
 

 

:



 

– odličovač obličeje a očního make-upu   
Velmi jemně odstraňuje make-up a oční make-up. Pracuje velmi šetrně bez dření, nebo škrábání, má 
pH lehce alkalické. Obsahuje butylenglykol – rozpouštědlo, které nevysušuje, je dobře snášeno pletí 
i při každodenním použití 
Použití doma i v kabině: 
Čištění očních víček a řas by mělo být vždy provedeno před odlíčením obličeje. Na oči použijte lehce 
navlhčený vatový tampon jako podložku pod řasy. Poté druhým vlhkým tampónem, na který 
nanesete odličovač překryjte oční víčka a řasy a nechejte krátce působit. Poté snadno odstraníte 
make-up od kořene řas k jejich konci. Dbejte, aby se přípravek nedostával do očí.  Na obličej naneste 
přípravek krouživými pohyby a poté spláchněte.   
Tip: Vhodný i na odlíčení očí a rtů.  

– zázračné tonikum 
Tonikum s lehkým exfoliačním účinkem, pro důkladné dočištění, vyhlazení a projasnění 
pleti. Vhodné především pro nestejnoměrně pigmentovanou, náročnou a porézní pleť a pro 
pleť se sklony k maštění. Obsahuje kyselinu salicylovou, která změkčí, odloučí a projasní 
povrchové vrstvy kůže a Guaranu s koktejlem z tříslovin, vitaminů A, B1, B3, C a E, 
minerálních látek, jako je vápník, hořčík, draslík, fosfor, selen, stroncium a aminokyseliny a 
kofein. Zlepší prokrvení a regeneraci, dobře hojí zánětlivá místa. Vhodné pro všechny typy 
pleti, kromě velmi citlivé  
Použití doma i v kabině: Naneste na tampon a pleť po základním očištění a peelingu 
důkladně tonizujte. Vyhněte se oblasti oční.   
 

 

Advanced Radiance  sérum s 
peptidem mědi a C vit.  
Měď, se přirozeně vyskytuje v našich tkáních. Její nedostatek je již 
dlouhou dobu spojován s mnoha degenerativními nemocemi. Jedna z 
hlavních rolí mědi je ta, že potlačuje zánětlivé cytokiny. Existuje 
vědecký názor, že zvýšený zánět v těle způsobuje zrychlení stárnutí. 
Tripeptid (GHK) působí jako kosmetický dron přinášející měď tam, kde 
je potřeba, bojuje proti zánětu, podporuje regeneraci. Vitamín C 
působí jako antioxidant, podporuje tvorbu kolagenu a rozjasní pleť. 
Použití doma: večer na připravenou pleť po dobu až 8 týdnů.



 

 perly vitamínu C a aktivační roztok  
PURE VITAL C BOOSTER je koncentrát antioxidantu účinné látky 
pro zjemnění pleti, který se čerstvě připravuje těsně před aplikací. 
Perly vitamínu C smísíme s aktivačním roztokem a poté 
aplikujeme na kůži. Tím vysoce koncentrovaný vitamin C plně 
rozvíjí svou účinnost. Vitamin C má na kůži mnoho pozitivních 
vlastností. Projasňuje, podporuje vlastní tvorbu kolagenu 
v pokožce, sjednotí a omladí pleť, vyhladí jemné linky a vrásky, 
zjemní póry, projasní a chrání před oxidačním poškozením.   

Vložte jednu perlu do dlaně a zakápněte ji dvěma 
plnými kapátky aktivátoru. Důkladně promíchejte. Aplikujte na 
důkladně umytou pokožku. Používejte jednou týdně nebo častěji 
podle potřeby pouze na noc. 
 
 

 7 x 2ml ampulky s C vitamínem 
Vitamin C redukuje hyperpigmentaci a stařecké skvrny, které se 
objevují s přibývajícím věkem. Stimuluje se tvorba nového kolagenu a 
pleť je intenzivně hydratuje a vyhlazuje glycerinem a kyselinou 
hyaluronovou. Regeneruje poškozenou pojivovou tkáň, má antioxidační 
účinek. (slunce, stres, nikotin…) 

Ampulku opatrně odlomte, vklepejte obsah do dlaní 
a jemně vtlačte na obličej, krk a dekolt, rozetřete a zapracujte. Poté na 
něj naneste denní nebo noční péči. (V prodeji od poloviny března.) 

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


