků série ALL SKIN NEEDS individuálně kombinujeme s běžnými každodenními pěstícími přípravky.
Nehledíme při tom jenom na věk, ale především na stav a potřeby pleti. Samozřejmostí je, že všechny přípravky by měly
být použity na očištěnou a připravenou pokožku.

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

