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oční krém na namáhané oči 
Speciální oční péče pro namáhanou, citlivou oblast očí. Pigmenty, které 
odrážejí světlo, okamžitě projasní oční stíny, vizuálně zjemní vrásky. 
Chrání proti UVA / UVB a IR záření. Obsahuje mimo jiné Pentavitin®, 
sacharidový komplex podobný kožní hydrataci, který udrží vlhkost až 72 
hodin, Matrixyl Synthe'6®, vysoce účinný peptid stimuluje a vyhladí 
reliéf, Venuceane®, chrání před  stresem z IR záření, brzdí záněty, 
zlepšuje hydrataci rohovité vrstvy a udržuje pleť elastickou. Pro trvale 
svěží a zářivé oči.  

Naneste na den a noc krém na oblast kolem očí a jemně 
zapracujte.  

 komplexně regenerační sérum vhodné i kolen očí.
Na pokožku neustále působí různé typy záření, UVA, UVB, IR a 
vysokoenergetické denní světlo HEV. Tato záření podporují rychlejší stárnutí 
pokožky! V kůži se zvýší přítomnost reaktivního kyslíku, dochází k poškození 
mitochondriální DNA. Regenerace epidermální bariéry se zpožďuje, snižuje se 
imunita a zvyšuje se možnost zanícení.  Je důležitá ochrana kosmetickými 
přípravky, které obsahují i tzv. modrý filtr BLUMILIGHT®. Filtr je vyroben z 
přírodní suroviny z kakaa je to ochrana proti  HEV pocházejícího z Peru. Dále 
proti nečištění účinkuje kamélie červená extrakt a matrixyl synthe 6 má 
intenzivní liftingový a regenerační vliv, pentavin zaručuje dlouhodobou 
hydrataci.   

na připravenou pleť v okolí očí ráno a večer po dobu alespoň 
. 
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oční krém    
Tkáň v okolí očí je třeba posílit, vypnout kontury a přinést přitom úlevu od přetížení. 
Dlouhodobé účinky očního krému s peptidy ze sóje, kvasnic a rýže, redukují tmavé kruhy a 
otoky, zlepší mikrocirkulaci kůže, posílí pevnost kolagenu a elastinu. Projeví se stabilizací 
cévních stěn, je posílena kolagenová struktura. Důsledkem je lepší přívod kyslíku do tkání. 
Působením hyaluronové kyseliny, se mnohonásobně zvýší hospodaření s vodou, projasní se 
kruhy pod očima a zmírní otoky. Vitamín A palmitát stimuluje přirozenou regeneraci kůže a 
zlepšuje její strukturu a vitamin E acetát chrání před volnými radikály. 

Aplikujte ráno a večer na vyčištěnou pleť v okolí očí.    
Kdykoliv během ošetření, nebo jen na závěr jemně vtlačte do pokožky 

v oblasti očí a rtů 

chladící oční gel     
Jemný chladivý přípravek na ošetření očního okolí. Je bohatý na hyaluronovou kyselinu, 
která zajišťuje dostatečnou hydrataci, patentovaný high-tech peptid Matrixyl 3000®, 
stimuluje tvorbu nové kyseliny hyaluronové, kolagenu a elastinu. Kofein zvýší prokrvení a 
stimulaci buněk. Je zajištěna rychlá a jednoduchá aplikace, vysoká hydratační schopnost, 
účinná a vydatná regenerace. 

Aplikujte ráno a večer na připravené oční okolí a jemně vklepejte.

aktivní sérum na zklidnění pleti i v oblasti kolem očí 
Vysoce koncentrovaný elixír s okamžitým a dlouhodobým účinkem. Zklidňuje pokožku ihned 
díky senzitiv komplexu. Lněný extrakt omezuje pronikání dráždivých látek, 
snižuje zarudnutí a podráždění. Kyselina hyaluronová vyplňuje vrásky a 
polstruje pokožku zevnitř. Sacharid isomerate z přírodních cukrů, ulpívá na 
keratin, velmi vydatně váže vodu a napomáhá optimálnímu průniku aktivních 
látek kůží.

Aplikujte ráno a večer 1 kapku na vyčištěnou pleť okolo očí. 
Poté případně naneste obvyklý krém.  

Dejte 2 kapky na okolí očí a jemně vtlačte do pokožky. 
 

 

 

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


