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Obnovte Vaši pokožku!  
 

Období podzimu, je ideálním časem, 
pro kůru s ošetření EXFOLIANT SYSTÉM 
od JANSSEN COSMETICS. Rohovinová 
vrstva je po létě vysoce navrstvena, 
barva zašedlá a pokožka povadlá bez 
energie. Pomocí chemického peelingu, 
docílíte celkové hloubkové regenerace.  
 

Co je to EXFOLIANT SYSTÉM? 
Mnohdy také označován jako chemický 
peeling. Na pokožku se aplikuje gel, který 
obsahuje AHA nebo i BHA kyseliny. Což jsou 
ovocné kyseliny, přirozeně se vyskytující v ovoci, zelenině a dalších potravinách. Tyto 
kyseliny dokáží naleptávat spoje mezi odumřelými kožními buňkami a tak dochází k 
hloubkové regeneraci kožních buněk. Ovocné kyseliny navozují na pokožce kyselejší 
pH, proto má tento systém blahodárný účinek i na těžké akné.  
 

Co dokáže EXFOLIANT SYSTÉM? 
Výsledek je rychle viditelný. Pleť vypadá mladší, má stejnoměrný svěží povrch.  
 

 všechny produkty se lépe vstřebávají, díky ztenčení rohovinové vrstvy  
 pokožka je vláčná, dobře hydratovaná a 
prokrvená 
 zjemní póry 
 snižuje tvorbu mazu a působí protizánětlivě 
 výborný výsledek v boji proti akné 
 zjemňuje vrásky  
 stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu  
 znatelně projasní pigmentové skvrny  
 po neutralizaci dochází ke karboxy efektu 
(pokožka se výrazně prokrví)  
 působí proti zarůstajícím chloupkům  
 zjemňuje jizvy (například po akné)  

 



 

Kdy není vhodné aplikovat EXFOLIANT SYSTÉM? 

 v těhotenství a při kojení  
 u alergie na některou látku v přípravku  
 při akutních kožních infekcí 
 u celkové akutní virózy, nebo bakteriální infekce 

 

Jak ošetření probíhá? 
EXFOLIANT SYSTÉM se aplikuje jako kůra. Ideálně v rozmezí 5 týdnů. Klientka dochází 1x týdně na 
ošetření. Intenzita AHA kyselin, se postupně zvyšuje na 20%, 30%, 40%, 60%, (poslední koncentraci 
doporučuji zopakovat 2x).  
 

Pokožku nejdříve důkladně očistíme pomocí přípravku 5700P CLEANSER.  
Kolem očního okolí naneseme malé množství očního přípravku jako ochranu.  
Aplikujeme gel 5720P EXFOLIATOR 20, v druhém ošetření 30, dále 40 a 60. U 

nižších koncentrací většinou klientka necítí nic, u vyšších může cítit jemné štípání.  
Po uplynutí doby působení, se na exfoliační gel nanese 5710P pH 

NEUTRALIZER. V tomto okamžiku dochází k neutralizaci ovocné kyseliny, na kůži 
probíhá chemická reakce a také výměna plynů tzv. karboxy efekt. Díky tomu se 
pokožka vydatně okysličí a omladí.  

Poté se vlhkým kompresem vše z pokožky omyje a přichází na řadu důkladná 
hydratace.  

Ideální je aplikace ampulky, v kombinaci s kolagenovou nebo matrigelovou 
maskou. 

Na závěr ošetření musí vždy být použita UV ochrana nejlépe 2832 
FACEGUARD. 
 

Jak se chovat po aplikaci? Pro klientky: 
 vyvarovat se UV záření a soláriu (alespoň týden po skončení kůry)  
 používat UV ochranu 2832 FACEGUARD 
 nenavštěvovat saunu, neprovádět depilace  
 intenzivně pokožku hydratovat pomocí séra nebo ampulek  

 

Pro klientky! 

Nebojte se, toto ošetření podstoupit. Nepřináší žádné nežádoucí 
účinky, pokožka bude po ošetření jen lehce zarudlá, což se do 
druhého dne zklidní. V některých případech může dojít i k jemnému olupování.  
Kůže Vám za tento krok bude nesmírně vděčná, protože se bude moci pořádně 
nadechnout a dostane vydatnou dávku hydratace a účinných látek.  
Za sebe toto ošetření velice doporučuji především klientkám, které se trápí s akné. 
Výsledky jsou na pleti opravdu rychle vidět.  
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