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serum s kaviárem
Poskytuje intenzivní vlhkost, chrání před volnými radikály a 
intenzivně regeneruje, chrání před negativními účinky UV 
záření, chrání před znečištěným ovzduším, zlepšuje elasticitu 
kůže, má hydratační účinky. 
Vhodné zejména pro unavenou, vyčerpanou a poškozenou 
pokožku.    
Použití: Natřete na pleť po očištění před nanesením krému 
nejlépe ráno 
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 serum s C 
vitamínem
Serum s vitamínem C a výtažky ze švýcarských bylinek, 
sléz, máta, meduňka, rozrazil petrklíč, řebříček. Je účinný 
proti pigmentovým a stařeckým skvrnám, má 
projasňující a zesvětlující účinky, chrání před negativními 
účinky UV záření, detoxikuje a povzbuzuje pleť.
Použití: Natřete na pleť po očištění před nanesením 
krému nejlépe ráno.   

 intenzivně hydratační 
sérum 
Přináší pleti extra porci vlhkosti, projasní ji a rozzáří, chrání 
před negativními účinky UV záření, zlepšuje elasticitu kůže, 
chrání před znečištěným ovzduším, vypíná, má 
adstringentní a klidnící účinek. 
Použití: Natřete na pleť po očištění před nanesením krému 
nejlépe ráno.  
 
 
 
 

 intenzivní zpevnění a 
lifting 
S kyselinou hyaluronovou, vitamínem E, kapradinový 
extraktem, pro intenzivní zpevnění a lifting. Chrání před 
volnými radikály a negativními účinky UV záření, udržuje 
vlhkost. Pro zralou, vadnoucí pleť. 
Použití: Natřete na pleť po očištění před nanesením krému 
nejlépe ráno. 
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POPIS OŠETŘENÍ         
udržení získaných  
výsledků + vitalizace 

PRODUKTY 

čištění                         1-2 ml             4100 P Prime Cleanser  -   čistící emulze s AHA kyselinami 

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              
  nebo                            1 ml               

9419 Magic Spheres Firm & Lift – intenzivní zpevnění a lifting    
9412 Magic Spheres Caviar Repair – serum s kaviárem 

maska                          1 ks             4141 P Biocellulose Mask Age Defying  - biocelulózová maska  

masáž                          5 ml                          4125 P Youth Preserve  Cream – intenzivní reparační krém   

  závěrečná péče  oči   ½ ml                   4160 P Eye Care Cream -  oční krém 

  denní péče                  1 ml               
 
   nebo                           1 ml               
  krém + UV ochrana     1 ml                 

9419 Magic Spheres Firm & Lift – intenzivní zpevnění a lifting   
9412 Magic Spheres Caviar Repair – serum s kaviárem  
4129P Premium AGE Protector SPF 30 – denní ochranný a regenerační 

krém 
 
 

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


