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Vážená paní,   
  

otevíráte skripta, která Vám budou 
průvodcem mezi produkty Janssen 
Cosmetics  na českém trhu a jejich 
nejvhodnějšími aplikacemi 
v kosmetických salonech a studiích 
popřípadě pro domácí použití. 
Firmu Janssen Cosmetics založil v r. 1997 
Walther Janssen.  Působí v oblasti 
kosmetiky od r. 1975 a tak může své rozsáhlé vědomosti a 
zkušenosti z tohoto oboru uplatnit i ve svém vlastním 
podniku. V současnosti firmu zastupují synové Ulrich a 
Reinhard. Janssen Cosmetics se specializuje na vývoj a odbyt exkluzivních přípravků pečujících o pleť, 
pro profesionální, i domácí použití.   
 

Janssen Cosmetics klade zvláštní zřetel na: 
✓ kvalitu výrobků, 
✓ používání moderních účinných látek, jejichž působení je vědecky dokázáno, 
✓ vývoj profesionálních kosmetických metod, 
✓ dosažení efektivní kombinace kosmetických metod pro spokojenost spotřebitelů 

 
Se zkušenostmi, které jsme nasbírali v celosvětovém odbytu kosmetických výrobků a těsné spolupráci 
s laboratoří kosmetiky Dr. Sachera, jsme vyvinuli program pečující o pleť, který odpovídá 
nejmodernějšímu vývoji kosmetiky. Všechny výrobky splňují kosmetické předpisy a odpovídají 
nejaktuálnějšímu technologickému standartu. Janssen Cosmetics se na českém trhu představil 
poprvé na kosmetickém veletrhu BEAUTY Praha na podzim roku 1998 a od jara 1999 začala v české 
republice distribuce této značky.  

Kosmetické produkty Janssen Cosmetic, jsou vyráběny v souladu s  přísnými evropskými 
normami, platnými i v české republice. 
            
 
 
Důkazem správné výrobní praxe je od r. 2004 certifikát 
ISO 9001  
 

JANSSEN COSMETICS ČR najdete na adrese:  

Školicí středisko a expediční sklad  

Nová Přímětická 360/24, 669 04 Znojmo 

Tel. 515 26 16 26   

        776 60 26 16                                                                        

        777 26 16 26   

 na internetových stránkách: www. janssen-beauty.cz    

 elektronická adresa -  

mailto:info@janssen-beauty.cz


                                                                                                                                      
 

 
4 

– suchá pleť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velmi častým problémem je suchá pleť. Příznaky mohou být různorodé: pro tuto pleť jsou typické pocity napětí, 
předčasné vrásky, šupinatá, drsná místa na pokožce a matná pleť bez jasu. Hydrolipidová rovnováha pokožky je 
narušena a je omezena její přirozená ochranná funkce proti vnějším vlivům prostředí.   
Společnost JANSSEN COSMETICS vyvinula řadu, která velmi přesně reaguje na potřeby pokožky a optimálně se 
stará o suchou a dehydratovanou i méně se mastící pokožku. Pravidelná péče přípravky DRY SKIN činí suchou 
pokožku hladkou a pružnou a posiluje její přirozený ochranný film proti vnějším vlivům a předčasnému stárnutí. 

 
 

5000 MILD CREAMY CLEANSER jemný krémový čistič                          
Charakteristika:  

• intenzivní a jemné čištění pleti 

• obzvlášť jemná forma péče, která nenaruší kyselý plášť pleti (její přirozený ochranný systém) 

• udržuje vlhkost pleti, stabilizuje hodnotu pH, nezanechává pocit napětí  

• připravuje optimálně pleť na další ošetření 
Účinné látky: 

• avokádový olej – bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, D a E, vyživuje a chrání pokožku již při čištění, 
zanechává ji vláčnou a jemnou. 

Použití: Ráno a večer nanést malé množství špičkami prstů na vlhkou pleť a krouživými pohyby vmasírovat. Nakonec 
omýt teplou vodou nebo odstranit vlhkým kompresem. Po očištění ošetřete pleť odpovídajícím pleťovým tonikem. 
Dokonale čistí make - up. 

 

5001 RADIANT FIRMING TONIC zpevňující tonikum                            
Charakteristika:   

• pleť jemně tonizuje a osvěžuje 

• stabilizuje hodnotu pH  

• zvyšuje připravenost na další ošetření, zanechává pleť jemnou a hebkou 

• zvyšuje obsah vlhkosti v kůži, osvěžuje pleť 
Účinné látky: 

• kolagen – rozpuštěný v malé dávce glycerínu zpomaluje proces stárnutí kůže, udržuje vlhkost pokožky  
Použití: Ráno a večer po očištění nanést tonikum na tampón a krouživým pohybem vetřít do pokožky. 

 

5008 MILD FACE RUB jemný obličejový peeling   
Charakteristika: 

• pleť vyhlazuje a zjemňuje, povrch, prokrvuje   

• odstraňuje odumřelé zrohovatělé buňky 

• usnadňuje další vstřebávání intenzivních látek, pleť se lépe čistí 
Účinné látky: 

• peelingová zrníčka z jojobového vosku – brusný materiál 

• jojobový olej – pleť pěstí, zjemňuje, zanechává sametový pocit 
Použití: Jemnými krouživými pohyby peelingový přípravek asi jednu minutu masírujte. Poté zbytky odstraňte 
navlhčeným kompresem. (V domácím prostředí lze z pleti osprchovat.) Toto můžeme opakovat 1-2 x týdně dle 
potřeby. Po sejmutí pleť tonizovat a ošetřit podle typu pleti. 
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5010 HYDRO ACTIVE GEL hydro aktivní gel 
Charakteristika: 

• lehká 24hodinová gelová péče o dehydratovanou pokožku 

• poskytuje pokožce dlouhotrvající, hlubokou vlhkost 

• vyhlazuje vrásky způsobené suchem, obsah lipidů 11% 
Účinné látky: 

• extrakt z divoké macešky - aktivuje vodní kanály mezi buňkami pokožky, vyplňuje zásoby 
vlhkosti v pokožce 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• imperata cylindrica -   výrazné a dlouhodobé zvýšení vlhkosti v horních vrstvách epidermis 
(+ 20% více vlhkosti po 24 hodinách) 

• bambucké máslo -  podporuje bariérovou funkci a činí ji měkkou a pružnou, snižuje pocit napětí 

• D-panthenol -  prekurzor vitaminu B5; podporuje přirozenou regeneraci pokožky a posiluje její bariérové funkce  
Použití: Na obličej, krk a dekolt ráno, nebo večer po vyčištění.   

 
 

5015 SUPER HYDRATING CREAM super hydratační krém 

Charakteristika: 

• 24hodinová péče o suchou, spíše dehydratovanou pokožku 

• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající hlubokou vlhkost 

• vyhlazuje vrásky způsobené suchem, obsah lipidů 23% 

• zklidňuje, rychle se vstřebává, zjemňuje 
Účinné látky: 

• imperata cylindrica -   výrazné a dlouhodobé zvýšení vlhkosti v horních vrstvách epidermis   

• sacharidový izomerát - pro dlouhodobou hydrataci pokožky, účinek 72 hodin 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká do horních vrstev a váže tam vodu  

• zesítěná kyselina hyaluronová - vytváří velmi stabilní, zvlhčující síť na pokožce 

• olej z makadamiových ořechů - podporuje bariérovou funkci pokožky 

• bambucké máslo -  podporuje bariérovou funkci a činí ji měkkou a pružnou, snižuje pocit napětí 

• alantoin - uklidňující, snižuje podráždění 
Použití: Jemně vmasírujte na obličej a dekolt ráno nebo večer po vyčištění a tonizaci.  Vynikající základ make-upu. 

. 
 
 

5020 HYALURON³ REPLENISH CREAM  hyaluron³ doplňující vydatný krém 

Charakteristika: 

• vydatná 24hodinová péče o suchou pleť obsah lipidů 32,5% 

• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající hlubokou vlhkost a lipidy 

• regeneruje, chrání před volnými radikály, posiluje kožní bariéru 

• mírní pocity napětí 
Účinné látky: 

• extrakt z bílého vlčího bobu - podporuje syntézu epidermálních proteinů a lipidů, omezuje 
transepidermální ztrátu vody (TEWL) a posiluje bariérovou funkci pokožky   

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká do horních vrstev a váže tam vodu  

• zesítěná kyselina hyaluronová - vytváří velmi stabilní, zvlhčující síť na pokožce 

• imperata cylindrica -   výrazné a dlouhodobé zvýšení vlhkosti v horních vrstvách epidermis   

• sacharidový izomerát - pro dlouhodobou hydrataci pokožky, účinek 72 hodin 

• alfa bisabolol - uklidňující, protizánětlivý, zklidňuje podráždění 

• avokádový olej - zvlhčující; vyživuje, vyhlazuje a regeneruje pokožku 

• vitamin E acetát - chrání buňky před poškozením volnými radikály 
Použití: Ráno, nebo večer po čištění a tonizaci naneste na obličej, krk a dekolt a jemně vmasírujte. 
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5024 HYALURON IMPULSE tobolky s hyaluronovou kyselinou 

Charakteristika: 

• zlepšuje strukturu pokožky 

• vyhlazuje vrásky způsobené suchem 

• ideální podklad pod make-up 
 Účinné látky: 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• double peptide systém - pentapeptide-8 a  tetra-pepptid se vyskytují v kůži, a proto 
mají obzvláště dobrou penetrační schopnost, pokud jde o putování rohovou vrstvou 
a poskytují lepší objem pokožky 

Použití: Odkružte kapsli Hyaluron Impulse nebo hrdlo odstřihněte nůžkami. Vytlačte veškerý jeho obsah a konečky prstů ho 
roztáhněte po tváři, krku a dekoltu. Vyhněte se oblasti očí. Pokud je to žádoucí, naneste na něj obvyklý denní nebo noční 
krém. Pouze pro vnější použití. 

 
 

5035 DEEP XPRESS MOIST SERUM expresně zvlhčující sérum  

Charakteristika: 

• posilovač vlhkosti, chrání před volnými radikály 

• dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající vlhkost do hloubky 

•  vyhlazuje vrásky způsobené suchem 
Účinné látky: 

• hydro express complex - molekulární síť přírodních biopolymerů (kyselina hyaluronová, alginát, 
pullulan) s vysoce koncentrovanými zvlhčujícími látkami (glycerin, serin, trehalóza, močovina). Účinné 
látky se postupně uvolňují do stratum corneum. Zvýšení vlhkosti pokožky (+25% více vlhkosti za 
pouhých 30 minut.) Trvalá ochrana; zvyšuje vlhkost pokožky až 5 dní po aplikaci 

• extrakt z divoké macešky - aktivuje vodní kanály mezi buňkami pokožky, vyplňuje zásoby vlhkosti 
v pokožce 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká do horních vrstev a váže tam vodu  

• imperata cylindrica -   výrazné a dlouhodobé zvýšení vlhkosti v horních vrstvách epidermis   

• ektoin -  dlouhodobě chrání epidermální buňky před stresem prostředí, takže se zvyšuje obsah vlhkosti   
Použití: Naneste ráno a večer po vyčištění obličeje a poté použijte vhodný krém. 

 
 

5060 AQUALIFT EYE GEL aqualift oční gel 

Charakteristika: 

• osvěžující oční kontura s okamžitým účinkem 

• vyhlazuje vrásky způsobené suchem a zajišťuje trvalou vlhkost 

• chrání kmenové buňky pokožky před vystavením UV záření 

• snadno roztírá, rychle se vstřebává 
Účinné látky: 

• komplex na citlivou pleť - rostlinné energetické přísady z kvasnicového extraktu a panthenolu, 
výtažky z kaštanu koňského, kořene lékořice a měsíčku lékařského a dalších. Posiluje krevní cévy, 
redukuje tmavé kruhy. 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – váže vodu na povrchu pleti   

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká do horních vrstev a váže tam vodu  

• imperata cylindrica -   výrazné a dlouhodobé zvýšení vlhkosti v horních vrstvách epidermis   

• extrakt z hroznových kmenových buněk -  chrání kmenové buňky pokožky před vystavením UV záření; zvyšuje 
odolnost pokožky proti UV záření, bojuje proti stárnutí; pro živou a zdravě vypadající pokožku 

Použití: Naneste ráno a večer na oblast očního okolí a jemně vklepejte. 
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5090 DEEP XPRESS HYDRO MASK hydro maska deep xpress 
Charakteristika: 

• intenzivně zvlhčující a osvěžující gelová maska 

• vyhlazuje pokožku, dodává uklidňující pružnost 

• ideální pro použití v kombinaci s hydroactive gel  
Účinné látky: 

• hydro express complex - molekulární síť přírodních biopolymerů     

• pullulan - polysacharid se vyrábí fermentací pomocí houby má schopnost vytvářet odolný 
elastický film 

Použití: Pomocí štětce naneste jemnou vrstvu masky, včetně oblasti očí. Doba aplikace: 5-20 minut. Zbytky 
odstraňte vlhkou houbičkou na masku a pokračujte v péči o pokožku jako obvykle.  

  

 

  POPIS OŠETŘENÍ Pro suchou pleť PRODUKTY             spotřeba – cena zaokrouhleně 

  čištění          1 ml        

  peeling   

  nebo 

2 ml       

3 gr         

      2 ml         

  tonizace 1 ml      

  oční ošetření  ½ ml        

  po hlubokém čištění (pokud je nutné) 1 ml    

  účinný koncentrát nebo 

  ampulkový koncentrát  

 1 ml         

1 ks       

  masáž 

 

  nebo 

5 ml         

5 ml      

½ bal.        

  maska 

  nebo 

  nebo 

5 ml          

5 ml         

1 ks          

  UV ochrana 1 ml          

  závěrečná péče o oči  ½  ml         

  denní péče 

 nebo 

1 ml           

1 ml           
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- citlivá pleť  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Citlivá pokožka s podrážděním rychle reaguje na vnější vlivy, protože je narušena její přirozená ochranná kožní 
bariéra. 
SENSITIVE SKIN od JANSSEN COSMETICS je inovativní systémová péče se silnými aktivními složkami. Byla 
vyvinuta speciálně pro potřeby citlivé pokožky. Snižuje zarudnutí, napětí a svědění a současně posiluje 
bariérovou funkci pokožky. Díky cílenému výběru ingrediencí je SENSITIVE SKIN vhodná také pro péči o velmi 
citlivou pokožku, pokožku náchylnou ke kuperóze a růžovce a jako doprovodná péče v souvislosti s 
chemoterapií. Série obsahuje nealergenní parfém a podle nařízení o kosmetice neobsahuje alergenní 
konzervační látky. 
SENSITIVE SKIN obsahuje: Skin Defense Complex +, komplex účinných látek z rybízového oleje, srdcovnice 
nadmuté a slunečnicového extraktu, který regeneruje bariérovou funkci pokožky a tlumí zánětlivé procesy. 
Extrakt z kořene Sedoulku japonského zesilující bariéru, speciálně vyvinutý pro kůži neuro dermatitidou. RSC-
neutralizér pracuje proti zarudnutí a teleangiektáziím. Osvědčené protizánětlivé látky, jako je již dříve 
používaný Sensitive Complex, Allantoin, Bisabolol, Měsíček zahradní a vzácné oleje a zvlhčovače, završují 

koncept účinných látek.  

 
SENSITVE SKIN přivede každou citlivou pokožku zpět do rovnováhy a dodá jí nádherně uvolněný 
pocit. 

 

2000 SOFT CLEANSING MOUSSE jemná čistící pěna   

Charakteristika: 

• extra jemné každodenní čištění pleti 

• velmi lehká konzistence, snadné použití 

• pH neutrální 

• Udržuje fyziologické pH pokožky 
Aktivní látky: 

• allantoin – zklidňuje, působí tak proti zarudnutí 
Aplikace domácí péče: Malé množství pěny (2–3 zdvihy pumpy) ráno a večer krouživým pohybem rozprostřete 
na obličej, krk a dekolt. Poté důkladně opláchněte vlažnou vodou a tonizujte jemným uklidňujícím tonikem. 

 

2001 SOFT SOOTHING TONIC jemné osvěžující tonikum  

Charakteristika:   

• projasňuje a osvěžuje zvláště mírným způsobem 

• zklidňuje podrážděnou pokožku a hydratuje 

• udržuje fyziologické pH pokožky, neobsahuje barviva 
Aktivní látky: 

• sensitive complex - rostlinný extrakt z pupečníku asijského, listnatce, měsíčku, kaštanu a kořenů lékořice, 
zklidňuje známky podráždění, zarudnutí, otoky, pocity napětí 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 
Aplikace domácí péče: Po každém čištění jemně vatovým tamponem napuštěným tonikem tonizujte obličej, krk a 
dekolt. 
Tip: Ochlazuje a zklidňuje po depilaci.  
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2070 NEURO SKIN BALM zvláštní péče o atopickou kůži 

Charakteristika: 

• nedráždivá péče pro citlivou pleť  

• regeneruje, posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti 

• intenzivně zklidňuje, zmírňuje svědění, hydratuje 
Aktivní látky: 

• sedoulek japonský - posiluje bariérovou funkci, podporuje syntézu epidermálních lipidů a 
optimalizuje jejich organizaci, hydratuje a restrukturalizuje pokožku 

• skin defense complex + - aktivní extrakty z rybízového oleje, srdcovnice a slunečnicového 
oleje, snižují zánětlivé procesy a opravují bariérovou funkci pokožky, snižují alergické reakce 

• kyselina hyaluronová - intenzivně dlouhodobě zvlhčuje 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin)  
• bambucké máslo - pečuje o pokožku a podporuje její bariérovou funkci 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů a posiluje 
bariérovou funkci kůže 

• α-bisabolol -  uklidňuje, zmírňuje podráždění, působí protizánětlivě 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• skvalan - podobný tuku v pokožce, zabraňuje dehydrataci, vyhlazuje pokožku 

• vitamin E - chrání buňky před poškozením volnými radikály 
Aplikace domácí péče: Naneste na postiženou pokožku ráno, nebo večer po čištění.   
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou pokožku 
přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči. 
 
 

2020 INTENSE CALMING CREAM klidnící denní a noční krém  

Charakteristika:  

• vyvážená 24hodinová péče, uklidňuje pokožku a snižuje zarudnutí 

• regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti 

• zvyšuje odolnost pokožky vůči vnějším podnětům, hydratuje 
Aktivní látky: 

• skin defense complex + - aktivní extrakty z rybízového oleje, srdcovnice a 
slunečnicového oleje, snižují zánětlivé procesy a opravují bariérovou funkci pokožky, 
snižují alergické reakce 

• kyselina hyaluronová dlouho a krátko řetězcová - intenzivně dlouhodobě zvlhčuje 

• bambucké máslo - pečuje o pokožku a podporuje její bariérovou funkci 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů 
a posiluje bariérovou funkci kůže 

• skvalan - podobný tuku v pokožce, zabraňuje dehydrataci, vyhlazuje pokožku 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin)  
• α-bisabolol -  uklidňuje, zmírňuje podráždění, působí protizánětlivě 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• vitamin E - chrání buňky před poškozením volnými radikály 
Aplikace domácí péče: Ráno, nebo večer po očištění a nanesení séra naneste na obličej, krk a dekolt. 
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou pokožku 
přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči. 
Tip: Vhodný ke kosmetickým masážím na zklidnění pleti.   

 
 
 

2030 INTENSE CALMING SERUM intenzivně zklidňující sérum  
Charakteristika:  

• lehká přesto neintenzivní péče o velmi citlivou pokožku 

• regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti 

• uklidňuje, snižuje zarudnutí, dlouhodobě hydratuje 
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Aktivní látky: 

• skin defense complex + - aktivní extrakty z rybízového oleje, srdcovnice a slunečnicového oleje, snižují zánětlivé 
procesy a opravují bariérovou funkci pokožky, snižují alergické reakce 

• α-bisabolol -  uklidňuje, zmírňuje podráždění, působí protizánětlivě 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• D-panthenol - zvlhčuje, podporuje přirozenou regeneraci pokožky 

• kyselina hyaluronová - intenzivně dlouhodobě zvlhčuje 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů a posiluje bariérovou funkci 
kůže 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin) 
Aplikace domácí péče:  Naneste ráno a večer na čistou pokožku a jemně vmasírujte. Poté použijte zklidňující krém. Vyhněte 
se oblasti očí. 
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou pokožku přípravkem 2831 Face 
Guard Advanced pod denní péči. Tip: Vhodný ke zklidnění po depilacích v obličeji. 
 

 

2033 DAILY COUPEROSE SERUM zvláštní péče o kůži s kuperózou  
Charakteristika:  

• speciální péče o pokožku náchylnou ke kuperóze 

• viditelně zlepšuje vzhled, snižuje zarudnutí a podráždění 

• posiluje stěny cév, zvyšuje obsah vlhkosti v pokožce 
Aktivní látky: 

• RSC neutralizér -  má antialergické i protizánětlivé vlastnosti a bylo prokázáno, že inhibuje 
uvolňování prozánětlivých cytokinů vyvolaných LL-37. Snižuje průtok kapiláry krve a s tím spojené 
zčervenání kůže, které je typické pro růžovku 

• sensitive complex - rostlinný extrakt z asijského pupečníku, listnatce, měsíčku, kaštanu a kořenů 
lékořice, zklidňuje známky podráždění (zarudnutí, otoky, pocity napětí) 

• α-bisabolol -  uklidňuje, zmírňuje podráždění, působí protizánětlivě 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• kyselina hyaluronová - intenzivně dlouhodobě zvlhčuje 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin) 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů a posiluje 
bariérovou funkci kůže 

Aplikace domácí péče: Naneste ráno a večer na pokožku a jemně vmasírujte, poté naneste krém.   
Doporučení:  Citlivá pokožka nepříznivě reaguje na sluneční světlo. Chraňte proto citlivou pokožku 
přípravkem 2831 Face Guard Advanced pod denní péči.  
 

 

2040 INSTANT SOOTHING MASK okamžitě zklidňující maska 
Charakteristika:  

• rychlé uklidnění akutně podrážděné pokožky  

• regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti 

• snižuje zarudnutí, ideální jako noční maska 
Aktivní látky: 

• fucogel® - vysokomolekulární polysacharid vyrobený z L-fruktózy, D-galaktózy a kyseliny 
galakturonové; vytváří ochranný film na kůži a poskytuje okamžitý uklidňující účinek 

• skin defense complex + - aktivní extrakty z rybízového oleje, srdcovnice a slunečnicového 
oleje, snižují zánětlivé procesy a opravují bariérovou funkci pokožky, snižují alergické reakce 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů a 
posiluje bariérovou funkci kůže 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin) 
Aplikace domácí péče: Večer naneste na očištěnou pokožku na 15 minut. Přebytečný produkt jemně 
vmasírujte a nechte působit. 
Tip: Použijte pro rychlé zklidnění spontánních kožních reakcí v kabině.  
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2060 COMFORT EYE CARE péče o citlivé oči 

Charakteristika:  

• péče o citlivou oblast očí, zvyšuje odolnost pokožky 

• vyhlazuje vrásky, snižuje otoky a tmavé okraje očí  

• regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru pleti 
Aktivní látky: 

• světlíkový extrakt -  zjemňuje tmavé kruhy kolem očí 

• skin defense complex + - aktivní extrakty z rybízového oleje, srdcovnice a slunečnicového 
oleje, snižují zánětlivé procesy a opravují bariérovou funkci pokožky, snižují alergické 
reakce 

• sensitive complex - rostlinný extrakt z asijského pupečníku, listnatce, měsíčku, kaštanu a 
kořenů lékořice, zklidňuje známky podráždění (zarudnutí, otoky, pocity napětí) 

• kyselina hyaluronová - intenzivně dlouhodobě zvlhčuje 

• isostearyl isostearát – rostlinné změkčovadlo, integruje se do mezibuněčných lipidů a 
posiluje bariérovou funkci kůže 

• bambucké máslo - pečuje o pokožku a podporuje její bariérovou funkci 

• sacharidové izomeráty - identické s kůží, drží hydrataci kůže (účinek až 72 hodin) 

• α-bisabolol -  uklidňuje, zmírňuje podráždění, působí protizánětlivě 

• allantoin - zklidňuje podrážděnou pokožku a působí proti zarudnutí 

• vitamin E - chrání buňky před poškozením volnými radikály 
Aplikace domácí péče: Ráno a večer naneste krém na pokožku kolem očí a jemně ji vklepejte. 
 

 
 
 
 

  POPIS OŠETŘENÍ Pro citlivou pleť I. PRODUKTY                                     spotřeba – cena zaokrouhleně 

  čištění 2000 P Soft Cleansing Mousse                               1 ml            

  peeling /hluboké čištění  (pouze pokud stav   

  pleti dovolí) 

5008 P Mild Face Rub                                              2 ml           

1107 P Skin Refining Enzyme Peel                          2 ml              

  hluboké čištění (pouze pokud stav pleti dovolí)  

  tonizace 2001 P Soft Soothing Tonic                                     1 ml            

  oční ošetření 2060 P Comfort Eye Care                                         ½ ml          

  účinný koncentrát   

  ampulkový koncentrát  

  nebo 

2030 P  Intense Calming Serum                                1,5 ml             

1911 P De-Stress (POZOR JE OLEJOVÝ)               1 ks       

1921 P Anti Couperose                                              1 ks         

  masáž 

  nebo ampulkový koncentrát  

2020 P  Intense Calming Cream                                5 ml          

1911 P De-Stress                                                       1 ks           

  maska 

  nebo  

  nebo 

2040 P  Instant Soothing Mask                                  5 ml           

8104902  Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera     1 ks        

8355 P Peel Off Mask Aloe De-Stress                       1 ks          

  UV ochrana (jen je-li nutná) 2831 P Face Guard Advanced                                    1 ml          

  závěrečná péče o oči  2060 P Comfort Eye Care                                           ½ ml             

  denní péče  2020 P  Intense Calming Cream                                 1 ml             
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– mastná pleť
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aknózní projevy na pokožce, často začínají v období puberty a mohou přetrvávat až do dospělosti. Sklon k 
folikulární hyperkeratóze, poruchy tvorby kožního mazu a nadměrné bakteriální osídlení kožní flóry, jsou 
nejčastější důvody pro vznik nečisté pleti.  OILY SKIN je ideální řada pro nečistou, mastící se pleť se sklonem k 
akné a komedonům. Vysoce účinné složky, jako jsou ovocné kyseliny, kyselina salicylová, aktivní složky proti 
kožnímu mazu a mikro stříbro zajišťuje rychlé a viditelné zlepšení pleti. Velice důležitá je domácí péče, proto 
tato řada nabízí velkou škálu přípravků na doma. 

4000 PURIFYING CLEANSING GEL - jemný čistící gel  

Charakteristika:  

• první krok v péči o nečistou, spíše mastnou pleť  

• čistí důkladně a zároveň jemně  

• předchází zánětům, pupínkům a černým tečkám 

• zanechává pokožku čistou, svěží a hebkou 

• optimálně připravuje pokožku na následující péči  
Účinné látky:  

• decyl glucoside - aktivní čistící surovina na rostlinné bázi, pro jemné čištění pleti  

• panthenol - má hydratační a protizánětlivé vlastnosti, působí proti zarudnutí, zklidňuje pokožku 
Použití: Navlhčenýma rukama, jemně rozetřete čistící gel na pokožku obličeje, krku a dekoltu. Důkladně opláchněte vodou a 
pokračujte tonikem. 
Doporučení: Především vhodný čistič pro pleť s mastným akné. 
 

4001 PURIFYING TONIC - čistící tonikum na stažení pórů 

Charakteristika:  

• čistí póry do hloubky, normalizuje kožní maz 

• poskytuje vlhkost, připravuje na následnou péči 

• šetrné pH k pokožce, bez alkoholu 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex -  zpomaluje růst buněk v mazových žlázách  

• glycerin - zvyšuje obsah vlhkosti v pokožce 
Použití: Tonikum naneste na vatový tampon a jemně jej rozetřete na obličej, krk a dekolt.  
 

4002 AHA + BHA CLEANSER - čistící emulze s AHA a BHA kyselinami  

Charakteristika 

• pH 4,2, první krok v péči o spíše suchou a nečistou pleť  

• krémová konzistence 

• Intenzivně čistí pokožku i póry, zjemňuje a otevírá póry  
Účinné látky:  

• komplex AHA ovocných kyselin - jemně a bezpečně rozpouští zrohovatělou pokožku a odstraňuje mastnotu.  

• BHA kyselina -  má antibakteriální a protizánětlivé účinky, snižuje rohovinovou vrstvu. 
Použití:  
Naneste čistič na obličej, krk a dekolt a jemně vmasírujte. Po maximálně 5 minutách bezezbytku setřete vlhkým, příjemně 
teplým kompresem. Zabraňte vniknutí do očí nebo sliznic.  
Doporučení: Čistič vhodný především pro pleť se suchým akné. 
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4007 AHA + BHA EXFOLIATOR - peeling s AHA a BHA kyselinami  

Charakteristika: 

• poskytuje rovnoměrnou, jemnou pleť 

• stimuluje obnovu buněk  

• vyhlazuje a otevírá ucpané póry  

• působí proti zánětům, odstraňuje odumřelé kožní buňky 

• redukuje vrásky a pigmentové skvrny  
Účinné látky:  

• komplex AHA ovocných kyselin - jemně a bezpečně rozpouští zrohovatělou pokožku a odstraňuje mastnotu.  

• BHA ovocná kyselina -  má antibakteriální a protizánětlivé účinky, snižuje rohovinovou vrstvu. 
Použití: Na očištěnou pokožku naneste ideálně večer tenkou vrstvu přípravku, 2-3x týdně, vyhněte se očnímu okolí. Doba 
působení cca 5-15 minut, poté důkladně omýt z pokožky. K domácímu použití je 20% AHA + BHA exfoliator, pH 4,2 
Pro salónní ošetření je 30% AHA + BHA exfoliator, pH 3,6 
Doporučení: Je nutné používat UV ochranu 2831 Face GUARD  
 

4008 ENZYME PEELING POWDER - jemný enzymatický peeling v práškové formě 

Charakteristika:  

• s  vodou mírně pění, intenzivně a jemně čistí  

• odstraňuje odumřelé kožní buňky 

• zjemňuje texturu pokožky, zanechává pokožku hedvábnou a matnou 

• zlepšuje schopnost vstřebávat následnou péči 
Účinné látky:  

• enzymy lipázy a proteázy -  pro jemné enzymatické odstranění korneocytů 

• silika - má absorpční účinek a zmatňuje pokožku  

• sodium cocoyl glycinate - přírodní povrchově aktivní látka na bázi glycinu a kokosový mastných kyselin, pro 
jemné čištění obličeje, dodává pokožce hedvábný a jemný pocit 

Použití: Napěňte lžíci prášku s trochou vody a rozetřete na obličej a krk. Jemně masírujte krouživými pohyby cca 5 minut. 
Poté nechte působit 3 minuty a následně setřete teplým, vlhkým kompresem.  
 

4010 LIGHT MATTIFYING CREAM - lehký krém pro nečistou pleť  

Charakteristika:  

• poskytuje hedvábně jemnou pleť 

• snižuje maštění pleti a zjemňuje póry 

• uklidňuje a zabraňuje zarudnutí 

• hydratuje, vyhlazuje drobné linky a vrásky  
Účinné látky:  

• Equal - Refining complex -  zpomaluje růst buněk v mazových žlázách  

• kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým řetězcem - váže vodu na povrchu a chrání ji před vysoušením 

• extrakt z aloe vera - má hydratační a uklidňující účinky 

• bambucké máslo - přírodní změkčovadlo, činí pokožku jemnou a hladkou  

• silika - má absorpční účinek a zmatňuje pokožku  
Použití: Lehký matující krém, naneste ráno nebo večer na očištěnou pokožku, ošetřenou sérem.  Vhodný i jako podklad pod 
make-up. 
 

4020 REGULATING RETINOL CREAM - krém s retinolem pro nečistou pleť 

Charakteristika:  

• poskytuje vlhkost a posiluje bariérovou funkci  

• vyhlazuje drobné linky a vrásky 

• snižuje produkci kožního mazu 

• zjemňuje strukturu pórů 

• zklidňuje a zabraňuje zarudnutí 

• poskytuje hedvábně matnou, mladistvou pleť 
Účinné látky:  

• Equal - Refining complex -  zpomaluje růst buněk v mazových žlázách  

• zapouzdřený Retinol - stimuluje tvorbu kolagenu a růst nových kožních buněk, působí proti stárnutí, díky 
zapouzdření se dostává do hlubších vrstev pokožky  

• kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým řetězcem - váže vodu na povrchu pokožky a chrání ji před vysoušením 

• extrakt z aloe vera - má hydratační a uklidňující účinky 

• bambucké máslo - přírodní změkčovadlo, činí pokožku jemnou a hladkou  

• glycerin - poskytuje vlhkost  
Použití: Aplikujte ráno nebo večer na očištěnou pokožku na sérum. Vhodný i jako podklad pod make-up. 
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4021 AHA FACE CREAM - gelokrém obnovující pleť s ovocnými kyselinami  

Charakteristika:  

• aktivuje přirozenou obnovu pokožky, zjemňuje póry  

• poskytuje vlhkost, účinně bojuje s akné a skvrnami  

• lehká textura, rychle se vstřebává, příjemná svěží vůně 

• vhodné i pro zralou pleť, PH 4,4 
Účinné látky:  

• kyselina glykolová - přirozeně se vyskytuje v nezralých hroznech, má keratolytický účinek  

• kyselina jablečná - v nezralých jablkách, působí keratolyticky  

• kyselina vinná - mírný keratolytický účinek 

• kyselina citronová - keratolytický účinek, projasňuje 

• sacharide isomerate - magnet na vlhkost  
Použití: Naneste na vyčištěnou pleť, přes sérum nejlépe večer. Dbejte na UV ochranu. 
 

4030 PURIFYING BHA SERUM - čistící sérum pro nečistou pleť 

Charakteristika:  

• předchází kožním skvrnám 

• uvolňuje komedony  

• působí antibakteriálně a protizánětlivě  

• hydratuje a zklidňuje, pH 4,8 
Účinné látky:  

• Equal - Refining complex -  zpomaluje růst buněk v mazových žlázách  

• BHA  kyselina -  má antibakteriální a protizánětlivé účinky, snižuje rohovinovou vrstvu. 

• posilovač vlhkosti na bázi cukru - intenzivně zvlhčuje, posiluje kožní bariéru, redukuje vrásky způsobené suchostí   

• extrakt z aloe vera - má hydratační a uklidňující účinky 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - váže vodu na povrchu pokožky a chrání ji před vysoušením 
Použití: Jemně vklepejte do pokožky obličeje a krku, po vyčištění a tonizaci pleti. Můžete aplikovat i lokálně na mastná a 
nečistá místa. Následně použijte krém.  
 

4031 MICROSILVER SERUM - antibakteriální sérum  

Charakteristika:  

• účinně bojuje proti akné a mastným skvrnám 

• zklidňuje podrážděnou pokožku, zjemňuje póry 

• poskytuje vlhkost, předchází vzniku nových skvrn 

• PH 4,2, bez parfemace 
Účinné látky: 

• mikro stříbro - čisté přírodní stříbro, protizánětlivé, stabilizuje kožní flóru, zklidňuje pokožku 

• kyselina glykolová - přirozeně se vyskytuje v nezralých hroznech, má keratolytický účinek  

• glycerin - poskytuje vlhkost  

• alantoin - podporuje přirozenou regeneraci kůže 

• D - panthenol - provitamín 5 stimuluje tvorbu nových buněk a zajišťuje lepší hojení ran, zvyšuje vlhkost 
Použití: Naneste sérum na vyčištěnou pleť, ráno a večer a jemně vmasírujte. Vyhněte se očnímu okolí. Pokračujte 
nanesením krému. 
 

4040 INTENSE CLEARING MASK - speciální maska pro hloubkové čištění  

Charakteristika:  

• čistí póry, absorbuje přebytek mazu  

• snižuje zánět, redukuje nečistoty  

• podporuje čistou a hedvábně matnou pleť 
Účinné látky: 

• Equal - Refining complex -  zpomaluje růst buněk v mazových žlázách  

• kaolin - velmi jemnozrnný, silně absorbující kožní maz, čistící a matující 

• výtažek z aloe vera - zklidňuje, čistí pleť, hydratuje 

• bisabolol - působí proti zánětu 

• mentol - poskytuje chladivý, osvěžující pocit 

• glycerin - zvyšuje obsah vlhkosti v pokožce 
Použití: Naneste masku na vyčištěnou pleť, vyhněte se očnímu okolí. Nechte působit až 20 minut. Odstraňte teplým, vlhkým 
kompresem. Použijte 1-2x týdně, v případně potřeby i častěji, lokálně na záněty.  Masku lépe odstraníte, pokud ji nejprve 
jemně navlhčíte prsty.  

 



                                                                                                                                      
 

 
15 

 

 OŠETŘENÍ  aknózní mastná pleť    PRODUKTY                      spotřeba – cena zaokrouhleně 

1 ml             

1 ml              

½ ml        

1 lžička        

1 ml                        

1 ml        

5 ml                        
5 ml                

1 ks         

1 ml                  

 ½ ml        

1 ml             
                                1 ml           

OŠETŘENÍ  aknózní suchá pleť    PRODUKTY                      spotřeba – cena zaokrouhleně 

1 ml             

1 ml          

½ ml         

   2 ml        

1 ml        

1 ml        

5 ml        

5 ml        

5 ml        

1 ks         

1 ml           

 ½ ml         

1 ml         

                                1 ml         
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– smíšená pleť 

 

čistící prášek pro smíšenou pleť 

Charakteristika: 

• jemně a šetrně myje, nevysušuje a příjemně voní 

• snadno odstraňuje nečistoty, podporuje matnou nemastnou pleť  
Účinné látky:  

• křemičitý pudr – váže nečistoty 

• hydrolyzovaný kukuřičný škrob – přirozený zvlhčovač 

• glycin – aminokyselina, která váže vlhkost  

• biosyntetické polypeptidy – udržují měkkou a vláčnou kůži 
Použití: Pokožku si nejprve navlhčete a poté malým množstvím prášku, napěněným ve vlhkých dlaních, 
umývejte. Vydatně na obličeji napěňte a důkladně opláchněte. Poté pleť dočistěte vhodným tonikem. 

 

tónovací denní krém pro smíšenou pleť. 

Charakteristika: 

• sjednocuje barevnost a hydratuje pokožku 

• snižuje nadměrnou tvorbu mazu, hydratuje, vyhlazuje a změkčuje pleť, zužuje póry 
Účinné látky:  

• barevné pigmenty – vyrovnávají a sjednocují odstín pleti, kašírují vrásky  

• extrakt z rýžových otrub – vyrovnává povrchové maštění pleti  

• extrakt z červené řasy - má stopové prvky a polysacharidy, vysoce hydratuje 

• aloe – vera -  hydratuje a uklidňuje 

• nylonový prášek - vyvolává pocit sametové kůže, absorbuje olej a matuje kůži po celý den.  
Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako denní krém v dostatečné vrstvě a lehce vetřete. Je-li 
nutné, použijte ještě běžný make-up. 

vyvažovací krém na smíšenou pleť 

Charakteristika: 

• zjemňuje a hydratuje pokožku 

• snižuje nadměrnou tvorbu mazu, hydratuje  

• vyhlazuje a změkčuje pleť, zužuje reliéf pórů 
Účinné látky: 

• extrakt z rýžových otrub – vyrovnává povrchové maštění pleti  

• condrus crispus - extrakt z červené řasy - klidní a vysoce hydratuje 

• aloe – vera -  hydratuje a uklidňuje 

• nylonový prášek s afinitou k pokožce, dobře snášenlivý a vyvolává pocit sametové kůže, 
absorbuje olej a matuje po celý den.  

Použití:  Po důkladném vyčištění a tonizaci naneste jako noční, nebo denní krém v dostatečné vrstvě a 
lehce vetřete. Je vhodný i jako kvalitní podklad pod make-up 
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POPIS OŠETŘENÍ Pro smíšenou pleť     PRODUKTY                     spotřeba – cena zaokrouhleně 

  čištění 1 gr          

  peeling /hluboké čištění 

  nebo 

1,5 ml      

3 gr          

2 ml        

  tonizace 1 ml          

  oční ošetření 

  nebo 

½ ml          

½ ml         

  po hlubokém čištění (pokud je nutné) 1 ml                

  účinný koncentrát   1 ml                 

  masáž (pouze je-li vhodná) 5 ml            

  maska 

 

  nebo 

  nebo 

3 ml       

  2 ml        

5 ml           
1 ks    

  UV ochrana 2831 P Face Guard Advanced                             1 ml                 

  závěrečná péče o oči 

  nebo 

½ ml        

½ ml        

  denní péče 1 ml                 
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DEMANDING SKIN  - náročná pleť   
 

 Nejnovější technologie produkované komodity a  know-how Dr. Sachera zaručují 
bezpečné a účinné výrobky, které splňují poslední kosmetologické trendy. Vysoký důraz je kladen nejen na 

bezpečnost, ale i na vysokou účinnost.  .                                                            

 

čistící mléko pro rozzáření pleti  

Charakteristika: 

• jemný čistící přípravek, předchází tzv. stařeckým flekům 

• zanechává pocit čisté a svěží pokožky 

• intenzivní a důkladné čištění pleti, omyvatelné vodou 

• zabraňuje nežádoucímu pocitu napětí v pokožce 
Účinné látky: 

• extrakt z moruší – projasní, zabraňuje syntéze melaninu 

• ethoxylate, aktivní čistící substance rostlinného původu - váže nečistoty rozpustné ve vodě  
i v tuku, aniž by pleť vysoušela 

Použití: Nanášíme ráno a večer na obličej a krk a krouživými pohyby jej konečky prstů vmasírujeme do pokožky. 
Odstraníme velkým množstvím vlažné vody nebo jemným kompresem. 

. 

 
 

pleťová voda s projasňujícím účinkem. 

Charakteristika: 

• intenzivní a podpůrný účinek na projasnění pigmentačních skvrn 

• obnoví rovnováhu pletí 

• nezanechává nepříjemný pocit napětí  

• zvyšuje se připravenost pleti na následující ošetření 
Účinné látky:  

• extrakt z moruší - zabraňuje syntéze melaninu 

• glycerín rostlinného původu – stimulační a hydratační faktor 
Použití: Ráno a večer po očištění nanést přípravek na vatový tampon a krouživými pohyby vetřít do pokožky. 
 

jemný peeling pro každý typ pleti  

Charakteristika: 

• odstraňuje jemně odumřelé kožní buňky, kůže je opět rovnoměrná a jemná 

• je aktivováno prokrvování pokožky, zanechává pleť jemnou a hebkou 

• stimuluje metabolismus, zlepšuje pronikání látek do pokožky   
 Účinné látky: 

• broskvová jádra - jemný peelingový materiál, se zaobleným povrchem 

• makadamový olej - chrání před vysoušením, má pěstící účinky, zanechává pleť jemnou a hladkou 
Použití: Po očištění a tonizaci nanést peeling na obličej a dekolt. Rozetřít navlhčenými prsty několik minut jemně 
masírovat. Nakonec umýt teplou vodou nebo odstranit kompresem. Používat jednou týdně. 
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hydrofilní krém pro zralou pleť UV filtr 15  

Charakteristika: 

• vyrovnávací, revitalizační efekt 

• vyrovnává obsah mazu a vlhkosti v pleti chrání před UV zářením 

• zlepšuje odolnost a elastičnost pleti 

• jasné a zřetelné zlepšení stavu pleti 
Účinné látky: 

• ovesný extrakt – intenzivně regeneruje a vypíná pleť   

• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlouhotrvající hydrataci 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• isostearyl isostearát ISIS -   posiluje kožní bariéru 

• derivát skořicové kyseliny - syntetický UV filtr 

• triazinový derivát - syntetický UV filtr, zabraňuje dehydrataci, podporuje pružnost, vyhlazuje pokožku 
Použití: Po očištění a tonizaci ráno, nebo večer vetřít do pleti. 
 

 
 

Charakteristika: 

• opticky zceluje a zjemňuje povrch pleti 

• optimálně chrání proti povětrnostním vlivům 

• zpomaluje příznaky stárnutí 

• jemné tónování vyhovuje mnoha typům pleti 
Účinné látky 

• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlouhotrvající hydrataci 

• oxid železa – s lipo amino kyselinou pro optimální roztírání a přilnavost k pokožce 

• oxid titaničitý -  minerální UV filtr, ochrana proti slunečnímu záření 

• derivát skořicové kyseliny - syntetický UVB filtr 

• triazinový derivát - syntetický UV filtr, zabraňuje dehydrataci, podporuje pružnost, vyhlazuje 
pokožku 

Použití: Krém na ochranu a tónování pleti se nanáší po očištění na pleť obličeje a krku v tenké vrstvě. 
.  

   

lehký liftingový krém 

Charakteristika:  

• lehká krémová textura, s nižším obsahem tuku 

• osvěžuje a rychle se vstřebává, ideální pod make-up 

• zvýší pružnost, jemnost a pevnost pleti 
Účinné látky: 

• ekvalizér vitality  - extrakt řasy Euglena gracilis aktivuje buněčný metabolismus, vypne a zjemní pleť  

• aloe vera - zvlhčuje a zklidňuje pokožku 

• bisabolol - uklidňuje, zmírňuje podráždění a potlačuje záněty 

• oxid křemičitý – matuje povrch pleti, absorbuje nadměrný lesk   
Použití: Naneste na očištěnou pokožku obličeje a krku ráno, nebo večer 
a nechat vstřebat. Ideální základ pro make-up. 
Doporučení: 2831 Face Guard Advanced působí proti předčasnému stárnutí kůže díky účinné ochraně proti 
světlu. Vždy Naneste lehkou emulzi pod krém během dne.                     

  

rekonstrukční krém    
Charakteristika: 

• váže v pokožce vlhkost, vyhlazuje povrch, zvyšuje elasticitu a vypíná pokožku 

• simuluje přirozený regenerační proces, viditelně zlepší struktury pokožky 

• zmírní suché vrásky, zpomaluje stárnutí pleti 
Účinné látky: 

• ovesný extrakt – intenzivně regeneruje a vypíná pleť   

• kvasinkový extrakt -  stimuluje syntézu kotevních proteinů, vyrovná vrásky   

• vitamin A palmitát - podporuje regeneraci pokožky, zlepšuje strukturu pokožky 

• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlouhotrvající hydrataci 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• isostearyl isostearát ISIS -   posiluje kožní bariéru   
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer na očištěnou pleť. Vhodný i k masážím. 
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krém s vitamínem C   

 Charakteristika:  

• stimuluje syntézu kolagenu a zpomaluje stárnutí 

• zjemňuje a viditelně vyhlazuje pleť, chrání buněčné membrány 

• vadnoucí pleť osvěží a dodá novou energii 
Účinné látky: 

• vitamin C fosfát - stimuluje syntézu kolagenu, chrání před volnými radikály, brání tvorbě 
melaninu 

• vitamin E acetát - chrání buněčné membrány před volnými radikály 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• citrónový extrakt -  osvěžující a tonizující 
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer na očištěnou pleť. Vhodný i k masáži 
 

 kapsuly s retinolem pro regeneraci kůže NEOBSHUJE SILIKON!!! Pouze k zevnímu použití. 

Charakteristika:  

• snižuje viditelné linky a vrásky, pomáhá zlepšovat pružnost  

• vylepšuje póry, harmonizuje vzhled 

• dodává pokožce čerstvost a svěžest    
Účinné látky:  

• retinol - podporuje přírodní regeneraci kůže a stimuluje syntézu kolagenu 

• vitamin E – acetát – chrání před poškozením volnými radikály 
Použití:  Použijte večer před následnou péčí krémem. Odkruťte krk kapsle, vytlačte obsah a naneste kůži. 
Jemně vmasírujte do vrásek.  Nepoužívejte přímo pod očima ani na víčka. Nepoužívejte v kombinaci 
s jinými retinoidními produkty. 
Může se objevit mírný pocit mravenčení nebo zčervenání, znamená to, že produkt vydatně účinkuje. 
Můžete počkat několik dní mezi aplikacemi, aby si na produkt pokožka zvykla. Pokud jsou příznaky 
závažné, přestaňte je používat. 
Doporučení: 2831 Face Guard Advanced působí proti předčasnému stárnutí kůže díky účinné ochraně 
proti světlu. Vždy Naneste lehkou emulzi pod krém během dne.     
                 

koncentrát vitamínu C. 

Charakteristika: 

• pleť je vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě 

• podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, neutralizuje volné radikály 

• viditelné zlepšení struktury pokožky, podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti 

• přispívá k jemné a pevné pleti, zpomaluje předčasné stárnutí pleti 
Účinné látky:  

• vitamin C fosfát - stimuluje syntézu kolagenu, chrání před volnými radikály, brání tvorbě melaninu 

• vitamin E acetát - chrání buněčné membrány před volnými radikály 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• citrónový extrakt -  osvěžující a tonizující 
Použití: Nanášíme ráno, nebo večer. Lehce vstupuje do pokožky. Poté aplikujeme obvyklý denní či noční krém. 

 

vydatná pleťová maska s kmenovými buňkami 

Charakteristika: 

• zvyšuje pružnost a elastičnost pleti, stimuluje vlastní regenerační proces pokožky 

• zpomaluje proces předčasného stárnutí pleti 

• stimuluje tvorbu a růst buněk, udržuje vlhkost v pokožce 

• zřetelné zlepšení struktury pleti 
Účinné látky: 

• extrakt kmenových buněk z jablka -  stimuluje růst kmenových buněk 

• vitamin A palmitát - podporuje regeneraci pokožky  
• vitamin E acetát -   zabraňuje předčasnému stárnutí kůže 

• panthenol  -  zklidňuje podráždění kůže 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlouhotrvající hydrataci 
Použití: Jednou týdně, večer po očištění a tonizaci nanést na obličej, krk a dekolt, nechat působit 20 
min. Odstranit teplou vodou nebo kompresem. Pro rychlé použití masku nanést a vmasírovat. 
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vysoce účinná péče o okolí očí   

Charakteristika: 

• vyhlazuje vrásky a pěstí citlivou oblast kolem očí 

• lehký krém, který okamžitě zpevní a zvýší elastičnost pleti    

• podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti 
Účinné látky: 

• ovesný extrakt – intenzivně regeneruje a vypíná pleť   

• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlouhotrvající hydrataci 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• vitamin A palmitát - podporuje regeneraci pokožky 

• makadamový olej - chrání před vysoušením, má pěstící účinky, zanechává pleť jemnou a 
hladkou 

Použití: Vklepáme ráno, nebo večer na pleť v okolí očí. Je velmi vhodný jako podklad pod make-up očí. 

 

restrukturalizační krém na krk a dekolt 

 Charakteristika: 

• posílí pružnost a elasticitu pleti, zjemní a vyhladí povrch 

• podporuje a stimuluje regenerační proces hluboko v pokožce 

• zpomaluje předčasné stárnutí pleti, stimuluje buněčnou tvorbu a růst buněk 
 Účinné látky: 

• ovesný extrakt – intenzivně regeneruje a vypíná pleť   

• kvasinkový extrakt -  stimuluje syntézu kotevních proteinů, vyrovná vrásky   

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 
Použití: Ráno a večer vetřeme do partií krku, dekoltu, popřípadě i obličeje 

 
 
 
 

POPIS OŠETŘENÍ Pro náročnou pleť  PRODUKTY                                   spotřeba – cena zaokrouhleně 

1 ml              

2 ml              
5 g.            

1 ml              

½ ml         

1 ml            

1,5 ml           
1 ks         

5 ml           
5 ml            
5 ml             
5 ml             
1 ks         

1 ks       

1 ml              
½ ml        

0024 P Retinol Lift                                                     1 ks        
1 ml        
1 ml                           
1 ml             
1 ml             
1 ml           
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řada pro náročnou pleť  

 

luxusní čistič pro náročnou pokožku  

Charakteristika: 

 hedvábně jemná krémo -gelová textura, vhodná i pro velmi citlivou pokožku 

 smícháním s vodou vzniká mléčná emulze 

 jemně a důkladně odstraní make-up, maz, nečistoty a zajistí optimální péči 
  Účinně látky: 

 murumuru máslo  -  má unikátní složení esenciálních mastných kyselin a vytváří ochranný film na 
pokožce 

 olej z meruňkových jader - bohatý na nenasycené mastné kyseliny, chrání pokožku před vysoušením. 

 pupalkový olej -  posiluje bariérovou funkci kůže 

 extrakt kmenových buněk maliny -  má antioxidační a hydratační vlastnosti 

 vitamin E acetát - antioxidant    
Použití: Naneste malé množství na obličej dekolt a krk, lehce vmasírujte, poté opakujte mokrými prsty a 
zbytky odstraňte.  

luxusní olejový čistič 
Charakteristika: 

 jemný olejový čistič vhodný i pro suchou pokožku 

 odstraňuje i voděodolný make-up 

 jemný zlatavý hydrofilní olej, šetrný i k velmi citlivé pleti 

Aktivní ingredience: 

 Camelina sativa olej -  bohatý na nenasycené omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, vyhlazuje 

pokožku a vytváří pružný pocit  

 měsíčkový extrakt, rozpustný v oleji -  obsahuje lipofilní přísady a vůně květů měsíčku, (flavonoidy, 

karotenoidy), pěstí suchou, drsnou a šupinatou pokožku 

 glycerolester mastné kyseliny kokosového oleje - hydrofilní olej rostlinného původu, používá se jako 

emulgátor, který váže vodu a tuk 

Použití: Naneste čistič na pokožku, rozetřete, emulgujte vlhkými prsty a odstraňte vlažnou vodou. Poté 

pokožku očistěte pomocí Micellar Skin Tonic. 
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tonikum pro náročnou pleť 

Charakteristika:  
 velmi jemný tonizační přípravek bez alkoholu, vhodný pro náročnou pleť 

 uvolňuje zbytky nečistot, osvěžuje  

 váže v pleti vlhkost  
Účinně látky:  

 sacharid isomerát - získaný z přírodních cukrů, podporuje optimální proniknutí vody do kůže  

 kyselina hyaluronová, dlouho řetězcová – ideálně váže vlhkost 
Použití: Naneste ráno a večer tamponem na očistěnou pleť 
 
 

enzymatický peelingový gel     
Charakteristika: 

 peeling vhodný i pro velmi citlivou pleť 

 slupuje šetrně bez mechanického dráždění 

 ideální příprava pro následnou aplikaci přípravků 
Účinně látky: 

 Subtilisin - biotechnologicky odvozený enzym, rozpouští bílkovinné spoje v nejvyšší vrstvě kožních 
buněk stratum corneum, podporuje exfoliaci epidermis 

Použití: V domácí péči používejte jednou týdně. Naneste na obličej a po chvíli překryjte nočním krémem. 
Večer neodstraňujte! Na den po očištění a tonizaci, nezapomeňte ošetřit pleť UV ochranným přípravkem.  
V saloně naneste na vyčištěný obličej tenkou vrstvu, nechejte působit od 5 do 15 minut. Poté umyjte, nebo 
můžete provést lehkou gumáž. 

 

krém na posílení struktury pleti 
Charakteristika: 

 podporuje přírodní proces regenerace a opravu drobných vad způsobených například UV zářením 

 stimuluje vývoj a zrání tukových buněk v kůži 

 pleť je po aplikaci svěží pevnější a hladší  
Účinně látky: 

  (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, redukuje 
vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje pokožku, doplňuje 
podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 vitamin A palmitát -  stimuluje buněčnou aktivitu a podporuje obnovu pleti 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 sacharid isomerát - získaný z přírodních cukrů, podporuje optimální proniknutí vody do kůže  

 skvalen - udržuje pružnost pokožky, chrání před dehydratací 

 olej z makadamových ořechů - přírodní olej, udržuje pokožku jemnou a vláčnou 
Použití:  Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít pod krém sérum, nebo na den 
ochranu před UV zářením. Vhodný jako podklad pod make-up. 
  

 krém na zpevnění pleti   

Charakteristika: 

 zpevňuje povadlé obličejové kontury, má klidnící a antioxidační účinky 

 zpomaluje proces stárnutí, funguje jako lehký „krémový skalpel“  

 kůži přináší vitalitu, vláhu, regeneraci a celkové rozzáření a zpevnění pleti 
Účinně látky: 

 elastin stimulující peptidy, které napomáhají syntéze elastinu ve fibroblastech, posilují pojivovou tkáň, 
prodlužuje životnost buněk, podporují hustotu tkáně 

  - antioxidační účinky, působí na sjednocení a projasnění pleti 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 pravé japonské hedvábí -  rychle se vstřebává a chrání před vysoušením a zvláčňuje  

 olej z makadamových ořechů - přírodní olej, udržuje pokožku jemnou a vláčnou kyselina 
palmit olejová podporuje absorpční chování oleje v kůži 

 isostearyl isostearate-  ISIS  - změkčovadlo na bázi obnovitelných rostlinných surovin, 
zvyšuje soudržnost tuků 

 vitamín A palmitát -  urychluje přirozenou obnovu pleti 

 vitamin E acetát – chrání před volnými radikály a předčasným stárnutím pleti 
Použití: Naneste večer, nebo ráno na vyčištěný obličej a dekolt. 
Tip: Vynikající ke kosmetickým masážím.                                                                                              
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 vydatný krém na posílení bariérové funkce pleti  

Charakteristika: 

 bohatá textura, zvyšuje odolnost pleti, zanechává vydatný ochranný film na pokožce  

 snižuje prokazatelně vrásky, vypíná kůži a hydratuje 

 zlepšuje vzhled, může stimulovat vývoj a zrání tukových buněk 
Účinně látky: 

 CRC (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na 
izoflavony, redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný 
černý čaj, vyhlazuje pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje 
růžovější pleť 

 vitamin A palmitát -  stimuluje buněčnou aktivitu a podporuje obnovu pleti 

 sacharid isomerát - získaný z přírodních cukrů, podporuje optimální proniknutí 
vody do kůže  

 bambucké máslo - intenzivně vyživuje pokožku, zajišťuje měkký a jemný pocit 

 skvalen - chrání pokožku před vysycháním 

 olej z makadamových ořechů - přírodní olej, udržuje pokožku jemnou a vláčnou 
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na vyčištěnou pleť. Doporučujeme použít pod krém 
sérum, na den ochranu před UV zářením. V saloně je vhodný jako masážní krém. 

 
 

sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk   
Charakteristika:  

 vysoce koncentrované anti aging sérum, zpevňuje, změkčuje a uklidňuje pokožku   

 poskytuje komplexní regeneraci zralé pleti a posiluje strukturu pleti 

 chrání proti negativním vlivům okolního prostředí, oživí a rozzáří pleť 
 Účinně látky:  

 CRC (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, 
redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje 
pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 vitamin E - antioxidant    

 vitamin C fosfát - antioxidant, podporuje účinek vitaminu E a tvorbu nového kolagenu 

 kmenové buňky z růže alpské  - posilují pokožku a činí ji odolnější vůči vlivům okolního 
prostředí 

Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte obvyklý 
krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie. 
  
 
 

noční regenerační sérum  
Charakteristika:  

 koncentrát v lehké gelové emulzi, viditelně zlepšuje strukturu a pevnost pleti 

 posiluje kožní bariéru, snižuje prokazatelně vrásky, regeneruje kůži a hydratuje 

 bojuje přes noc s příznaky stárnutí, rozjasní a vyplní pleť  
Účinně látky:  

 CRC (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, 
redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje 
pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 extrakt z kůry perského hedvábí (Albízie růžové) -  pomáhá proti únavě pleti   

 kmenové buňky z růže alpské  - posilují pokožku a činí ji odolnější vůči vlivům okolního 

prostředí 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

Použití: Naneste serum večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte obvyklý krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako noční péče o oční partie. 
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vydatná regenerační krémová maska 
Charakteristika:  

 vysoce účinná regenerační krémová maska, uklidňuje, revitalizuje unavenou pleť  

 snižuje prokazatelně vrásky, hydratuje a zklidňuje, stimuluje vývoj a zrání tukových 
buněk 

 pleť vypadá odpočatá, revitalizovaná a rozzářená 
Účinně látky:  

 CRC (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na 
izoflavony, redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý 
čaj, vyhlazuje pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 sensitiv komplex – rostlinné extrakty zklidňují pokožku 

 bisabolol - normalizuje a zklidňuje citlivou pokožku 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 olej z makadamových ořechů - přírodní olej, udržuje pokožku jemnou a vláčnou 

 cupuacu máslo - cenný lipid, vyživuje pokožku 

 acetát vitamínu E -  se v kůži přetváří na vitamín E a neutralizuje škodlivé volné radikály 
 Použití: Naneste jednou týdně masku na očištěnou pleť. Po 15 minutách setřete a pleť ošetřete 
obvyklým způsobem. 
Tip: U velmi suché pleti můžete masku po uplynutí působení vetřít do pleti a nechat působit přes noc.  

 
 

zpevňující oční krém  

Charakteristika 

 bohatá formule krému vyhlazuje náročnou oblast okolí očí, udržuje intenzivní vlhkost 

 redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky 

 zvyšuje pružnost a odolnost vyhlazuje vrásky, vhodné i pod make-up 
Účinně látky:  

  (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, redukuje 
vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje pokožku, doplňuje 
podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 vitamin A palmitát -  stimuluje buněčnou aktivitu a podporuje obnovu pleti 

 sensitiv komplex – rostlinné extrakty zklidňují pokožku 

 hyaluronová kyselina dlouho a krátko řetězcová – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 olej z makadamových ořechů - přírodní olej, udržuje pokožku jemnou a vláčnou 

 bambucké máslo  -vyživuje pokožku zanechává ochranný film 

 acetát vitamínu E -  se v kůži přetváří na vitamín E a neutralizuje škodlivé volné radikály 

 světlo rozptylující pigmenty – opticky redukují jemné vrásky   
 Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pleť a jemně vklepejte. Vhodné i pod oční make-up 
 
  

želatinové regenerační tobolky   
Charakteristika:  

 vyhlazují a zjemňují povrch pleti, viditelně zlepšují povrchovou struktůru 
 zvyšují tonus a pružnost, zlepšují mikrocirkulaci 

 při dlouhodobé aplikaci cca 4 týdny zanechávají trvajejší efekt 
Účinně látky:  

 helichrysum italicum -  bohaté na flavonoidy, chrání před volnými radikály  

 extrakt z hroznových jadérek  - obsahuje prokyanidiny  OPC - vysoce účinné 
antioxidanty chrání pokožku před volnými radikály a zabraňují, předčasnému stárnutí 
kůže 

 hyaluronová kyselina – hydratuje, vyhladí jemné vrásky 

 izoflavony - stimulaci kolagenu a elastinu, zlepšují strukturu kůže 

 ženšen - stimuluje mikrocirkulaci kůže 

 pupečník – posiluje cévy 
Použití: Kapsli ustřihněte nebo krček ulomte kroucením, poté naneste večer, nebo ráno na 
připravenou pleť. Poté můžete aplikovat běžný krém. Pouze k vnějšímu použití! 
Poznámka: Na den chraňte pleť přípravkem 2831 Face Guard Advanced účinně chrání pokožku 
před UV + IR.  
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  liftingové hydratační sérum 
Charakteristika:  

 vydatný gel s osvěžujícím účinkem, vhodný pod denní krém  
 zvlhčuje a poskytuje okamžité viditelné zpevnění kůže  

 zanechává pleť dlohodobě hydratovanou, jemnou a vláčnou 
Účinně látky:  

  (Celulární Regenerační Complex) – obsahuje jetelový extrakt, bohatý na izoflavony, 
redukuje vrásky, napíná pokožku, zvlhčuje, kombucha fermentovaný černý čaj, vyhlazuje 
pokožku, doplňuje podkožní tuk, zlepšuje vzhled a zajišťuje růžovější pleť 

 mořský kolagen - poskytuje okamžité viditelné zpevnění kůže, zlepšuje stav suché a zralé 
pleti, snižuje trans epidermální ztrátu vody 

Použití: Naneste serum ráno a večer na vyčištěnou pleť obličeje a dekoltu. Poté použijte obvyklý krém. 
Tip: Výborně se hodí i jako péče o oční partie. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 POPIS OŠETŘENÍ PRODUKTY                                                   spotřeba        cena 

Čištění 

nebo 

1100 P Multi Action Cleansing Balm                2 ml            

1102 P Luxury Oil Cleanser                                 1 ml            

ochrana očních partií před peelingem 1160 P Tri-Care Eye Cream                                 ½ ml          

peeling  

 

po hlubokém čištění 

1107 P Skin Refining Enzyme Peel                     2 ml            

7570 P Thermo Peel Mask Cranberry                5 gr.              

1101 P Micellar Skin Tonic                                  1 ml             

je-li nutné po hlubokém čištění    4430 P Normalizing Skin Complex                     ½ ml             

ampule 

nebo 

nebo 

1991 P Caviar Extract                                           1 ks.            

1995 P Stem Cell Fluid                                         1 ks.            

1917 P Skin Contour Fluid                                   1 ks.            

sérum – účinný koncentrát 

nebo 

1130 P Age Perfecting Serum                             1 ml            

1190 P Instant Lift Serum                                    1 ml            

masáž  

nebo 

1120 P Rich Recovery Cream                              5 ml            

1117 P Skin Contour Cream                                5 ml            

maska 

nebo 

nebo 

1140 P Rejuvenating Mask                                 5 ml            

8104913 Dermafleece Mask Collagen Caviar  1 ks.          

832 P Peel Off Mask Acerola Vitamin C            1 ks.            

UV+ IR ochrana 2831 P Face Guard Advanced                             1 ml             

oční partie 1160 P Tri-Care Eye Cream                                 ½ ml            

závěrečná péče 

nebo 

nebo 

1110 P Perfect Lift Cream                                   1 ml              

1117 P Skin Contour Cream                               1 ml               

1170 P Isoflavonia Relief                                     1 ks.             
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1. Zvýšení syntézy elastinu (studie in vitro) 
2. Podpora ukotvení elastických vláken (studie in vitro) 
3. Posílení pružnosti pokožky po 2 měsících (klinického hodnocení) 
4. Zpevnění rysů obličeje (povislé tváře) po 2 měsících (klinická studie) 
5. Sebehodnocení 26 jedinců s viditelně povadlou kůží:  Po dvou měsících používání ráno a večer 
krému se .  
                              Remodelace, zpevnění   
                              Méně volná tkáně  
                              Zvednutí obličejových rysů  
 

 

 studie zaměřená na barevné skvrny 
 
1. Účinek zaměřený na  
 
1.1. Snížení obsahu melaninu (studie in vitro) 
1.2. Snížení melanosomů v keratinocytech (studie in vitro) 
 
2. Vliv na  
 
2.1. Útlum růstu krevních cév faktor (VEGF) VEGF-obsah (studie in vitro) 
2.2. Pozorování hustoty kapilár vazodilatace (studie in vitro) 

JANSSEN COSMETICS   

 

inovativní anti-aging série  
se silnými aktivními  
ingrediencemi,  
které byly vyvinuty  
speciálně pro potřeby  
náročné pleti.  
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– řada na projasnění a zesvětlení pleti 

 

 

 

 

Ideálem ženské krásy je rovnoměrně zbarvená zářící kůže. Je považována i za symbol zdraví a vnitřní rovnováhy. Výrobky 

z řady FAIR SKIN, mají přispět k tomu, aby tón pleti byl světlejší a rovnoměrnější, a aby se snížily stopy způsobené účinkem 

různých záření.  

FAIR SKIN od firmy JANSSEN COSMETICS je speciální systém péče, který ideálně kombinuje jednotlivé složky a jejich účinky a 
dá se stavebnicově obměňovat podle potřeb pleti.   
Při výběru aktivních složek byla věnována pozornost vzájemné harmonizaci, efektivní práci a zároveň jejich dobré toleranci. 
Nové je použití hexylresorcinolu nedráždí citlivou pleť, projasňuje a zároveň působí jako další ochrana proti stárnutí. 

Výsledky jsou viditelné při delším pravidelném používání.  

 

Barva kůže člověka je určována nejen její tloušťkou a prokrvením, ale i množstvím a rozložením kožního pigmentu melaninu.  
Melanin působí jako přírodní ochranu pokožky před UV zářením.  

 

Melanin, je žluto-hnědé až tmavě hnědé barvivo. Jeho množství určuje barvu očí, vlasů a kůže. Tvoří se v kožních buňkách, 
zvaných melanocyt.   
Melanocyty jsou umístěny v bazální nejnižší vrstvě epidermis. Působením záření se podráždí keratinocyty v okolí 
pigmentové buňky a začne se vytvářet stimulační hormon α-MSH, α-MSH se váže na povrchu melanocytů, čímž se zvyšuje 
syntéza melaninu v těchto buňkách.  
Aktivuje se enzym tyrozináza, který napadá aminokyselinu tyrozin a stává se prekurzorem tvorby nového melaninu.  
Vytváří se velký objem nového melaninového barviva a to se prostřednictvím malých paketů, melanosomů distribuuje do 
okolních keratinocytových buněk.  
Keratinocyty absorbují melanosomy, vytvoří z něj melanin, a ten uloží v tělech buňky jako ochranu proti UV záření. 
Přirozeným regeneračním procesem se tyto buňky s pigmentem dostávají na povrch kůže, kde se postupně oloupou.   
Procento melanocytů v lidské kůži je stejné u tmavého i světlého typu pleti. Rozdíl barvy je způsoben pouze odlišnou 
činností melanocytů. Barvu jak u světlého tak tmavého typu pleti určuje množství vyrobeného melaninu.  

Různé environmentální stimuly mohou tlumit, nebo ničit funkci melanocytů.   
Tím vzniká viditelné nerovnoměrné zabarvení kůže (hyperpigmentace nebo depigmentace). 
Kromě toho existují další faktory, (léze) které působí vznik hyperpigmentace. Tyto léze jsou obvykle neškodné: 

• chronické teplo, např. od elektrické přikrývky 

• chronický tlak, např. tření podprsenky popruhu, nebo pásku 

• zánět, např. viditelné po hojení akné  

• dědičné predispozice, jako pihy, a znaménka 

• hormonální vlivy, např. v těhotenství (chloasma) a hormonální tablety   

• léky, např. antibiotika, protizánětlivé léky a léky na spaní zvyšují citlivost na světlo 

• foto toxická reakce např. s Bergamotovým olejem (foto-kontaktní dermatitida) 

• zhoršený imunitní systém na kůži způsobí stařecké degenerativní 
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Janssen Cosmetics představuje kosmetické účinné látky na zablokování melaninu v pleti pomocí mechanismů pleti vlastní. 

 

1. ochrana pokožky před UVA a UVB záření 
2. blokáda α-MSH-receptorů na povrchu melanocytů 
3. inhibice tyrozinázy, a) stabilizace v neaktivní formě 
                                        b) inhibice zrání melaninu  
4. Inhibice absorpce melaninu v keratinocytech 

  
Cílená blokace syntézy melaninu v pouhých 4 krocích je možná pouze díky dovedné kombinaci inovativních účinných látek a 
odpovídajících produktů: 
1. Organické filtry UVA a UVB a anorganický mikrojemný oxid titaničitý 
2. Lipo-aminokyselina 
3. a) Hexylresorcinol, extrakt Waltheria indica a Morus Alba 
    b) fosfát vitamínu C nebo vitamín C. 
4. SORR (vysoce účinný rostlinný extrakt z Sigesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens) 

 

Pravidelné používání Cosmeceuticals snižuje obsah melaninu v kůži. Pokožka se projasní a tmavé skvrny zesvětlí  
tmavší tóny pleti a lokální tmavé skvrny - zkušenosti ukazují, že k projasňování a viditelnému blednutí dojde až po několika 
týdnech pravidelného používání. Je to pochopitelné, když uvážíme, že již vytvořený melanin je asi čtyři týdny přirozeným 
procesem regenerace transportován do horních vrstev kůže, než se tato část kůže na povrchu odloučí.  
V závislosti na přirozeném procesu obnovy pokožky dochází k projasňování a prosvětlování do původního odstínu pokožky. 
Tento první úspěch se dostaví nejdříve za 3-4 týdny. Je proto vhodné pokračovat v bělící péči dále bez přerušení. 
Používání projasňujících přípravků kůže velmi dobře snáší i k dlouhodobému používání je můžeme bez výhrad doporučit. 
 

čistící prášek s projasňujícím účinkem 

Charakteristika: 

• krémová jemná pěna 

• jemné hloubkové čištění, matuje povrch 

• zanechává čistý a svěží pocit 

• příjemná vůně 
Aktivní látky: 

• vitamín C - inhibuje tvorbu a zrání melaninu  

• kondenzát mastné kyseliny a aminokyseliny z kokosu  - jemný čistič z obnovitelných 
rostlinných zdrojů 

• oxid titaničitý  - bílý pigment pro optické zjasnění pleti 

• talek - absorbuje maz a nečistoty 

• křemíkový prášek – transportní surovina 
Použití: Naberte do dlaně trochu prášku, smíchejte s vodou, napěňte a umývejte pěnou obličej dekolt a krk. Poté tonizujte 
 

– tonikum na zesvětlení pleti.  
Charakteristika: 

• osvěžující tonikum pro zesvětlení pokožky 

• poskytne pocit svěžesti a čistoty 

• zjemní a osvěží pleť 

• hodnota pH je příjemná kůži 
Aktivní látky:  

• extrakt z kořenů moruše, inhibuje tyrozinázu a stabilizuje ji v neaktivní formě 

• výtažky SORR   -  inhibují absorpci melaninu v keratinocytech, klidní a jsou antioxidanty 

• glycerin -  hydratuje a vyhlazuje 

• aloe vera -  uklidňující, zvyšuje vlhkost  

• alantoin - uklidňující a regenerační 
Použití: Naneste na vatový tampon a po očištění tonizujte. 
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- projasňující krémový peeling  
Charakteristika: 

• odstraňuje tmavé pigmentové kožní buňky 

• rozzáří pleť 

• zjemňuje póry, čistí pleť 

• stimuluje tvorbu nových kožních buněk 

• ideální příprava pře bělícím ošetřením 
Aktivní látky:  

• perlitové kuličky - zaoblené exfoliační granule k mechanickému odstranění kožního povrchu 

• kyselina citronová - rozpustí tmel mezi kožními buňkami a zlepšuje povrchovou strukturu pleti 

• kyselina glykolová - rozpustí tmel mezi kožními buňkami a zlepšuje povrchovou strukturu pleti 

• oxid titaničitý - bílý pigment pro optické zjasnění pleti 
Použití: Nanést dvakrát týdně večer na očištěnou pleť a jemným kroužením masírovat. (Vhodné je i 
použití pleťového jemného kartáčku.) Poté důkladně opláchnout a tonizovat. 

- denní projasňující krém s SPF 20   
Charakteristika: 

• chrání proti UV záření 

• pro viditelně hladší a jasnější pleť 

• zabraňuje tvorbě tmavých skvrn 

• chrání před volnými radikály, hydratuje 

• výborný podklad pod make-up 
Aktivní látky: 

• hexylresorcinol - silný inhibitor tyrozinázy, do 8 týdnů projasní pokožku o 37%, má prokázané 
účinky proti stárnutí   

• sacharid  isomerát - zvlhčující látka z přírodních cukrů, pro optimální hydrataci pokožky 

• oxid titaničitý - bílý pigment pro optické zjasnění pleti, fyzikální UV filtr  

• UV filtry - organický + chemický chrání pokožku před poškozením UVA a UVB 
Použití: Nanést denně ráno na obličej dekolt a krk. Výborný krém pod make-up. Vhodné i na hřbety rukou, 
proti stařeckým skvrnám. 

 

bělící noční krém  

Charakteristika: 

• pro viditelně jasnější a krásnější pleť 

• brzdí syntézu melaninu 

• chrání před volnými radikály 

• hydratuje, zvláčňuje a zjemňuje pleť 
Aktivní látky: 

• hexylresorcinol - silný inhibitor tyrozinázy, do 8 týdnů projasní pokožku o 37%, má prokázané 
účinky proti stárnutí   

• extrakt waltheria indica samoš obecný + biologicky aktivní ovocné kyseliny a 
komplexotvorná činidla -  inhibují tyrozinázu, komplexační činidlo se váže na syntézu 
melaninu, ovocné kyseliny podporují vstřebávání látek jemnou exfoliací  

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová - intenzivní zvlhčování   

• sacharid  isomerát - zvlhčující látka z přírodních cukrů, pro optimální hydrataci pokožky 

• Isostearyl isostearát ISIS -  zlepšuje soudržnost lipidů v stratum corneum a snižuje 
transepidermální ztrátu vody   

Použití: Naneste večer na očištěnou a připravenou pleť. 
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sérum na zesvětlení kůže    
Charakteristika: 

• intenzivní péče pro viditelné rozzáření a projasnění pleti    

• hydratuje, pěstí 

• dokonalý doplněk bělící péče 
Aktivní látky: 

• hexylresorcinol - silný inhibitor tyrozinázy, do 8 týdnů projasní pokožku o 37%, má prokázané 
účinky proti stárnutí   

• komplex extraktu z moruše a fytátu sodného - inhibují tyrozinázu, stimulují obnovu buněk, 
staré kožní buňky s melaninem se rozpouštějí a odstraňují, nové buňky s výrazně menším 
obsahem melaninu, rostou neomezeně  

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová - intenzivní zvlhčování   

• sacharid  isomerát - zvlhčující látka z přírodních cukrů, pro optimální hydrataci pokožky 
Použití: Aplikujte pod krémem na noc i den tím ideálně podpoříte jeho účinek. Vynechejte oční partie.                     

   
 

– krémová maska na zesvětlení pleti 

Charakteristika: 

• projasňuje pleť 

• brzdí syntézu melaninu 

• rozzáří pleť 

• udržuje hydrataci 
Účinné látky:  

• Lipo-aminokyselina (INCI: Undecylenoyl fenylalanin), - blokuje přenos α-MSH na receptory 
melanocytů 

• výtažky Sigesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens -  inhibují absorpci melaninu v keratinocytech, 
klidní a jsou antioxidanty, rozzáří pleť 

• isostearyl isostearát-  ISIS  - pochází z obnovitelných rostlinných zdrojů, zvyšuje soudržnost tuků v 
stratum corneum a snižuje trans epidermální ztrátu vody z pokožky 

• kořen lékořice extrakt -  obsahuje draslík má uklidňující a rozjasňující účinky 

• α-bisabolol - je uklidňující 

• oxid titaničitý - bílý pigment pro optické zjasnění pleti 
Použití: Naneste na očištěnou a připravenou pleť a nechejte 15-20 minut působit. 

 
 

krém na tmavé kruhy kolem očí 

Charakteristika: 

• lehká a příjemná textura 

• okamžitý efekt díky reflexním pigmentům 

• uklidňuje jemnou oblast očí 

• rychle se vstřebává a dává pleti svěží, zářivý vzhled.  
Účinné látky: 

• extrakt 4 v 1, tripeptid, extrakt z mikrořasy, panthenol a kyselina hyaluronová -  redukuje 
tmavé kruhy pod očima, zjemní suché linie a vrásky 

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová - intenzivní zvlhčování   

• sacharid  isomerát - zvlhčující látka z přírodních cukrů, pro optimální hydrataci pokožky 

• pigmenty rozptylující světlo -  poskytují okamžité optické zesvětlení tmavších očních stínů 
Použití: Naneste na očištěnou a připravenou pleť a jemně vklepejte. 
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vysoce účinný ampulkový koncentrát dvoufázový.  
Charakteristika: 

• intenzivní zesvětlovač kůže 

• inhibice syntézy melaninu 

• praktické balení 
Účinné látky: 

• 1. prášková báze vitamin C fosfát – stabilizovaná, ve vodě stabilní kyselina 
askorbová inhibuje tvorbu a zrání melaninu   

• 2. kapalná fáze Lipo-aminokyselina (INCI: Undecylenoyl fenylalanin), - 

blokuje přenos α-MSH na receptory melanocytů 

• výtažky Sigesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens -  inhibují absorpci 
melaninu v keratinocytech, klidní a jsou antioxidanty, rozzáří pleť 

• extrakt z kořenů moruše, inhibuje tyrozinázu a stabilizuje ji v neaktivní 
formě 

Použití: Před použitím smíchejte obě složky v lahvičce. Odstraňte víčko, promáčkněte 
zátku, protřepte obsah ampulky a poté nasaďte kapátko. Vkapávejte 1ml roztoku na 
očištěnou a tonizovanou pleť nejlépe na noc. Obsah jedné lahvičky spotřebujte do 
jednoho týdne. Poté ošetřete krémem. 

 
 
 

  POPIS OŠETŘENÍ Na projasnění a bělení           PRODUKTY                             spotřeba – cena zaokrouhleně 

 3 g.          

 ½ ml         

 2 ml          

 1,5 ml      

 3 g.         

 2 ml        

 1 ml          

 1 ml        

 3 ml        

 1 ks         

  5 ml         

 1 ks         

 5 ml           

 5 ml            

 1 ks         

 1 ks       

½ ml        

• 3311 P  B                     1 ml                          

 
 
 
 
 



                                                                                                                                      
 

 
33 

 

 

 
V kosmetických přípravcích je použita kombinace organických a anorganických filtrů oxidu titaničitého, který snižují 
pronikání UV záření do epidermis. 
Účinek: chrání pleť před UVA a UVB paprsky. 
Keratinocyty produkují méně aktivačních hormonů (α-MSH). 
 

 
V keratinocytech vytvořený α-MSH hormon se váže na povrchu melanocytů. Toto navázání vybudí v jádru reakci 
neurotransmiterů a dojde k aktivaci tyrozinázy.  
Účinkem lipo-aminokyseliny (INCI: Undecylenoyl Fenylalanin)zabráníme vazbě α-MSH hormonu na povrchu melanocytu. 
Účinek: blokáda α-MSH receptorů 
 

 
V aktivované buňce se vytvoří neaktivní, klidová forma enzymu tyrozináza. Enzymem proteinkynáza se neaktivní tyrozin 
přemění na aktivní formu.  Přidáním účinné látky Diacetylboldin je blokován enzym protein kináza, a tím nedojde k přeměně 
neaktivní tyrozinázy na aktivní.  
Účinek: inhibice tyrozinázy (podíl aktivní tyrozinázy klesá). 
 
Aktivovaná forma tyrozinázy je Melaninovým prekurzorem (výchozí látkou, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný 
produkt). Tento transport probíhá krevní cestou. 
Účinek: inhibice tyrozinázy (množství prekurzorů melaninu se snižuje). 
 
Ve zbývajících bezbarvých melaninových prekurzorech dojde oxidací ke zbarvení na tmavohnědý melanin.  Aktivní látky, 
antioxidanty, s redukčním potenciálem, jako je vitamin C a E brání oxidaci prekurzorů melaninu. Na projasnění používáme 
vitamin C a vitaminu C-fosfát (více stabilní forma vitamínu C).  
Účinek: inhibice zrání melaninu (to je méně tmavě hnědého melaninu). 
 

 
Vyrobený melanin je transportován do okolních keratinových buněk, tam je převzat do nitra buňky a chrání její jádro před 
poškozeními zářením. Uložený melanin v keratinocytech dává kůži tmavší barvu. 
Absorpci melaninu do buňky brání extrakty ze  Sigesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens. 
Účinek: inhibice melaninové absorpce (je méně melaninu v keratinocytech a barva kůže zesvětlá).  
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– řada pro zvláštní péči o pleť 

 

 
 
 

Každý člověk je originál, má své požadavky a nároky. Zrovna tak i kůže reaguje u každého člověka trochu jinak. 
Abychom mohli úspěšně řešit případné problémy, je nutné správně stanovit diagnózu a poté vybrat ten správně 
účinný přípravek. Často není hlavním vodítkem typ pleti, ale její vlastní zvláštní potřeba. Řada obsahuje 
výrobky, které nejsou zcela závislé na typu pleti a jsou ideálním doplňkem všech kosmetických řad. 
 

krém na problémovou, namáhanou a lehce aknózní  pleť. 

Charakteristika: 

• napomáhá regenerovat přetíženou pleť 

• uklidňuje namáhanou a podrážděnou pleť 

• udržuje ideální hydrataci, zkvalitňuje obrané procesy 

• napomáhá řešit problémy u suché aknózní pleti 
Aktivní látky: 

• bisabolol – uklidňuje namáhanou pleť 

• senzitiv komplex – z jírovce, pupečníku, měsíčku, a náprstníku, zklidňuje podráždění 

• kapradinový olej – regeneruje, působí proti zápalovým reakcím 

• panthenol – stimuluje regeneraci, zvyšuje vlastní ochranné mechanismy 
Použití: Dvakrát, nebo vícekrát jemně vetřít do pokožky.  

 

 sérum ke snížení nežádoucích pigmentací

Charakteristika:  

• cíleně zesvětluje stařecké skvrny, snižuje tvorbu pigmentací 

• brání jejich novému vytváření 

• zajišťuje dokonalý a svěží vzhled pleti 
Aktivní látky:  

• age spot corrector, lipozomální extrakt z řeřichy a sóji - zesvětluje stařecké skvrny    

• sacharid Isomerat – intenzivně hydratuje 

• dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová -  intenzivně hydratuje a vyhlazuje povrch kůže   

• vitamin E acetát - chrání před volnými radikály 

• hedvábný prášek – zvláčňuje, navodí příjemný pocit 
Použití: Naneste na připravenou pleť ráno a večer a jemně vmasírujte. 
 

bylinný krém na ošetření jizev a strií.  
Charakteristika: 

• rekonstruuje a vyplňuje jizvy, stimuluje tvorbu nové tkáně 

• po úrazech a spáleninách dotváří kvalitní povrchové struktury 

• pomáhá při procesu rekonstrukce pojivové tkáně, zvyšuje jemnost a hebkost pokožky 
Účinné látky: 

• sigesbeckia orientalis – podporuje rekonstrukci pojivové tkáně 

• mangový olej – regeneruje, zjemňuje pleť 

• octyldodecanol -  mastná kyselina, podporuje průnik aktivních látek 

• vitamín C fosfát – stimuluje tvorbu kolagenu, posiluje pojivovou tkáň 

• vitamín E acetát - antioxidant 
Použití: Dvakrát denně jemně vetřít na obličej dekolt a krk. 
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2501 GOODNIGHT LIP MASK  

Charakteristika: 

 intenzivní noční péče, zklidňuje suchou a popraskanou pokožku rtů    

 poskytuje hedvábnou pružnost, regeneruje, vyrovnává vlhkosti 

 pěstí kontury rtů, zvětšuje objem 
Aktivní ingredience: 

 bambucké máslo -  chrání před dehydratací, zvlhčuje, vyhlazuje a zjemňuje 

 slunečnicový vosk -  vytváří příjemný pocit na pokožce, chrání   

 kandelilový vosk -  poskytují texturu a ochranu 

 lněný olej - má omega-3 a -6 mastné kyseliny, posiluje bariérovou funkci pokožky 

 bavlníkový olej -  je bohatý na vitamín E; chrání pokožku 

 acmella extrakt – zjemní vrásky a vyhlazuje povrch kůže  

 kyselina hyaluronová - hydratuje 
Použití: Aplikujte na vyčištěnou pokožku rtů ve večerních hodinách. Suché, křehké rty získávají přes noc neodolatelnou, 
hedvábnou hladkost. Rty jsou zvlhčené a plné. 

2502 GOODNIGHT HAND MASK noční maska na ruce a nehty. 

Znatelně ruce během noci vylepšuje. Bohatá formulace vyživuje suchou a stresovanou pleť zvlhčuje a 
uklidňuje směsí glycerinu, močoviny a bisabololu. Pečuje intenzivně o pokožku v okolí nehtů.   Podporuje 
regeneraci kapilárních kutikul a zabraňuje dalšímu lámání a vysoušení.   
Charakteristika: 

• vyživuje suchou a stresovanou pleť zvlhčuje a uklidňuje 

• posiluje strukturu nehtů a zvyšuje jejich odolnost 

• zajišťuje hladké, sametové ruce a upravené nehty. 
Aktivní složky: 

• biotin - patří k vitamínům B, posiluje strukturu nehtů a podporuje přirozenou bariérovou funkci 
pokožky. (Termín vitamín H, který je běžný také pro biotin, je zkratkou pro slovo „skin“, což 
zdůrazňuje význam vitaminu pro krásu pokožky.) 

• močovina -  je součástí faktoru NMF, výrazně zlepší schopnost pokožky vázat vodu 

• bisabolol -  působí protizánětlivě a podporuje přirozenou regeneraci   

• glycerin -  zvlhčuje a podporuje pružnost pokožky 
Použití: Naneste večer na očištěné ruce, případně si navlékněte bavlněnou rukavici a nechte masku pracovat přes noc. 
 

2600 CAVIAR LUXURY CREAM kaviárový luxusní krém 
Charakteristika: 

 péče o pokožku, která potřebuje regeneraci, přináší novou energii 

 aktivuje a podporuje přirozenou regeneraci, trvale zvlhčuje  

 chrání před volnými radikály, kůže vypadá výrazně hladší a čerstvější 
Aktivní ingredience: 

 extrakt z kaviáru - bohatý na aminokyseliny, vitamíny a lipidy, dodávána s cenné živný  

 extrakt z kvasinek -  bohatý na oligo- a polysacharidy; stimuluje syntézu kotevních proteinů   

 kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - působí v horních vrstvách pokožky    

 kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká hlouběji do epidermálních vrstev   

 sacharid isomerát - z přírodních cukrů, označován jako "magnet na vlhkost" 

 extrakt z hedvábí  -  pro hedvábný, jemný pocit kůže 

 vitamin E acetát - vychytávač volných radikálů 
Použití: Aplikujte ráno, nebo večer na očištěnou pleť a jemně masírujte. Vyhněte se oblasti očí. 

TIP: V kombinaci s ampulí extraktu kaviáru (1991) dosahuje intenzivní okamžitě viditelný efekt.   
 

2610 MARINE COLLAGEN CREAM formující krém proti stárnutí  
Charakteristika: 

•  poskytuje znatelný liftingový účinek  

• neviditelný film na pokožce, který váže vlhkost 

• aktivuje vlastní syntézu kolagenu, zajišťuje tak vyšší hustotu pokožky 

• působí se proti předčasnému stárnutí pokožky.  

• dodává pokožce okamžitě znatelnou hebkost a vláčnost 

• má bohatou konzistenci a rychle se vstřebává 
 
 
 

https://www.janssen-cosmetics.com/
https://www.janssen-cosmetics.com/
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Aktivní ingredience:  

• mořský kolagen - má liftingový účinek, zůstává na povrchu, váže vodu a zpevňujme    

• extrakt z granátového jablka a derivát vitaminu C -  stimulují produkci kolagenu, zvyšují hustotu pokožky, 
redukuje vrásky a chrání před stárnutím pokožky způsobeným světlem 

• kyselina hyaluronová dlouhá  -  chrání tak před vysycháním, vyplňuje vrásky 

• olej makadamiový ořechů  -  činí pleť měkkou a pružnou 

• acetát vitaminu E – antioxidant, chrání před negativními vlivy volných radikálů, zvlhčuje a vyhlazuje strukturu 
pokožky 

Aplikace: Ráno a večer po čištění naneste na obličej, krk a dekolt. 
 

– UV+ IR ochranný denní nemastný přípravek 
Charakteristika: 

• chrání před UVA +UVB zářením + IR zářením 

• chrání buňky před oxidačním stresem 

• zpomaluje stárnutí kůže indukované světlem 

• vhodné pro všechny typy pleti, lze kombinovat s jakoukoliv péčí 
Aktivní látky: 

• oxid titaničitý -  anorganický UVA / UVB široko-pásmový filtr, není viditelný na kůži    

• ethylhexyl methoxycinnamát, octocrylene, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, 
Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, 
organické UVA a UVB filtry 

• thermus thermophilus ferment – enzym, silný antioxidant, neutralizuje volné radikály, opravuje 
poškození vzniklé IR zářením, IR stresem a bojuje proti IR stárnutí kůže. Se zvyšující se teplotou zvyšuje 
efektivitu, tedy velmi dobrý vliv na ochranu proti slunečnímu záření  

• Ectoin® - buněčný faktor, produkován ochranným mikroorganismy, aktivně chrání buňku proti přetížení teplem a 
UV zářením, reguluje vlhkost.   

Použití: Naneste v rovnoměrné vrstvě pod běžný denní přípravek. 
Tip: Nanesením na hřbety rukou si vytvoříte neviditelné ochranné rukavice. 

 

2910 DETOX CREAM – detoxikační krém 31% tuku 

Charakteristika: 

• brání poškození buněk oxidací, rozzáří a vyhladí pleť 

• stimuluje buněčné detoxikační systémy 

• zmírňuje stařecké skvrny, dává každé kožní buňce nový impuls 
Účinné látky: 

• - zvyšuje aktivitu proteazomů na recyklování buněk  

• - zvyšuje aktivitu autofágie snižuje hromadění 
lipofuscinu 

• vitamin E acetát  - chrání lipidové membrány před oxidací, 

• vitamin C – Isopalmitat - zachycovač volných radikálů, chrání proteiny před oxidačním 
poškozením   

• dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová – váže vodu a udržuje hydrataci   

• hedvábí pravé rychle se vstřebává a chrání před vysoušením, vyhlazuje povrch pokožky   

• sacharidy isomerát  - hydratační látka z přírodních cukrů    

• isostearyl - isostearate - ISIS  - změkčovadlo na bázi rostlinných surovin, zlepšuje 
soudržnost lipidů   

Použití: Ráno, nebo večer vetřít na připravenou pleť obličeje a dekoltu.

  

-  epigenetické sérum, pro udržení vitality 

Činnost genů může být řízena životním stylem a tím, co absorbujeme - a to jak prostřednictvím výživy, 
tak i aktivních složek, které se na pokožku nanáší. Vědci vysvětlují tento jev s takzvanou epigenetickou 
modifikací genetického materiálu. Jedná se o chemické vzorce na DNA, které řídí, do jaké míry jsou 
geny zapnuté a vypnuté. Chemické vzorce mohou například působením vnějších negativních vlivů, 
životního prostředí a dalších faktorů vést až k trvalému stárnutí pokožky. Kožní buňky jsou epigeneticky 
pozměněny a stále stárnou, i když stresové faktory přestanou existovat. 
Epigenetické 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. 
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Charakteristika: 

• lehká sérová emulze 

• udržuje buňky mladší, zvlhčuje 

• pomáhá omlazovat pleť, redukuje vrásky 

• pro všechny typy pleti  
Aktivní ingredience: 

• měsíček zahradní extrakt - bohatý na oligosacharidy, snižují známky stárnutí pokožky   

• kyselina hyaluronová s dlouhými řetězci - na povrchu kůže váže vodu 

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem -  proniká do epidermálních vrstev pokožky  

• sacharid isomerát - hydratační činidlo z přírodních cukrů jako "magnet na vlhkost" 
Použití: Ráno a večer naneste na připravenou pleť. 

 
2660 IRRESISTIBLE EYE ELIXIR oční roll-on 

Elixír na hydrataci, vyhlazení vrásek a oživení oblasti kolem očí. Snižuje únavu a otoky v oblasti očí, rozzáří. Stává se jemnou 
chladivou masáží. 
Charakteristika:  

• nemastný přípravek 

• hydratuje, vyhladí vrásky 

• sníží únavu, rozzáří a zmenší otoky  
Aktivní ingredience: 

• kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým řetězcem -  má schopnost absorbovat a ukládat velké množství 
vody, udržuje pokožku optimálně vlhkou 

• matrixyl ™ 3000 peptid – podporuje vlastní opravné procesy pokožky, poskytuje měřitelný účinek proti 
vráskám v oční oblasti 

• extrakt z hedvábné akácie - snižuje únavu pokožky, redukuje tmavé kruhy 

• kofein - stimuluje mikrocirkulaci a působí proti otoku 

• glycerin – zvlhčuje, redukuje vrásky, podporuje pružnost pokožky   
Použití: Na roll-on lehce zatlačte, poté projeďte z vnitřního koutku oka směrem ven na horním a z vnějšího dovnitř na 
dolním víčku 2-3 krát. Můžete lehce zapracovat prsty.  
Extra tip: Udržujte roll-on v lednici. Tím se zvyšuje chladicí a klidnící účinek.  
 
 

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.  

https://www.janssen-cosmetics.com/
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- produkty na rozzáření pleti  

Máme na mysli zářivý lesk pokožky, který znamená zdraví, mladistvost a přitažlivost. Jak toho lze dosáhnout?
1. Kvalitně čistou pokožkou. 
2. Krátkodobý okamžitý efekt kombinací různých pigmentů 
3. Inovativní látkou z buněk mořských řas, navodíme proces ideální buněčné diferenciace 

v epidermis a vzniknou rovnoměrné struktury ve zrohovatělé vrstvě. 

 

- 24hodinové ošetření, které dodává pokožce trvalý lesk

Charakteristika: 

• působí přirozeně a mladistvě  

• poskytuje dlouhotrvající vlhkost 

• podporuje kožní bariéru,   

• zklidňuje a zjemňuje pleť   

• znatelně hladší a rovnoměrnější pokožka 

• zabraňuje prvním známkám stárnutí 
Aktivní látky:  

• extrakt z řas - zlepšuje zářivost pokožky, posilovač vlhkosti 

• equal-refining complex - snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje zářivost 
pokožky 

• krátká i dlouhá kyselina hyaluronová – hydratuje 

• sacharid izomerát – udržuje vlhkost 

• kofein - podporuje krevní oběh 

• karitové máslo - vyživuje pokožku a posiluje její bariéru 

• niacinamid, vitamin B3 - posiluje kožní bariéru a snižuje zánět 

• pigmenty s měkkým zaostřením - vizuálně snižují jemné vrásky  
Použití: Naneste ráno a večer na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte se sérem 2630   
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako zvýrazňovač, nebo jako základ před líčením 

sérum, pro okamžitou viditelnou záři

Charakteristika: 

• dodává pokožce okamžitě viditelné zářivé efekty 

• poskytuje dlouhotrvající vlhkost 

• posiluje pokožku proti vnějším vlivům, anti-aging 

• retušuje, znatelně hladší a rovnoměrnější pokožka  
Aktivní látky:  

• extrakt z řas - zlepšuje zářivost pokožky, posilovač vlhkosti 

• equal-refining complex - snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje zářivost pokožky 

• krátká i dlouhá kyselina hyaluronová – hydratuje 

• sacharid izomerát – udržuje vlhkost 

• kofein - podporuje krevní oběh 

• niacinamid, vitamin B3 - posiluje kožní bariéru a snižuje zánět 

• pigmenty s měkkým zaostřením - vizuálně snižují jemné vrásky  
Použití: Naneste ráno na očištěnou pokožku. Ideálně kombinujte s krémem 2620   
TIP: Může být také aplikován lokálně na jednotlivé oblasti pokožky jako zvýrazňovač, nebo jako základ před 
líčením  
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– vyrovná kožní mikrobion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díky moderní době a rostoucím negativním vlivům prostředí, jsou přirozené ochranné funkce pokožky stále více oslabovány. 
Je dokázáno, že znečišťující látky ve vzduchu, jsou zodpovědné za dermatologické problémy, jako je zarudnutí, dehydratace, 
pigmentové skvrny nebo předčasné vrásky. Moderní doba také nabádá k častému používání mobilních telefonů, tabletů, 
počítačů a televizorů, kůže je tím pravidelně vystavována vysokým úrovním modrého světla. Tyto paprsky, nazývané HEV 
záření, pronikají hluboko do pokožky a ničí kolagenová a elastinová vlákna, která zajišťují odolnost a pružnost pokožky. 
Tomuto poškození pokožky se také říká digitální stárnutí.  je nově obohacena o inovativní probiotickou aktivní 
složku, která se získává ze speciálních bakterií mléčného kvašení, která prokazatelně zlepšuje v pokožce odolnost. 
Mikrobion pokožky je jedinečnou ochrannou vrstvou tvořenou mikroorganismy, které žijí ve vyváženém poměru na naší kůži 
a udržují ji zdravou. Narušený mikrobion, lze pomocí přípravků  uvést zpět do rovnováhy.  

  

posilující sérum, pro environmentálně poškozenou pleť

 aktivuje vlastní obranné mechanismy kůže, posiluje mikrobion pokožky 

 chrání před digitálním stárnutím pokožky, zlepšuje odolnost a posiluje kožní bariéru  

 stimuluje vlastní imunitní systém 

 hedvábná konzistence, zvlhčuje, snižuje podráždění 

 probiotická aktivní složka - vyrobena z bakterií mléčného kvašení, posiluje vlastní obranné mechanismy, 
podporuje bariérovou funkci pokožky, snižuje suchost a podráždění. Výrazně snižuje TEWL již po 7 dnech. 

 extrakt z mikrořas - aktivuje se působením modrého světla (HEV), výrazně snižuje známky digitálního stárnutí

 beta glukan - přírodní polysacharid, stimuluje vlastní imunitní systém, zvyšuje odolnost pokožky.

 ectoin - ochrana langerhansových buněk, umístěných v kůži

 sacharide isomerate - dlouhotrvající hydratace

 kyselina hyaluronová s dlouhým i krátkým řetězcem - trvale hydratuje

 allantoin - uklidňující, působí proti zarudnutí

 bisabolol - zklidňuje pokožku

 vitamin E - neutralizuje volné radikály  
Ráno a večer, po čištění, vmasírujte do pokožky. Poté naneste ideálně PROBIOTICS Anti- Pollution cream 

 

24 hodinový ochranný krém na environmentálně poškozenou pleť.  

 ochranný štít proti negativním vnějším vlivům posiluje mikrobion pokožky

 chrání před digitálním stárnutím pokožky dodává pokožce dlouhotrvající vlhkost

 redukuje jemné vrásky a linky, snižuje podráždění 

 okamžitě viditelná poddajnost a hebkost 

 probiotická aktivní složka - vyrobena z bakterií mléčného kvašení, posiluje vlastní obrannéé mechanismy, 
podporuje bariérovou funkci pokožky, snižuje suchost a podráždění, výrazně snižuje TEWL již po 7 dnech

 extrakt z mikrořas - aktivuje se působením modrého světla (HEV), výrazně snižuje známky digitálního 
stárnutí

 extrakt z červené kamélie - má antioxidační účinek, redukuje vrásky, zlepšuje hustotu a vlhkost pokožky

 kyselina hyaluronová s dlouhým i krátkým řetězcem - trvale hydratuje

 sacharide isomerate - dlouhotrvající hydratace

 vitamin E - neutralizuje volné radikály  

 bambucké máslo - činí pokožku hladkou a pružnou 
Ráno a večer naneste na očištěnou a sérem ošetřenou pokožku obličeje, krku a dekoltu. 
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 s ochranným faktorem SPF 12, kamufláže a bezolejový odličovač  

 

odstraňovač očního make-upu (pH 7,2)  

Charakteristika: 

• vhodné i pro uživatele kontaktních čoček 

• chladí a osvěžuje již při aplikaci, zachovává jemná a pružná oční víčka 

• rozpouští a uvolňuje oční make-upu a rtěnku 

• nemastí, dokonale čistí oční partie 
Účinné látky: 

• butylene glykol - rozpouštědlo podporující vlhkost v pokožce   

• vlhkostní komplex – zvláčňuje pokožku v okolí očí 
       Použití: Čištění víček a řas by mělo probíhat před vlastním čištěním obličeje. Při čištění používáme 
nejlépe vodou navlhčený tampón s čističem, který přiložíme na oko, necháme krátce působit a od kořínků řas 
až po konečky lehce setřeme. Přitom by mělo být zamezeno tomu, aby se odličované látky nedostaly do oka.  

 

 
světlý tělový odstín     

béžové - růžový odstín 

střední oranžově- béžový odstín  

tmavší béžový odstín 
 

Charakteristika: 

• jednoduché a rovnoměrné roztírání 

• dodává vlhkost pleti 

• fyzikální ochranný faktor 12 LSF, ochrana proti škodlivým UVA a UVB záření 

• příjemný pocit na pokožce, ochrana před volnými radikály, prevence stárnutí  
Účinné látky: 

• LPD -  Light Diffusing Pigments (lehce roztíratelné pigmenty), zajišťují příjemný pocit a zvyšují 
odraz světla  

• lauroyl-lysin  - z mastných kyselin zaručuje lehkou roztíratelnost a trvanlivost  

• sacharide – isomerate - zajišťují hydrataci pleti 

• titan dioxid -  je bílý pigment a fyzikální ochranný faktor 

• vitamin C a E -  jsou antioxidanty a neutralizují volné radikály 
Použití: Rovnoměrně rozetřete na obličej, pro lepší trvanlivost doporučujeme lehce vmasírovat. Pro aplikace 
lze použít navlhčené kosmetické houbičky. Zpevníme fixačním pudrem. 

 
 

POPIS OŠETŘENÍ  Make-upy 
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kamufláže 

krycí make-u  5 ml.   

5 různých barevných odstínů bílá, vs. žlutá, sv. oranžová, tělová, tmavě růžová. 

fixační pudr 30 ml 

 
 
  
 

 

Profesionální sada krycích make-upů. Velmi trvanlivé a krycí přípravky, opticky vyrovnávají barevné kožní 
odchylky a sjednocují barevnost pleti. Vyžadují správné speciální nanášení: 
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MEN -  pěstící řada pro muže  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řada pro muže od firmy JANSSEN COSMETICS nabízí efektivní řešení pro pěstění pánské pleti.  Vysoce kvalitní kombinace 
účinných látek a exklusivních formulí vyhovují konkrétním potřebám mužské kůže: Men's SuperMoist - aktivní složka s 
dlouhotrvajícím hydratačním účinkem, vyvinutá speciálně pro mužskou pleť. Tento posilovač vlhkosti okamžitě snižuje 
jemné suché vrásky.  Men's UltraCalm - komplex první pomoci pro podrážděnou pokožku, zejména po holení. Kombinace 
vybraných rostlinných výtažků a zlepšuje její odolnost. Extrakt z baobabu, znatelně snižuje jemné linie a vrásky. Podporuje 
rychlou a účinnou absorpci produktu a okamžitou účinnost. Men's Eye Perfecting Complex - oční komplex účinných látek 4 
v 1. Snižuje tmavé kruhy pod očima a zřetelně snižuje jemné vrásky. Při pravidelných aplikacích dochází k významným 
zlepšením během sedmi dnů. Výrobky z řady MEN, pokožka okamžitě pohlcuje a tím i vydatně účinkuje s výsledky, které 
můžete vidět a cítit. 

 

– gel na mytí a holení 75 ml 
Charakteristika:  

• přípravek na holení a mytí 2 v   

• chrání kůži před nadměrnou tvorbou kožního mazu 

• zabraňuje podráždění způsobené holením 

• zvlhčuje, příjemně voní, lehce se aplikuje  
Účinné látky:  

• D-panthenol - prekurzor vitaminu B5, zvlhčuje a zlepšuje pružnost pokožky, pomáhá k tvorbě nových 
kožních buněk, přispívá k regeneraci, má protizánětlivé a hojivé vlastnosti, snižuje svědění  

Použití:  Vymáčkněte malé množství produktu do rukou, vytvořte krémovou pěnu a aplikujte na obličej. Pokud 
používáte přípravek k holení, jemně jej masírujte do vousu a nechte krátkou dobu, působit. Po oholení odstraňte 
přebytečnou pěnu teplou vodou.  
 

klidnící lehký hydrogel 50 ml  
Charakteristika:  

• uklidňuje pokožku a zabraňuje podráždění po holení, příjemně voní 

• udržuje pokožku hydratovanou po celý den, zvyšuje odolnost pleti 

• rychle se vstřebává, nezanechává mastnou pleť   
Účinné látky:  

• Men's SuperMoist - obsahuje složku přírodního hydratačního faktoru (NMF), zvlhčuje; snižuje suché vrásky   

• kyselina hyaluronová s krátko a dlouho řetězcová -  intenzivně hydratuje   

• sacharid Isomerát - komplex komplexu sacharidů, identický s pokožkou, zajišťuje trvalou hydrataci až 72 hod.  

• panthenol - zlepšuje regeneraci, zvyšuje přirozenou obranyschopnost, snižuje podráždění, zjemňuje pokožku 

• klidnící komplex – s olejem z černého rybízu, extraktem z balónovnice a nezmýdelnitelné složky 
slunečnicového oleje, zklidňuje pokožku po holení 

• aloe vera - uklidňuje pokožku a potlačuje zarudnutí 

• acetát vitaminu E – antioxidant, zabraňuje fotosenzitivním účinkům  

Použití:   Naneste na očištěnou pokožku ráno, nebo večer a jemně masírujte. Rovněž ideální jako ošetření po holení. 
 

  anti-aging krém pro zralou pleť mužů 50ml

Charakteristika:  
• intenzivně hydratuje, zabraňuje ztrátě napětí a pevnosti 

• eliminuje známky předčasného stárnutí pokožky 

• příjemně voní, chrání před volnými radikály 
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Účinné látky:  
• Men's SuperMoist - obsahuje složku přírodního hydratačního faktoru, zvlhčuje; snižuje suché vrásky   

• anti aging z jihoafrického baobabu -zlepšuje viskoelastické vlastnosti, zjemní vrásky, zmírní následky opalování    

• kyselina hyaluronová s krátko a dlouho řetězcová -  intenzivně hydratuje   

• allantoin - zklidňuje pokožku a snižuje zarudnutí 

• alfa bisabolol – uklidňuje, zjemňuje a snižuje zarudnutí 

• acetát vitaminu E – antioxidant, zabraňuje fotosenzitivním účinkům  
Použití:   Naneste na očištěnou pokožku ráno, nebo večer a jemně masírujte. 
 

– osvěžující přípravek na oční okolí 15 ml 
Charakteristika:  

• zpevňuje oční okolí, má chladivý efekt  
• vyhlazuje kůži a zvyšuje její napětí a pevnost 

• nelepí a rychle se vstřebává 

• zvlhčuje, ideální na cestování 
Účinné látky:  

• oční komplex pro pány -  z kombinace tripeptidu, extraktu z mikro řas, panthenolu a kyseliny hyaluronové s 
krátkým řetězcem, významné zlepší partie očí po pouhých 7 dnech 

• anti aging z jihoafrického baobabu -zlepšuje viskoelastické vlastnosti, zjemní vrásky, zmírní následky opalování    

• kyselina hyaluronová s krátko řetězcová -  intenzivně hydratuje   

• kofein - stimuluje mikrocirkulaci a působí proti otokům  

• menthyl laktát - zajišťuje trvalý chladící a osvěžující účinek  
Použití:  Aplikujte gel pod oči každé ráno a večer na očištěnou pokožku a nechte jej 
absorbovat.  
 

deodorant    

Charakteristika:  
• jednoduchá aplikace, příjemná vůně navozující pocit čistoty, nelepí 

• je vhodný ke každodennímu použití, pravidelný společník moderního muže 

• neobsahuje alkohol ani sloučeniny hliníku 
Účinné látky:  

• octoglycerín - jemný deodorant z kokosového oleje (obsahuje kokosový glycerín a mastné kyseliny). Po 
aplikaci dochází k zpomalení až zastavení množení bakterií, aniž by se narušila přirozená mikroflóra. 

Použití: Jednoduše vetřít do pokožky v podpaží a nechat několik okamžiků oschnout. Obléknout se až po několika 
minutách.  
 

HYDRATAČNÍ OŠERŘENÍ      PRODUKT Spotřeba  cena                   

čištění 4400 P Clarifying Cleansing Gel   1 ml               

   tonizace 4401 P Purifying Tonic Lotion  1 ml              

peeling  

 nebo 

1107 P Skin Refining Enzyme Peel       

4407 P Bio-Fruit Gel Exfoliator   

 2 ml           

1,5 ml          

   oční péče 5060 P Aqualift Eye Gel     ½  ml          

sérum   

nebo ampule   

5035 P Deep Xpress Moist serum    

1951 P Hyaluron Fluid 

 1 ml          

 1 ks           

   maska 

   nebo 

 

4440 P Purifying Mask   

8551 P Hydrating Cream Mask  

8104.901 Dermafleece Mask Collagen Pure                

 5 ml                 

 5 ml          

1 ks         

masáž 5020 P Hyaluron³ Replenish Cream     5 ml          

oční péče   5060 P Aqualift Eye Gel     ½  ml          

denní krém   2831 P Face Guard Advanced        1 ml            

 5010 P Hydro Active Gel     1 ml           
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řízené olupování rohoviny 

 

 

 

 

 
 

Speciální metoda založená na ošetření pleti ovocnými kyselinami. Intenzivní péče může odstranit i 
hlubší nerovnosti na povrchu kůže, dále pigmentace, skvrny, jemné vrásky a prozáří unavenou, 
bledou pleť.  Výsledek je rychle viditelný. Pleť vypadá mladší, má stejnoměrný svěží povrch. 

je dovoleno používat jako intenzivní peeling pouze technicky zkušeným a 
vyškoleným kosmetičkám. Zkušená kosmetička rozhodne, po důkladné anamnéze o koncentraci a 
době působení jednotlivých speciálních produktů. Kromě toho musí zajistit odpovídající následná 
opatření. Především bezpodmínečnou ochranu proti slunci pro čerstvě ošetřenou kůži s čistícím 
systémem.  
Po ošetření je kůže vláčná, dobře hydratovaná, prokrvená, má jemné a rovnoměrné póry. 
 
Povrchové rohovinové buňky tvoří s hydro-lipidním filmem ochrannou bariéru proti okolnímu prostředí. 
Bohužel vnější negativní vlivy na pokožku pravidelně útočí a zanechávají na ni nevzhledné stopy. 
Nejvýraznějšími stopami po létě jsou tmavé pigmentové skvrny a drobné suché vrásky. Nevyvážená strava a 
život plný stresu jsou příčinou komedonů, vřídků a mastící se pleti. Existuje mnoho důvodů, proč použít 
k ošetření pleti EXFOLIATION SYSTEM . 
Kromě toho, kosmetické přípravky, jako jsou koncentráty, krémy a masky optimálně fungují pouze v případě, že 
kůže je ideálně připravena. EXFOLIATION SYSTÉM zvlášť důkladně umožňuje prostupu následně užitých 
aktivních látek hluboko do pleti. Vysoce aktivní a intenzivní peeling vytváří ideální pleť přesně podle přání 
zákaznice. 
  

Obal člověka – kůže se neustále obnovuje buněčným dělením. 
Nejnižší vrstva epidermis (bazální vrstva), se skládá z buněk 
podobným malým kostkám, které se velmi rychle množí a postupně 
nahrazují buňky původní.  Cestou k povrchu kůže se postupně do 
sebe vodotěsně zaklíní a zploští se a vyplní se keratinem.  Po asi 
čtyřech týdnech se buňky dostanou na povrch a jsou již zcela 
zrohovatělé. Nejvrchnější rohovinová vrstva se postupně odloučí ve 
formě malých vloček (odumřelých kožních buněk). Za rok jich 
vyprodukuje kůže asi 0,5 kg.  Jsou neustále prodloužení 
nahrazovány novými buňkami z bazální vrstvy.  

Bohužel, ne vždy se tento proces odehrává tak hladce. Je mnoho 
případů, kdy dochází ke hromadění korneocytů, kůže nepřirozeně 
často nerovnoměrně zesílí a ztrácí svůj lesk. Póry jsou uzavřeny a 
na povrchu se tvoří skvrny.  

Pomocí ovocných kyselin, můžeme oddělit nadměrné vrstvy 
kožních buněk a odstranit je. Pokud přebytečnou odumřelou rohovinu odstraníme, dojde nejen 
k ztenčení, ale hlavně ke zlepšení vnímavosti a kvality pletí.    
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Alfa-hydroxy kyseliny (např. kyselina glykolová, kyselina jablečná, kyselina 
citrónová, kyselina vinná) a beta hydroxy kyseliny (např. kyselina salicylová), patří 
do skupiny látek, které jsou často označovány jako ovocné kyseliny, protože se 
přirozeně vyskytují v různých druzích ovoce a některých rostlinách. Jsou 
netoxické a biologicky odbouratelné.  

EXFOLIATION SYSTEM  od JANSSEN COSMETICS obsahuje pět kyselých přípravků 
a produkt neutralizační. Všechny jednotlivé kroky ošetření jsou pečlivě 
koordinovány. Obsahují synteticky připravené ovocné kyseliny glykolovou, 
jablečnou, citrónovou a kyselinu salicylovou. Mají stejnou molekulární strukturu 
jako přirozeně se vyskytující ovocné kyseliny, proto se dá říct, že jsou přírodně 
identické.  

Vyvážená kombinace všech kyselin EXFOLIATION SYSTEM  je stejně unikátní jako 
efektivní výkon. Díky ukládání do vyrovnávací paměti kyselin je snášenlivost kůže vynikající. Dobře 
dimenzované pH zabraňuje nežádoucím vedlejším účinkům způsobené poleptáním, při zachování 
vysokého účinku ovocných kyselin.  
Dobrá snášenlivost pokožky při správném použití je dermatologicky testována a potvrzena! 
 
  
 

EXFOLIATION SYSTEM nabízí k použití široké spektrum:  

•  Uvolní příliš intenzivní nahromadění a vzájemné spoutání keratinových buněk 
(korneocytů) a osvobodí sloučeniny lipidů. Odstraní horní odumřelé kožní buňky, pleť ztrácí 
šedý nádech a je znatelně jemnější a svěžejší. Je dobře připraven pro další péči o pleť.  

•  Kyselé prostředí z ovocných kyselin zabraňuje ucpání vylučovacích kanálků 
mazových žláz (komedonů). Zjemňuje velikost pórů a kyselý kožní film je podporuje lepší 
kvalitu stratum corneum. Kůže je opět jasná a čistá.  

• Peeling gel proniká do hlubších vrstev pokožky, tam uplatňuje svůj stimulační 
účinek a účinkuje na tvorbu kolagenu a elastinu. Pokožka získá pevnější strukturu a viditelně 
omládne a vyhladí povrch.  

• Zlepšením kvality horní vrstvy kůže (epidermis) a stimulací buněčné aktivity ve 
spodní vrstvě kůže (dermis), zajistíme lepší schopnost vázat vodu v kůži. To vede ke zvýšení 
obsahu vlhkosti a zjemnění vrásek. Kůže se zdá živější a hladší.  

• Pigmentové skvrny (např. povrchové stařecké) znatelně projasní. Pleť vypadá 
hladší a jasnější.  
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EXFOLIATION SYSTEM  je multi-talent pro zlepšení pleti:  

• Suché 

• Nečisté 

• Na zrychlení regenerace 

• Hyper pigmentované 
Tip: Úspěšné lze použít na:   

• Rozsáhlé povrchové jizvy (např. po akné)  

• Keratózu pilaris (keratóza follicularis)  

• Při zarůstání chloupků  

• Ke zlepšení průniku aktivních látek 
  

Nejideálnější postup je doporučit svým zákazníkům komplexní čtyřtýdenní péči.   
Nejprve je nutné analyzovat problém kůže, abychom mohli doporučit, jaký peeling použijeme, jakou 
koncentraci a jakou délku působení. Dále doporučíme i vhodný pěstící program na domácí ošetření 
přípravky Janssen cosmeceutical.   
Vysvětlete s maximální péčí ošetření i důvody, proč by během ošetřovací kůry nemělo dojít 
k přerušení kabinetní péče. Zajistěte v průběhu péče poskytnutí optimální zákaznický servis. 
Vysvětlete důležitost ochrany pokožky a jejího následného kvalitního ošetřování.   
 

Vysoce koncentrované speciální výrobky s ovocnými kyselinami jsou určeny pouze pro profesionální 
použití v kabině. Tam se osvědčily. Dodržujte prosím naše pokyny a doporučení pro použití.  
Při správném použití nemusíte žádné nežádoucí účinky očekávat, naopak zákazník bude potěšen 
hladkým průběhem ošetřením přípravky  EXFOLIATION SYSTÉM s viditelným obnovením pleti.   
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5700 P – čistící mléko s 1.6% ovocných kyselin pH 4,2   
Charakteristika: 

 

• Jemný, kůži příjemný čisticí prostředek 

• krémová konzistence 

• zachovává vlhkost pleti, chrání přirozenou bariéru pokožky 

• projasní a vyčistí pleť 

• viditelně zjemňuje povrch, pH zanechává mírně kyselé 
 Aktivní látky: 
Směs přírodně identických ovocných kyselin:  

• AHA  - kyselina glykolová, jablečná, citrónová a vinná, rozpouští přebytečnou rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferaci buněk  

• BHA - kyselina salicylová, antimikrobiální a keratolytický efekt  
Aplikace: Naneste čistící mléko bohatě na obličej dekolt a krk, jemně vmasírujte a poté 
odstraňte teplými kompresy. 
Poznámka:  

 
 

5710 P   – neutralizační gel pH 8,0   
Charakteristika: 

 

• neutralizuje kůži ošetřenou peelingem rychle a bezpečně 

• vrací kyselý plášť pokožky do rovnováhy 

• pracuje na základě hydrogenuhličitanu sodného 

• reakcí s kyselinami vzniká oxid uhličitý 

• dostaví se pěnění a pocit mravenčení 

• je absolutní nutností vždy hned po provedení a omyté peelingu  

• pro naprostou bezpečnost ošetření lze opakovat 

• důkladně neutralizujte i partie kolem úst a nosu    
Aktivní látky: 

• hydrogenuhličitan sodný  - neškodný neutralizér, známe jej z potravinářského průmyslu 
jako jedlou sodu    

• glycerin -  zvlhčuje a zvláčňuje  
Aplikace: Nejprve důkladně odstraňte po uplynutí doby působení peeling vlhkými obklady. Pak 
naneste štětcem pH Neutralizer na kůži. Zvláštní pozornost věnujte nosním otvorům a ústům.  Po 
aplikaci se dostaví pocit brnění a mravenčení. Nechejte působit cca 1 minutu a poté důkladně 
umyjte. Je-li potřeba, proveďte neutralizaci podruhé.  
Poznámka:  
 

 

5720 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 20% pH 4,2   
Charakteristika: 

 

 

• mírný peelingový účinek 

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 
Aktivní látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablečná, citrónová a vinná, rozpouští přebytečnou rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferaci buněk  

Aplikace: Dejte exfoliátor 20 do skleněné misky a potřeme štětcem velkoryse obličej, krk a dekolt. 
Poté umyjte příjemně teplým kompresem.    

Upozornění:  
Poznámka: 

. 
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5730 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 30% pH 3,6    
Charakteristika: 

 

 

• jemný účinek  

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 
Aktivní látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablečná, citrónová a vinná, rozpouští přebytečnou rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferaci buněk  

Aplikace: Dejte peeling 30 do skleněné misky a potřeme štětcem velkoryse obličej, krk a dekolt. 
Poté umyjte příjemně teplým kompresem.    

Upozornění: 
Poznámka: 

5740 P  gelový peeling s ovocnými kyselinami 40% pH 3,6 50ml  
Charakteristika: 

 

 

• silný peelingový účinek  

• čistí a zjemňuje pleť 

• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 
Aktivní látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablečná, citrónová a vinná, rozpouští přebytečnou rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferaci buněk  

Aplikace: Dejte peeling 40 do skleněné misky a potřeme štětcem velkoryse obličej, krk a dekolt. 
Poté umyjte příjemně teplým kompresem.    

Upozornění: 
Poznámka: 

 5760 P gelový peeling s ovocnými kyselinami 60% pH 3,6 50ml  
Charakteristika: 

 

 

• velmi intenzivní peelingový účinek  

• čistí a zjemňuje pleť  

• zachovává vlhkost v pleti, chrání přirozenou kožní bariéru 
Aktivní látky: 

• AHA  - kyselina glykolová, jablečná, citrónová a vinná, rozpouští přebytečnou rohovinu, 
(keratolytický efekt), stimuluje proliferaci buněk  

• BHA - kyselina salicylová, antimikrobiální a keratolytický efekt 
Aplikace: Dejte peeling 60 do skleněné misky a potřeme štětcem velkoryse obličej, krk a dekolt. 

Poté umyjte příjemně teplým kompresem.    
Upozornění: 
Poznámka: 
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     POPIS OŠETŘENÍ 
 

    PRODUKTY                         spotřeba – cena zaokrouhleně 

   příprava        EXFOLIANT SYSTÉM – postup přípravy.  

•    dejte do misky peeling a připravte nanášecí štěteček 

•    do druhé misky připravte pH neutralizér  a nanášecí štěteček 

•    k ruce si postavte budíček (minutku) 
  čištění   • – čistící mléko 

1,5 ml        
  ochrana •     Citlivé partie (například rty a mateřská znaménka)natřete 

krémem. 

•     Oční okolí ošetřete vhodným přípravkem a popřípadě 
překryjte navlhčeným vatovým tamponem.   

•     Nezapomeňte na vhodné zakrytí barveného obočí. 
  peeling / hluboké odstranění rohoviny    5720 P 

 5730 P 

 5740 P 

 5760 P 

                                                                   * 5ml            

  neutralizace •     5710 P   –  
                                                                              5ml           

  lehce vetřít • 2230 SENSITIVE SKIN COMPLEX -               1,5 ml       

  závěrečná péče o oči • 5060 P Aqualift Eye Gel                                    ½ ml       

  denní péče s UV ochranou •     2831 P Face Guard Advanced    UV  + IR        1ml           
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– luxusní série   
 

 
 
PLATINUM CARE - nový prémiový koncept anti-aging péče od Janssen Cosmetics je luxusní péče na vědecky 
nejvyšší úrovni. Nová koncepce vzniklá na základě nejaktuálnějších výsledků výzkumu anti-aging dodává pleti 
jedinečné impulzy a poskytuje vysoce účinnou a velmi jemnou péči.  
PLATINUM CARE je zkratka pro vysoce účinné látky, prémiovou kvalitu a sametové textury. Již po jedné aplikaci 
doma, nebo v kabině ucítí pokožka výsledný efekt luxusní péče. Každý výrobek obsahuje aktivní složky, které 
zajišťují komplexní zlepšení textury kůže. High-tech peptid (Matrixyl TM Synthe'6TM) s nadčasovým, efektem 
stimuluje syntézu šesti základních složek kůže. 
Zlatým hřebem luxusní řady je anti-aging komplex. Unikátní Platinum MP komplex současně okamžitě viditelně 
vyhladí povrch pokožky a dlouhodobě zlepší i hlubší vrstvy kožní tkáně.  
Koloidní platina, je jedena z nejvzácnějších surovin na zemi, zaručuje okamžitě znatelné zlepšení pocitu na 
pokožce. Pleť vypadá svěží a uvolněná. Silný high-tech peptid Matrixyl TM Synthe'6TM má výjimečný účinek, na 
vyplnění hlubokých vrásek. Textura kůže se vyhladí, vrásky vyplní zevnitř a udrží kůži vypnutou.  Extrakt z Akácie 
hedvábné viditelně projasní a prozáří pleť, zmírní tmavé kruhy a otoky kolem očí. Vyčerpané povadlé kontury 
obličeje opět nabydou mladistvější vzhled. 
V závislosti na typu pokožky, má tento silný koncept, který je doplněn o vybrané suroviny prokázanou účinnost. 
Výtažky Palmatky zelné  Acmella oleracea (Gatuline®) a manioku (Instensyl®) pokožku vyhladí. Kvalitní rostlinné 
tuky z manga, bambucké máslo, cupuacu a macadamia vyživují a poskytují jemnou ochrannou fólii. 
V luxusní textury a elegantní vůně rozmazlují pokožku i smysly. Pigmenty podporují okamžité prozáření pokožky 
a okamžitě zkrášlují.  PLATINUM CARE je vyvrcholením anti-aging péče. 

  

 
 
1210 DAY CARE – luxusní denní krém 
Charakteristika: 

• luxusní textura vyživuje pokožku po celý den   

• stimuluje syntézu šesti základních složek kůže 

• zajistí větší odolnost, více vlhkosti,  

• zářivější vzhled a méně vrásek 

• podporuje bariérovou ochranu pleti 
Aktivní ingredience: 

• koloidní platina - omlazuje pokožku a okamžitě snižuje viditelné známky stárnutí 

• Matrixyl TM Synthe'6TM (Palmitoyl Tripeptide-38) - vysoce účinné látky na vyhlazení vrásek 
(kolagen I, III, IV, fibronektin, kyselina hyaluronová a lamininu-5)   

• extrakt z kůry perské akácie hedvábné (albízie růžová) pomáhá proti únavě pokožky   

• mangové máslo – lipid, poskytuje jemný ochranný film na pokožce 

• vitamin E acetát - neutralizuje škodlivé volné radikály 

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová – dodává intenzivní vlhkost 
Použití: Na očištěnou pleť nejprve naneste sérum a poté lehce vmasírujte denní krém.   
Tip: 2831 Face Guard Advanced chrání pokožku účinně proti UV a IR záření 
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1220 NIGHTCARE - luxusní noční krém 

Charakteristika: 

• luxusní a výživná a textura 

• podporuje noční regeneraci kůže 

• podporuje bariérovou funkci epidermální rohové vrstvy 

• optimalizuje přívod vlhkosti  
• zajišťuje ráno kvalitní nastartování pleti 

Aktivní ingredience: 

• koloidní platina - omlazuje pokožku a okamžitě snižuje viditelné známky stárnutí 

• Matrixyl TM Synthe'6TM (Palmitoyl Tripeptide-38) - vysoce účinné látky na vyhlazení vrásek 
(kolagen I, III, IV, fibronektin, kyselina hyaluronová a lamininu-5)   

• extrakt z kůry perské akácie hedvábné (albízie růžová) pomáhá proti únavě pokožky   

• lipidový komplex – karitové, mangové a makadamové máslo, poskytuje jemnou ochrannou fólii 
a podporuje bariérovou funkci epidermální rohové vrstvy   

• vitamin E acetát - neutralizuje škodlivé volné radikály 

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová – dodává intenzivní vlhkost 
Použití: Na očištěnou pleť nejprve naneste sérum a poté lehce vmasírujte noční krém.   

 

1230 SERUM ACTIVE - luxusní sérum      
Charakteristika: 

• okamžitý vypínací efekt, vyhlazuje reliéf 

• optimalizuje přívod vlhkosti 

• poskytuje větší jas a svěžest, příjemný, vypnutý a svěží pocit 

• ideální jako podklad pod make-up 
Aktivní ingredience: 

• Gatuline® (Acmella oleracea) - snižuje intenzitu svalové kontrakce v obličeji, uvolňuje 
obličejové vrásky   

• Instensyl® (extrakt kořene manioku) -  okamžitý znatelný a viditelný zpevňující efekt 

• koloidní platina - omlazuje pokožku a okamžitě snižuje viditelné známky stárnutí 

• Imperata cylindrica výtažek z kořene - dodává pokožce vlhkost 24hodin 

• krátko a dlouho řetězcová kyselina hyaluronová – dodává intenzivní vlhkost 

• sacharid isomerát -  sacharidová směs přináší pleti více vlhkosti 

• Světlo rozptylující pigmenty - opticky zjemní drobné linky a vrásky 
Použití: Na očištěnou pleť naneste nejprve sérum a poté lehce vmasírujte denní, nebo noční krém.   

 
1260 EYE CARE - luxusní oční krém 
Charakteristika: 

• velmi jemný, rychle se vstřebává 

• vyhlazuje kontury očí 

• přináší úlevu unaveným očím 

• působí proti otokům, zmírní temné kruhy pod očima 
Aktivní ingredience: 

• koloidní platina - omlazuje pokožku a okamžitě snižuje viditelné známky stárnutí 

• Matrixyl TM Synthe'6TM (Palmitoyl Tripeptide-38) - vysoce účinné látky na vyhlazení vrásek 
(kolagen I, III, IV, fibronektin, kyselina hyaluronová a lamininu-5)   

• extrakt z kůry perské akácie hedvábné (albízie růžová) pomáhá proti únavě pokožky   

• cupuaçu máslo - cenný lipid vyživuje citlivou oblast očí 

• macadamia ořechový olej - podporuje ochrannou bariéru, zvyšuje pružnost kůže 

• vitamin E acetát - neutralizuje škodlivé volné radikály 
Použití: Naneste na očištěnou pleť v okolí očí ráno a večer a jemně vklepejte.   
 

1299 FACE CARE  - sestava tří luxusních krémů, denní, noční a oční 
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1290 P BRILLIANCE SHINE ELIXIR – koncentrát pro okamžité odstranění únavy pleti  
7 x 2 ml 25 x 2 ml  

Speciálně vyvinutý přípravek s akáciovým hedvábným extraktem, s  MatrixylTM Synthe'6TM a kyselinou hyaluronovou 
poskytuje pokožce hydrataci, vitalitu, snižuje známky únavy a zjemní suché povrchové vrásky. 
Charakteristika: 

• snižuje okamžitě kůži únavu 

•  vyhlazuje suché linie 

• zjemňuje linky a vrásky  

•  vzácné ingredience jedinečná receptura 
Aktivní ingredience: 

• extrakt z kůry perské akácie hedvábné (albízie růžová)-  pomáhá proti 
únavě pokožky  

• Matrixyl TM Synthe'6TM (Palmitoyl Tripeptide-38) - vysoce účinné 
látky na vyhlazení vrásek (kolagen I, III, IV, fibronektin, kyselina 
hyaluronová a lamininu-5)   

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem – má změkčující, 
hydratační, vyhlazovací účinek 

Aplikace: Lehce vtlačte do připravené čisté pleti.   
Salonní aplikace iontoforézou: Polarita elektrody produktu: MINUS (-) Doba 
trvání: 5 minut
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  POPIS OŠETŘENÍ  hydratace       PRODUKTY                                                                                                 spotřeba       cena 

  Čištění  2 ml        

  peeling   
  nebo 

 2 ml        

 5 g.        

  hluboké čištění (jen je-li třeba) 

  tonizace  1 ml           

   účinný koncentrát   
   ampulkový koncentrát  
  nebo 

 1 ml        

 1 ks  

 1 ks         

   maska  

                                  1 ks      

  masáž   5 ml       

  oční ošetření     ½ ml       

  UV ochrana (jen je-li nutná)  1 ml         

   denní péče      1 ml              

  POPIS OŠETŘENÍ  hluboká regenerace       PRODUKTY                                                                                             spotřeba   cena 

  Čištění  2 ml                  

  peeling   

  nebo 

 2 ml           

 5 g.             

  hluboké čištění (jen je-li třeba) 

  tonizace  1 ml              

   účinný koncentrát   
   ampulkový koncentrát  
  nebo 

 1 ml             

 1 ks   

 1 ks           

   masáž   

.                                                                                        10-15 ml 

  1 ml                               

   maska    200-300 g.     

  oční ošetření     ½ ml          

  UV ochrana (jen je-li nutná)  1 ml                

   denní péče      1 ml                    
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 - ampulky s obsahem tekutých substancí účinných látek
   
 

 

– oční pěstící koncentrát 

Charakteristika: 

• vyvinuto speciálně pro citlivou oblast očí 

• vyhladí vrásky, zlepší syntézu kolagenu 

• zlepšuje hydrataci, pružnost a tonus pleti, snižuje otoky 
Aktivní Ingredience: 

• kyselina hyaluronová, krátko/dlouho řetězcová - vyživuje, hydratuje a vyhlazuje pokožku 

• matrixyl 3000 (peptidový komplex) - umožňuje syntézu složky mezibuněčné hmoty 

• glycerin - váže vodu v horních vrstvách stratům corneum 
Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti v okolí očí. 

– ampulkový koncentrát pro citlivou pokožku  

Charakteristika: 

• uklidňuje a uvolňuje pokožku, podporuje hebkou a vláčnou pokožku 

• posiluje kožní hydrolipidní bariéru (TEWL) 

• olejovitá tekutina chrání proti chladu, vhodná i k masážím 
Aktivní látky: 

• kožní ochranný komplex – uklidňuje, posílí ochranné podněty, sníží podráždění a zarudnutí, 

• isostearyl isostearate - zamezuje ztrátě vody 

• makadamový olej – lehký dobře se vstřebávající a zjemňující olej 

• α-bisabolol - uklidňuje, působí protizápalově 

• měsíček zahradní – extrakt na výrazné zklidnění kůže 
Použití: Vpracujte do připravené pokožky. V saloně ideálně po peelingu v domácím ošetření na noc.  

 
 

k výraznému konturování tváře  

Charakteristika: 

• rychlá a citelná pomoc pro povadlou pleť 

• projasňuje pigmentace, vypíná povrch pleti 

• má uklidňující účinek a působí jako antioxidant   

• zvyšuje vláčnost a hebkost pokožky, hydratuje 
Účinné látky: 

• ESP  - posílí strukturu pojivové tkáně a zvedá kontury obličeje  

• SORR – uklidňuje, působí jako antioxidant 

• kyselina hyaluronová - vyživuje, hydratuje a vyhlazuje pokožku 

• sacharid isomerate -  váže vodu udržuje vlhkost:   
Použití: Nanést po očištění na obličej, krk a dekolt, lehce vmasírovat. Následně použít obvyklý pleťový krém 
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- ampulkový koncentrát proti červeným žilkám 

 Charakteristika:   

• uvolňuje a zklidňuje pokožku, posiluje tkáně a kapilární systém 

• podporuje pleti přirozenou regenerační aktivitu 

• hydratuje, snižuje zarudnutí 
Aktivní látky: 

• sensitivní komplex - zklidňuje, snižuje podráždění, zmenšuje otoky, uklidňuje reaktivitu  

• kyselina hyaluronová – hydratuje 

• sacharid isomerát - hydratuje 
Použití: Lehce vpracujte do připravené pokožky. V saloně ideálně po peelingu v domácím ošetření na noc. 
 

– detoxikační ampulkový koncentrát.  

Charakteristika:  

• odplaví nahromaděné toxiny a lipofuscin 

• osvěží a hydratuje pleť 

• navodí mladistvý vzhled  
Aktivní látky: 

• peptid z avokáda - zvyšuje aktivitu proteazomů na recyklování buněk  

• houbový výtažek α - glukan - zvyšuje aktivitu autofágie snižuje hromadění lipofuscinu 

• vitamin E acetát  - chrání lipidové membrány před oxidací, 

• vitamin C – Isopalmitat - zachycovač volných radikálů, chrání proteiny před oxidací 

• dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová – vysoká schopnost vázat vodu a udržet hydrataci   
Použití: Naneste na připravenou pleť ideálně večer. 
 

1942 RETINOL FLUID* -  ampulka s retinolem 

Charakteristika: 

• intenzivní péče pro zralou a nečistou pleť 

• specificky bojuje proti kožním skvrnám a předchází jim 

• stimuluje tvorbu kolagenu, stimuluje obnovu buněk 

• snižuje poruchy rohovění, je i intenzivní hydratace 
Aktivní látky:  

• zapouzdřený retinol - stimuluje tvorbu kolagenu a růst čerstvých kožních buněk, 

• Equal-Refining Complex - snižuje mastný lesk, zušlechťuje póry, obnovuje zářivost pokožky, snižuje činnost  
                 mazových žláz, působí protizánětlivé, uklidňuje a je antioxidační 

• posilovač vlhkosti na bázi cukru – zvyšuje a udržuje vlhkost v pleti 

• kyselina hyaluronová (s dlouhým řetězcem) – udržuje dlouhodobou povrchovou hydrataci, váže vodu v pleti 

• extrakt z aloe vera – zklidňuje a zjemňuje pokožku, je zdrojem hydratace  
Použití: Naneste celý obsah ampulky na pokožku a lehce jej zapracujte, nejlépe večer. Doporučujeme třítýdenní kůru.  
  

koncentrát s hyaluronovou kyselinou 

 Charakteristika:  

• hydratuje, a zjemňuje pleť 

• váže volné radikály 

• zabraňuje rychlé destrukci kůže 
Účinné látky: 

• hyaluronová kyselina krátko a dlouho-řetězcová  - intenzivně zvlhčuje pleť jak v horních, tak i 
spodních vrstvách, napomáhá vstřebávání dalších aktivních látek 

Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno a večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém. 
  

ampulka proti vráskám pro rozzáření pleti

Charakteristika: 

• okamžitě osvěží a rozzáří pokožku  

• současně zvýší účinek krému Vitaforce C 

• při pravidelném používání redukuje vrásky a pigmentové skvrny 
Účinné látky: 

• ascorbyl glukosid - antioxidant, zvyšuje produkci kolagenu, zesvětluje pokožku,  
redukuje jemné linky a vrásky, chrání před stárnutím pokožky vyvolané světlem  

• borůvka -  má antioxidační účinek 

• kiwi, limetka, granátové jablko goji - vitamín c, polysacharidy, ovocné kyseliny, tonizující 

• Glycerin -  zvlhčovač; podporuje pružnost pokožky 
Použití: Obsah ampulky vklepejte do očištěné a tonizované pleti ráno a večer. Poté aplikujte běžný denní či noční krém. 
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ampule na projasnění pleti  
Charakteristika: 

• přípravek projasňující a zesvětlující pigmentovanou pleť 

• zabraňuje tvorbě nového pigmentu a odbourává pigment stávající 

• znamenitý přípravek i pro domácí ošetření pleti, poskytuje ochranu před volnými radikály   
Účinné látky: 

• mulberry tree extrakt  - snižuje produkci melaninu, klíčový enzym v procesu opalování 

• extrakt z borůvek - zesvětluje pigmentaci, UVA a UVB filtr 

• waltheria indica  - extraktu pro zesvětlení kůže a brání syntéze melaninu 

• ferulové kyseliny  - alfa hydroxy kyseliny, jemný exfoliant , odstraňuje tmavé zbarvení kůže  
Použití: Ráno nebo večer nanést na očištěnou pleť obličeje a krku, nebo jinde lokalizované pigmentové skvrny a poté ošetřit 
pleť obvyklým způsobem. Lze použít pod pleťovou masku. 
 

koncentrát k péči o pokožku se sníženou vitalitou 

Charakteristika: 

• aktivace a stimulace unavené a ochablé pleti   

• ochrana před volnými radikály 

• viditelná a hmatatelná pomoc pro unavenou, příliš zatíženou pleť „pokožka bez energie „ 

• stimuluje tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační proces 

• působí proti předčasnému stárnutí pleti  
Účinné látky:  

• mořský plankton extrakt  -  aktivuje buněčný metabolismus, působí jako energie  

• dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová – udržuje hydrataci ve všech patrech  

• kaviár -obsahuje aminokyseliny a váže cukry - váže volné radikály, hydratuje pleť a podporuje její mikrocirkulaci, 
napomáhá přísunu kyslíku a stimuluje tvorbu buněk 

Použití: Kaviárový extract naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce vmasírujeme na obličej a dekolt. 
. 

 

ampulkový koncentrát k vyhlazení a vypnutí pleti

Charakteristika: 

• okamžitě zvlhčuje a vypíná pleť    

• efekt zvlhčení trvá až 72 hodin 

• zjemní vrásky, vhodné pod make-up 
Aktivní ingredience: 

• Instensyl® (extrakt z kořene manioku) -   vytváří pevnou 3D molekulární síť na pokožce  

• Gatuline ® (z Acmella oleracea)  -  vyhlazuje povrch kůže, zvláště účinný efekt má v oblasti očí 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - působí v horních vrstvách, zmírňuje povrchové suché vrásky 

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem – hydratuje hlouběji v epidermálních vrstvách pokožky   

• sacharid isomerát  - hydratace z přírodních cukrů s vazbou na keratin, označuje se jako "magnet vlhkosti" s účinkem až 
72 hodin 

Použití: Naneste rovnoměrně na povrch připravené pleti. 

 

s kmenovými buňkami k regeneraci a péči o pokožku se sníženou vitalitou 

Charakteristika: 

• aktivace a stimulace unavené a ochablé pleti 

• viditelná a hmatatelná pomoc pro unavenou, příliš zatíženou pleť „pokožka bez energie „ 

• stimuluje tvorbu buněk, podporuje přirozený regenerační proces 

• působí proti předčasnému stárnutí pleti, zvyšuje hydrataci   
Účinné látky:  

• extrakt z kmenových buněk z Uttwilského jablka – stimuluje a regeneruje pokožku 

• dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová – udržuje hydrataci ve všech patrech  
Použití: Extract naneseme jemně na očištěnou pleť a lehce vmasírujeme na obličej a dekolt. 
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- kolagenové  masky  

 

 

 

•   

 

8104 901 COLLAGEN PURE -  bílá – maska z čistého kolagenu 

Charakteristika: 

• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky 

• podporuje přirozený proces regenerace, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost pleti 

• zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně, povzbuzuje buněčnou činnost 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, udržuje vlhkost pleti, vypíná pokožku 
  

– zelená - kolagenová maska s Aloe Vera 

Charakteristika: 

• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• uklidňuje, vhodná pro podrážděnou a citlivou pleť, vypíná pokožku, zvyšuje hebkost  

• zjemňuje drobné vrásky, chrání přirozený proces regenerace pleti, chrání před vysoušením 

• dodává pokožce pevnost a elastičnost 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, hydratační účinky, vypíná pokožku 

• aloe vera - čistící účinky, dodává vlhkost, chrání pleť 
  

- bledě modrá – pleťová maska s vitamíny 

Charakteristika: 

• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• stimuluje buněčnou činnost, poskytuje ochranu před volnými radikály, udržuje vlhkost pokožky,  

• zjemňuje vrásky, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost pleti, podporuje přirozený proces regenerace pleti 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, udržuje vlhkost pleti, vypíná pokožku 

• panthenol - podporuje buněčnou činnost, zlepšuje regeneraci pleti, zanechává pleť hedvábně jemnou a hladkou 

• allantoin -  zklidňuje  pleť, hrubou a rozpraskanou pleť zanechává hladkou a jemnou 
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oranžová kolagenová maska s vitamínem C a zeleným čajem 

Charakteristika: 

• ochrana před volnými radikály - zpomaluje proces stárnutí pleti, vypíná pleť, zvyšuje její elastičnost 

• podporuje tvorbu kolagenových vláken, prodlužuje výstavbu kolagenu, stimuluje hloubkový regenerační proces   

• zřetelné zlepšení struktury pokožky, chrání pleť před nepříznivými vlivy životního prostředí 

• zabraňuje produkci melaninu, odbourává již vzniklý melanin, zjemnění pigmentových a stařeckých skvrn 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, restrukturalizační vlastnosti, udržuje vlhkost, vypíná pokožku 

• vitamín C - povzbuzuje tvorbu kolagenu, ochrana před volnými radikály, odbourává vzniklý melanin, 

• zelený čaj - antioxidant, působí proti volným radikálům, zpomaluje proces stárnutí pokožky 
 

cyklámen růžová pleťová kolagenová maska s přídavkem kaviáru 

Charakteristika: 

• přípravek bez chemické konzervace 

• je zdrojem energie, hydratuje pokožku, podporuje přirozenou regeneraci 

• aktivuje buněčnou činnost, vypíná a zjemňuje pokožku 
Účinné látky: 

• kolagen – zpomaluje proces stárnutí, udržuje vlhkost, regeneruje 

• kaviár – zdroj energie pro buňky, zrychluje regeneraci. 
 

-  modrá kolagenová maska s hyaluronem    

Charakteristika: 

• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• udržuje vlhkost pokožky, chrání před vysoušením, zjemňuje vrásky 

• podporuje přirozený proces regenerace, vypíná pokožku, zvyšuje jemnost pleti 

• zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně, povzbuzuje buněčnou činnost 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, udržuje vlhkost pleti, vypíná pokožku 

• hyaluronová kyselina – udržuje dlouhodobou hlubokou hydrataci, podporuje regeneraci 
 

     

 8109 901 COLLAGEN EYE PAD – Kolagenová oční maska tvar vejčitý 

 Charakteristika: 

• obzvláště snášenlivá, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• zjemňuje vrásky, působí proti ztrátě vlhkosti a elastičnosti 

• pokožka v oblasti očí vypadá odpočatě a svěže 

• udržuje vlhkost pleti, zabraňuje vysoušení, zvyšuje pružnost a elastičnost kožní tkáně 

•  

• podporuje regenerační proces pleti, podporuje buněčnou tvorbu 
Účinné látky: 

• kolagen - zpomaluje proces stárnutí pleti, udržuje vlhkost pleti, vypíná pokožku 
Použití: Přiložte na připravenou pokožku a aktivujte tekutinou. Pro zvýšení účinku je vhodné překrýt vlhkým tamponem 
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– speciální mořská řasa – vysoce hydratující masáž 

 
 
Základem těchto masek je výtažek z mořských řas. Má dobré masážní účinky, pozitivní působení na pleť, ale také schopnost 
proniknout hluboko do pokožky, a tak ji lépe připravit na přijetí další kosmetické péče, to všechno jsou pozitivní stránky 
tohoto znamenitého přípravku, kterého lze použít pro nejrůznější účely v kosmetickém salonu. Tyto masky jsou díky svému 
zpracování velmi dobře snášenlivé a vhodné pro všechny typy pleti. 
Maska s výtažkem z mořských řas působí proti zrudnutí kůže, má regenerační a zklidňující účinky, udržuje vlhkost pleti, 
zvyšuje pružnost a elastičnost, vypíná pokožku. Působí proti podráždění, vyhlazuje pleť. 
Na základě těchto vlastností je maska vhodná pro intenzivní péči o obličej a tělo, pro všechny typy pleti. 
 

 
8301901 MATRIGEL FACE PURE  -  matrigel bez přísad 

 
 

Charakteristika:  

• vynikající přípravek pro kosmetickou péči 

• obzvláště snášenlivý, bez chemických konzervačních látek a parfemace 

• působí proti zrudnutí kůže, uklidňuje a zmírňuje podrážděnou pokožku 

• vynikající masážní přípravek k péči o obličej i tělo 

• udržuje vlhkost, chrání před vysoušením, zásobuje pleť důležitými živinami 

• podporuje přirozený proces regenerace, zvyšuje pružnost a elastičnost pleti 
Účinné látky: 

• algináty - polysacharidy z hnědých řas, výborné zvlhčující účinky, vyhlazuje a regeneruje pleť 

• squalane - zvyšuje pružnost a elastičnost pleti 

• rayon - derivát celulózy, který přípravku propůjčuje klouzavé účinky pro masáž, slouží rovněž jako pojící látka 

• přídavné aktivní látky – c vitamín, extrakty bělících bylin, kaviár, hedvábný protein a extrakty tropického ovoce. 

Použití: Vložte do misky potřebné množství matrigelu, s vodou jej rozmíchejte na řídkou kašičku a tu naneste 
na kůži. Poté masírujte. Během výkonu si vlhčete ruce. 
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FAGIAL CREAM MASK – řada speciálních kabinetních masek 

 

 
 
Pracujete rádi s krémovými a gelovými maskami. Řada, z níž můžete vybírat další možnosti pro ideální ošetření 
pleti vašich klientů. Masky můžete přidávat k masážím, volně je doplňovat do ošetření podle potřeb pleti.  
 

krémová maska , proti předčasnému stárnutí pleti. 
Charakteristika: 

• Intenzivně pěstící maska, podporuje opravné mechanismy v kůži 

•  udržuje pokožku déle mladou a krásnou, poskytuje ochranu před volnými radikály 

• udržuje pružné a hladké rysy v obličeji, zachovává hydrataci 
Aktivní látky: 
         •      -  opravné stimulační lipidy, prodlužuje životnost buněk, podporují hustotu tkáně 

• extrakt rýže -  aktivuje sirutin, pomáhá při opravě buněk, posiluje imunitní systém a prodlužuje jejich životnost   

• isostearyl isostearate-  ISIS - zvyšuje soudržnost tuků a snižuje trans epidermální ztrátu vody z pokožky 

• glycerin - trojsytný alkohol, součást rostlinných tuků, snižuje ztrátu vody  

• bisabolol - extrakt z heřmánku, zklidňuje pokožku, zmírňuje zarudnutí a svědění 
Použití: Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem, nebo vetřete kdekoliv 
po těle.  
 

regenerační liftingová krémová maska 

Charakteristika: 
•  intenzivně pěstící maska, podporuje opravné regeneraci kolagenu 

•  udržuje pokožku déle mladou a krásnou 

•  viditelně zlepšuje texturu kůže 
Aktivní látky: 
         •      elastin stimulující peptidy, napomáhají syntéze elastinu, posilují pojivovou tkáň, podporují hustotu tkáně 

• isostearyl isostearate-  ISIS - zvyšuje soudržnost tuků a snižuje trans epidermální ztrátu vody z pokožky 

• Glycerin - trojsytný alkohol, součást rostlinných tuků, snižuje ztrátu vody  

• Bisabolol - extrakt z heřmánku, zklidňuje pokožku, zmírňuje zarudnutí a svědění 
Použití: Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem, nebo vetřete kdekoliv 
po těle.  
  

8530P MOOR CREAM MASK  krémová maska s rašelinou 

Charakteristika: 

• intenzivní pěstící maska, revitalizuje a osvěžuje všechny typy pleti 

• vyhlazuje rysy tváře, zjemňuje suché partie 

• hydratuje a oživuje pleť¨ 
Aktivní látky: 

• isostearyl isostearate ISIS  - zvyšuje soudržnost tuků, snižuje trans epidermální ztrátu vody z pokožky   

• rašelina  -  má humidové kyseliny, revitalizuje a projasňuje pokožku, vyhlazuje a zjemňuje strukturu kůže 

• allantoin – uklidňuje, zlepšuje vlastnosti buněk a vyhlazuje drsnou pokožku, zlepšuje retenční schopnosti pokožky. 

• glycerin  - trojmocný alkohol, součást rostlinných tuků, snižuje trans epidermální ztráty vody z rohoviny 
Použití: Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem. 
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krémová maska pro mastnou pleť s ovocnými kyselinami 
Charakteristika: 

• intenzivní pěstící maska, odstraňuje odumřelé kožní buňky 

• podporuje svěží vzhled, hydratuje a zjemňuje 

• zabraňuje rozvoji zánětu  

• dává pleti hedvábně matný povrch 
Aktivní látky: 

• z mučenky, citronu, ananasu a hroznového vína, rozpouští odumřelé kožní buňky, stimulují 
regeneraci pokožky, vyhlazují povrch kůže 

• isostearyl isostearate ISIS  - zvyšuje soudržnost tuků v stratum corneum a snižuje trans epidermální ztrátu vody z 

• Bisabolol - extrakt z heřmánku, zklidňuje pokožku, zmírňuje zarudnutí a svědění 

• sacharidy Isomerate -  přírodní cukry se pevně vážou na keratin v kůži, zaručí optimální provlhčení a posun 
aktivních látek do spodních vrstev pleti 

Použití: Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem. 

 

 

8551 P HYDRATING CREAM MASK hydratační krémová maska 
Charakteristika: 

• hydratuje, snižuje vrásky způsobené suchem 

• zmírňuje pocity napětí 

• posiluje přirozenou kožní bariéru 
Účinné látky: 

• hydro express complex - molekulární síť přírodních biopolymerů (kyselina hyaluronová, alginát, pullulan) s vysoce 
koncentrovanými zvlhčujícími látkami (glycerin, serin, trehalóza, močovina). Účinné látky se postupně uvolňují do 
stratum corneum. Zvýšení vlhkosti pokožky (+25% více vlhkosti za pouhých 30 minut.) Trvalá ochrana; zvyšuje 
vlhkost pokožky až 5 dní po aplikaci 

• avokádový olej – bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, D a E, vyživuje a chrání pokožku již při čištění, 
zanechává ji vláčnou a jemnou. 

• ISIS - výživný olej se speciální strukturou, podpůrně se integruje do mezibuněčných lipidů a posiluje bariérovou 
funkci pokožky, snižuje TEWL. 

 Použití: Po vyčištění pokožky a aplikaci účinné látky na ošetřované místo a nechejte ji působit 20 minut. Odstraňte zbytky 
masky teplými kompresy a naneste pěstící krém, který odpovídá typu vaší pokožky. 

 Vhodná i k masážím.
.  

 
 

8560P POMEGRANATE CREAM MASK  krémová maska s granátovým jablkem 

Charakteristika: 

• intenzivní pěstící maska 

• revitalizuje, vyhlazuje vrásky, je výrazným antioxidantem   

• zjemňuje suché partie, hydratuje a oživuje pleť¨ 
Aktivní látky: 

• isostearyl isostearate ISIS  - zvyšuje soudržnost tuků, snižuje trans epidermální ztrátu vody z pokožky   

• granátové jablko – extrakt je velmi bohatý na antioxidanty, vitamín C, kyselinu listovou a rutin 

• allantoin – uklidňuje, zlepšuje vlastnosti buněk a vyhlazuje drsnou pokožku, zlepšuje retenční schopnosti pokožky. 

• glycerin  - trojmocný alkohol, součást rostlinných tuků, snižuje trans epidermální ztráty vody z rohoviny 

• vitamin E acetát -   zabraňuje předčasnému stárnutí kůže   
Použití: Naneste na připravenou pleť v dostatečné vrstvě a po dvaceti minutách setřete kompresem. Vhodná i k masážím. 
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– profesionální pudrové masky  
 
 

 
 
Práškové masky svým složením dokážou nejen pleť intenzivně hydratovat, regenerovat a zklidnit, ale doplní i 
chybějící stopové prvky a . Zvyšují komfort kosmetické péče. 
Použití:  Masku, po rozmíchání s aktivátorem, aplikuje proškolená kosmetička v dostatečné vrstvě na cca 
20min. (Je vhodné překrýt potravinářskou fólií.) Poté sejmeme v jednom kuse.   
 

831 P SPIRULINA GREEN MASK – prášková maska klidnící se spirulínou  mořskými řasami a C vitamínem. 

Charakteristika: 

• zklidňuje a hydratuje pleť 

• podporuje hydrataci, stimuluje krevní oběh,  

• zpevňuje kontury obličeje a hluboce hydratuje 

• usnadňuje vylučování škodlivin a okysličování pleti 
Účinné látky: 

• algin – mořská řasa, přináší do pleti minerály a hluboce hydratuje 

• spirulina – sladkovodní řasa s vysokou dávkou energie 
  

– prášková maska s mořskými řasami a C vitamínem. 

Charakteristika: 

• podporuje hydrataci, stimuluje krevní oběh 

• působí jako účinný antioxidant, vyhlazuje vrásky 

• usnadňuje vylučování škodlivin a okysličování pleti 

• zásobuje pleť vitamínem C a stopovými prvky, zpevňuje kontury, hluboce hydratuje 
Účinné látky: 

• algin – mořská řasa, přináší do pleti minerály a hluboce hydratuje 

• acerola + aronia – antioxidanty, získávané z ovoce Acerola + Aronia, přispívá k rychlé 
regeneraci  

 

– maska s bělícím účinkem  

Charakteristika: 

• zvyšuje hydrataci, regeneraci 

• projasní a rozzáří pokožku, hluboce hydratuje 

• modeluje kontury obličeje a vypíná povadlé partie 
Účinné látky: 

• mořská levandule – uklidňuje pleť, odbourává volné radikály 

• wakame – mořská řasa -  účinný projasňovač pleti certifikované Ekocertem 
  

– čistící prášková maska s blátem z mrtvého moře. 

Charakteristika: 

• maska vhodná pro mastnou pleť 

• zklidňuje a pročisťuje otevřené póry 

• hydratuje a formuje kontury obličeje 

• antibakteriální a regenerační účinek 
Účinné látky: 

• bláto a sůl z mrtvého moře – bohaté na minerály a stopové prvky, hydratuje 

• čajovníkový a citronový olej – klidnící antibakteriální účinky, osvěžuje, harmonizuje 
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-  maska pro suchou kůži   
Charakteristika: 

• osvěžuje a posiluje pokožku 

• zajišťuje intenzivní vlhkost 

• redukuje pórovitost pleti  

• jemně matuje 

 Účinné látky: 

• algin – mořská řasa bohatá na minerály, která hluboce účinně hydratuje 

• coenochloris signiensis -  extraktu z ledové řasy, nabitou energií a buněčnou ochranou   
Aplikace: 

• Masku promíchejte 15 g prášku s cca 40 ml chladné pitné vody na rovnoměrnou hmotu. Je možné 
míchat i v šejkru. 

• Směs naneste pohybem vzhůru rovnoměrně na obličeji a krk. Dýchací cesty musí zůstat volné. Nechte 
působit 15-20 minut. 

• Jednoduše sloupněte masku, v případě potřeby odstraňte zbytky vlhkými houbami. 
Naneste vhodný ošetřovací krém 
 

- prášková maska s aloe a cukrem 

Charakteristika: 

• vysoce hydratuje a modeluje kontury obličeje 

• zklidní citlivou a dehydratovanou pleť,  

• vhodné i pro nečistou a porézní pleť 

• dodává energii a rychle regeneruje 
Účinné látky: 

• aloe vera – hydratuje a regeneruje 

• spirulina – sladkovodní řasa s vysokou dávkou energie 

• cukr – váže vodu a hydratuje pleť 

 

– prášková maska s mořskými řasami, cukrem, řešetlákem a kustovnicí 

Charakteristika: 

• podporuje antioxidační procesy, vysoce hydratuje 

• zásobí kůži vitamíny A, B. C, E a minerály 

• zrychluje hojení a regeneraci 

• zpomaluje proces stárnutí a modeluje kontury pleti 
Účinné látky: 

• algin - mořská řasa, přináší do pleti minerály a hluboce hydratuje 

• sója – fytoestrogen, regeneruje kolagen, zvláčňuje a dodává energii  

• extrakty z kustovnice a rakytníku – antibakteriální a regenerační účinek, bohaté na vitamíny, minerály, 
aminokyseliny, třísloviny a silice 

 

– prášková maska s arganovým olejem 

Charakteristika: 

• slupovací maska, s lehkým modelačním efektem  

• obnovuje lipidový i hydratační film, zrychluje regeneraci 

• vhodná i v mrazivém počasí, příjemně voní po citrusech 
Účinné látky: 

• algin – mořská řasa, přináší do pleti minerály a hluboce hydratuje 

• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, snižuje povrchové napětí 

• arganový olej - navrací suché pleti ztracenou rovnováhu, zkvalitňuje regeneraci 

• mořský fenykl - bohatý na minerální látky, draslík, jód a vitamin C, má regenerační a zpevňující 
účinek 

Použití:  Masku, po rozmíchání v šejkru s 90 ml pitné vody, aplikuje proškolená kosmetička 
v dostatečné vrstvě na cca 20min. (Je vhodné překrýt potravinářskou fólií.) Poté sejmeme v jednom 
kuse.   
 
 
 
 



                                                                                                                                      
 

 
64 

– profesionální pílingy 

 

 

Speciální kabinetní přípravky s vysokou účinností, . Peelingové přípravky nové generace, jejichž 
základem jsou enzymy, účinné chemické prohřívače a inovované aktivní látky, vhodné k odstranění rohoviny.  

prohřívací peeling s brusinkami 

 Charakteristika: 

• 1. chemicky napařuje, 

• 2. intenzivně a přesto šetrně obrušuje pleť 

• 3. projasňuje pleť, zlepšuje průnik aktivních látek  

• odstraňuje rohovinu šetrně a účinně, obsahuje rostlinný vitamín E tokorienol 

• zjemňuje povrchovou strukturu, usnadňuje hluboké čištění  
  Účinné látky: 

• výtažek z brusinek – bohatý na polyfenoly a tokorienoly – posiluje a chrání před účinkem volných radikálů, má 
antibakteriální a projasňující účinky, granulát funguje jako abrazivum 

• kaolín – váže přebytečné mastnoty, projasňuje pleť 

• panthenol – uklidňuje a regeneruje 

• hroznový olej – zjemní a vyhladí povrch pleti 

• zeolit - hydratované krystalické aluminosilikáty (skládají se z oxidu hlinitého a oxidu křemičitého)- vyrábí na kůži 

tepelný efekt 
 Použití: Na očištěnou případně tonizovanou pleť nanést tenkou vrstvu. Po 
3-5 minutách vlhkými prsty provedeme jemnou brusnou masáž a pastu z pleti 
odstraníme houbičkami, nebo kompresy. Poté provádíme, je-li třeba hloubkové 
čištění.  

 

 7807 P ENZYME PEELING MASK – enzymová peelingová maska 

Charakteristika: 

• nejmodernější enzymové slupování, pomáhá prokysličovat pleť 

• jemné očistění, spoléhá na práci enzymů  

• používá se i na vyhlazení pleťové tkáně 

• zjemňuje povrchovou strukturu, usnadňuje hluboké čištění  
Účinné látky: 

• kaolin - čínská hlína pro vstřebávání mastnoty 

• bentone - bílá hlína pro omezení mastnoty a rozzáření pleti 

• manitol - pro vstřebávání nadměrných tekutin, působí jako anti-oxidant 

• papain - enzym, výtažek z papáje, rozpustí odumřelé pleťové buňky 

• bromelin - enzym, výtažek z ananasu, také se používá k odstranění 
odumřelých pleťových buněk      

Použití: Smíchejte jedno lžičku prášku, s Ocean Mineral Activatorem, nebo vody a 
naneste štětcem v tenké vrstvě. Po 3 - 10 minutách pleť omyjte teplou vodou, pleť 
do hloubky vyčistěte a naneste ampulku nebo koncentrát. 
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ESSENTIALS – kabinetní doplňky   
 
 

 
 
 
Přípravky určené pro kabinetní práci, řada je složená z masážních přípravků, několika speciálních masek a 
tonika. Zvyšuje komfort práce v saloně. Přípravky  proto 

 

 
5520 P HERBAL SKIN OINTMENT  intenzivní pěstící krém pro péči o namáhanou pleť  
Charakteristika:  

• uklidňující a zmírňující účinky pro namáhanou pleť 

• zrychluje regenerační účinky na pleti 

• pokožka se začne v krátkém čase normalizovat, potíže odeznívají 

• vytváří ochranný film  

• na pokožce předchází kožnímu podráždění 

• přirozená rovnováha je opět nastolena  

• pleť je citelně jemnější a vláčnější 
Účinné látky: 

• červený náprstník (Echinacea)  -  stimuluje a podporuje regenerační proces, zvyšuje imunitu 

• bisabol -  zjemňující a zklidňující účinky 

• olej z kapradí -  regenerační účinky, protizánětlivé účinky 

• levandulový olej -  zklidňující a regenerační účinky 

• panthenol - regeneruje 
Použití: Po vhodném očištění pleti nanést na postižené partie pokožky, například po laserovém ošetření.  
              
  
 

5504  REVIGORATING FACE MASK  vysoce účinná přípravná stimulující maska 

 Charakteristika: 

• stimuluje buněčnou činnost 

• povzbuzuje všechny funkce pokožky,  

• směřuje cíleně k prokrvení pokožky 

• aktivuje látkovou výměnu, 

• zlepšuje přísun kyslíku  

• aktivuje a regeneruje 
Účinné látky: 

• výtažek z kopřivy - stimuluje a podporuje prokrvování 

• nikotinové kyseliny - vnikají rychle do pokožky, rozšiřují krevní cévy, Podporují odsun toxinů z pleti. 
 Použití: Maska se používá nejvýše jednou týdně a to výhradně v kosmetickém salonu. Nanést štětcem na vyčištěnou a 

tonizovanou pokožku. Jakmile 

zákaznice pociťuje lehké svědění, zahřátí a zčervenání, odstraníme masku čistou vlažnou vodou, nebo teplým kompresem. 
Při opakovaném používání masky může být doba působení zvyšována, dokud se nedostaví lehké zčervenání a svědivý pocit. 
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5540 P THERMO FACE MASK – prohřívací sádrová maska 

Charakteristika: 

• vysoce zahřívací maska s náročnou aplikací 

• zrychluje průnik aktivních látek, termo, aktivně modeluje pleť 
Účinné látky: 

• zink- oxid – modelační okluzivní přípravek s tepelnou reakcí 

• calcium sulfát – modelační přípravek, podporující formování masky 
Použití: 

 

Příprava: Do větší misky vlijte 300 ml vody, vsypete 440 g prášku a míchejte kosmetickou stěrkou do té doby, 

dokud nevznikne homogenní pasta. Poté naneste dostatečné množství této hmoty kosmetickou stěrkou přímo na 
obličej. 

 
: je nutná , protože jinak maska ztvrdne. Dále je potřeba dávat pozor na to, aby bylo na 

obličej nanášeno rovnoměrné množství masky, protože jinak se teplo nemůže šířit rovnoměrně. Po několika minutách 
maska ztvrdne a po zhruba 10 minutách dosáhne maximální teploty, která je cítit jak z vnější strany na masce, tak z 
vnitřní strany, na pleti. Po 15-25 minutách by měla být maska opatrně sejmuta vcelku v jednom kuse. Případné zbytky 
masky odstraňte tonikem. 

 

5580 RELAXING MASSAGE CREAM Masážní krém typu emulze voda/olej  pouze 200 ml 

Charakteristika 

• harmonický ve smyslu aromaterapie 

• vyrovnává pokožku, masážní médium s účinnými látkami 

• vydatný a přesto nemastný 
Účinné látky 

• bisabolol - účinná látka z heřmánku, má tišící účinky, bojuje proti zánětům 

• avokádový olej – bohatý na mastné kyseliny a vitamíny A, D a E, vyživuje a chrání pokožku již při čištění, 
zanechává ji vláčnou a jemnou.  

• pomerančový olej - harmonizační , pročisťující a vyrovnávací účinek 
Použití: Dávkujeme tak, jak to délka masáže a suchost pokožky vyžaduje. Masírujeme podle zvyklosti. Přebytky krému po 
masáži odstraníme kompresem navlhčeným v teplé vodě. Pokračujeme v ošetření, jak jsme zvyklí. 

 
5589 P MASK ACTIVATOR - prostředek pro míchání masek a osvěžení pleti   

Charakteristika: 

• roztok udržující vlhkost pleti, aktivátor pro Modelage a Fleece masky 

• zvyšuje buněčnou výměnu, zaručuje pleti její zvlhčování  
Účinné látky: 

• minerální soli – udržují vlhkost, vážou vodu 

• výtažek z mořských řas a chaluh - zvlhčuje 

• urea – vyrovnává osmotický tlak 
Použití: Lze použit jako pleťové tonikum, pro zvlhčení 
masek, jako spray, nebo zvlhčit houbičkou. 
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8205P BIOCELLULOSE MASK – speciální bio-celulosová napuštěná maska.    

Charakteristika: 

• hydratuje, ochlazuje a vyhladí kontury obličeje.  

• velmi jemná a příjemná tkanina  

• má intenzivní účinek, lehce se nanáší 

• vhodná pro všechny typy pleti  
Aktivní látky: 

• sorbitol polymer – biotechnologický polysacharid ze sóje a kukuřice, váže vodu a 
udržuje hydrataci. 

• hyaluronová kyselina dlouho řetězcová s okamžitým účinkem na hydrataci pokožky a 
k výraznému vypnutí pleti 

• glycerín – vyrobený z rostlinných tuků, zjemňuje a pomáhá transportu hydratace 

• rozpustný kolagen -  regeneruje, váže vlhkost, vypíná kůži.  

• aloe vera – zjemňuje a hydratuje pleť.  
Použití: Připravte kůži jako obyčejně. Použijte vhodný ampulkový koncentrát, nebo sérum.  
1. krok: Odstraňte obal sáčku a rozviňte masku. Biocelulózová maska je umístěná mezi 2 
ochrannými vrstvami: bílý, děravý povlak z plastické hmoty a modrý vlís. 2. krok: Odstraňte 
bílý film. Umístěte masku na tvář tak, že modrý vlís zůstane navrchu. Masku upravte přesně 
podle obličejových obrysů. 3. krok: Odstraňte modrý vlís. Pomocí rukou fixujte masku na kůži, 
uhlaďte násadkou štětce. 4. krok: Pro dosažení optimálního výsledku, by maska měla pokrýt 
tvář jako druhá kůže a přilnout dokonale k tváři. 5. krok: Nechte účinkovat 15 – 20 minut. 6. 
krok: Sejměte masku a pokračujte s ošetřením. Může následovat masáž, nebo závěrečné 
ošetření, podle potřeby zákazníka.   
Tip: Je-li zákaznici studená maska nepříjemná, vložte sáček na několik minut do příjemně 
teplé vody a poté aplikujte. 
 
  
8208 P HYDROGEL MASK EYE osvěžující oční maska 

Charakteristika:  

• chladí a osvěží, rychle snižuje známky únavy pod očima 

• intenzivně hydratuje a vyhladí pokožku 

• snižuje otok a podráždění 
 Účinné látky: 

• karagenový polymer - bio-polymer z červených řas, základ masky 

• eyeliss ™ - obsahuje 3 aktivní molekuly hesperidin – snižuje propustnost cév, dipeptid valyl tryptofan, zvyšuje 
lymfatický oběh, a peptid   lipopeptid pal-GQPR zlepšuje pevnost a pružnost pokožky 

• květinová voda - má uklidňující a zpevňující účinek 

• hamamelis extrakt -  zpevňuje a stimuluje  

• D-panthenol -  je prekurzor vitaminu B5, má zvlhčující účinek a podporuje přirozenou regeneraci pokožky 

• glycerol - trojmocný alkohol, složka rostlinných tuků, vázající vlhkost, snižuje transepidermální ztrátu vody 
Použití: 1. Před aplikací důkladně očistěte oblast očí a dobře osušte. 2. Vyjměte z obalu oční masky, odstraňte ochranné 

fólie. 3. Umístěte náplasti do dolní části oka, jemně přitiskněte. 4. Po 15-20 minutách masku odstraňte. 
 Tip na léto: Aplikace ještě více osvěží, necháte-li masky chvíli v ledničce. 
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RETINOL LIFT TREATMENT – ošetření s retinolem 991.0207 
1. 991.0204 Retinol Lift Serum – sérum s retinolem 

2. 991.0206 Retinol Lift Mask – maska s retinolem 

3. 991.0205 Retinol Lift Massage Cream – masážní krém 
s retinolem 

 

Pokud pleť vašeho zákazníka potřebuje restart, ošetření Retinol Lift je přesně tou 
správnou volbou: podporuje přirozenou regeneraci pokožky, redukuje vrásky a 
okamžitě dodává pleti mladistvější vzhled. 

 

991.0204 RETINOL LIFT SERUM - regenerační sérum zpevňující pleť 
Charakteristika: 

• hloubková péče zpevňující pokožku 

• stimulace syntézy kolagenu 

• intenzivně zvlhčující 

• činí pleť hladší a pevnější 

• posiluje bariérovou funkci pokožky 

• snižuje hyperpigmentaci 
Účinné Látky: 

• zapouzdřený retinol - stimuluje tvorbu kolagenu a růst čerstvých kožních buněk, pomáhá obnovit 
mladistvý vzhled, působí proti stárnutí pleti. Účinek proti vráskám, zvýšená stabilita a funkčnost ve 
srovnání s nezapouzdřeným retinolem, zlepšená penetrace do hlubších vrstev pokožky 

• niacinamid - multifunkční aktivní složka, stabilizuje bariérovou funkci pokožky, snižuje ztráty vody a 
zvyšuje celkovou hydrataci 

• pullulan - napíná pokožku s okamžitými a dlouhodobými účinky. K dispozici jsou testy účinnosti. 
Okamžitý účinek + o 130 % více napnutí pokožky. Dlouhodobý účinek, dobré až velmi dobré napnutí 
kůže u 70 % testovaných osob 

• olej z dužiny rakytníku - bohatý na provitamín A, chrání před volnými radikály 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - vytváří na povrchu pokožky film vázající vodu a chrání tak pokožku 
před vysoušením. Jemné linky a vrásky jsou vyhlazené 

• olej z makadamových ořechů - dobře se vstřebává, pečuje o pokožku a dělá ji jemnou a vláčnou 

• bambucké máslo - přírodní změkčovadlo, dělá pokožku jemnou a pružnou 
Použití v saloně: 
1) Jako koncentrát účinných látek 
2) Jako závěrečné ošetření společně s krémem Marine Collagen Cream 
Domácí péče: 991.0203 Retinol Lift Serum - regenerační sérum (prodejní balení 30 ml) 
Serum aplikujte nejlépe večer před příslušným pleťovým krémem. Nepoužívejte přímo pod oči nebo na oční víčka. Kromě 
každodenního používání večer doporučujeme chránit pokožku před UV zářením během dne pomocí Face Guard Advanced. 

 

991.0206 RETINOL LIFT MASK  - biocelulózová maska na vyhlazování pleti 
Charakteristika: 

• vitalizující maska s okamžitým účinkem 

• intenzivně zvlhčující 

• redukuje jemné linky a vrásky 

• dodává pokožce retinol 

• perfektně sedí 
Účinné Látky: 

• zapouzdřený retinol - stimuluje tvorbu kolagenu a růst čerstvých kožních buněk, pomáhá 
obnovit mladistvý vzhled, působí proti stárnutí pleti. Účinek proti vráskám, zvýšená stabilita a 
funkčnost ve srovnání s nezapouzdřeným retinolem, zlepšená penetrace do hlubších vrstev 
pokožky 

• niacinamid - multifunkční aktivní složka, stabilizuje bariérovou funkci pokožky, snižuje ztráty 
vody a zvyšuje celkovou hydrataci 

• extrakt z hnědé řasy Laminaria digitata - bohaté na osmolyty, hydratuje, chrání před 
dehydratací a vnějšími agresory 

• aloe vera -  hydratuje a zklidňuje pokožku 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - vytváří na povrchu pokožky film vázající vodu a 
chrání tak pokožku před vysoušením. Jemné linky a vrásky jsou vyhlazené. 

Použití v saloně: 
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Vyjměte masku, nejprve odstraňte bílou ochrannou fólii na jedné straně. Umístěte masku na obličej. Poté opatrně 
sloupněte druhý modrý ochranný film z povrchu a vyhlaďte masku. Maska se přizpůsobí konturám obličeje – dokonale jako 
druhá kůže. 
Nechte působit 20 minut a poté odstraňte. Přebytečné sérum dobře vmasírujte do obličeje, krku a dekoltu. Následuje 
uklidňující masáž masážním krémem Retinol Lift.  
 

991.0205 RETINOL LIFT MASSAGE CREAM - vydatný masážní krém 

Charakteristika:  

• bohatý masážní krém 

• dodává pokožce retinol 

• podporuje regeneraci pokožky 

• zlepšuje přirozenou bariérovou funkci 

• zklidňuje pokožku 

• ochrana před volnými radikály 

• zanechává pokožku jemnou a vláčnou 
Účinné Látky: 

• retinylpalmitát - vzniká esterifikací retinolu (vitamínu A) kyselinou palmitovou, zajišťuje regeneraci a 
restrukturalizaci pokožky, je stabilní a šetrný k pokožce 

• olej z dužiny rakytníku - bohatý na provitamín A, chrání před volnými radikály, oranžovo-červený olej, 
bohatý na karotenoidy, podporuje buněčnou regeneraci, protizánětlivý a antioxidační účinek 

• olej z makadamových ořechů - dobře se vstřebává, pečuje o pokožku a dělá ji jemnou a vláčnou 

• bambucké máslo - přírodní změkčovadlo, dělá pokožku jemnou a pružnou 

• cupuacu máslo - cenný tuk ze semen východo amazonského stromu cupuaçu; pečuje o pokožku a činí ji 
jemnou a vláčnou 

• kyselina hyaluronová s dlouhým řetězcem - vytváří na povrchu pokožky film vázající vodu a chrání tak 
pokožku před vysoušením. Jemné linky a vrásky jsou vyhlazené. 

• kyselina hyaluronová s krátkým řetězcem - proniká do hlubších vrstev pokožky, dodává pokožce 
dlouhodobou vlhkost 

• alantoin - působí proti zánětům a zklidňuje pokožku 
Použití v saloně: 
Z tuby odeberte množství potřebné pro masáž, zahřejte ji mezi dlaněmi a proveďte masáž. 

 

PROFESSIONÁLNÍ PÉČEV SALONĚ  
 

 RETINOL LIFT OŠETŘENÍ PRODUKT SPOTŘEBA   

 čištění  0000 P Brightening Face Cleanser 1 ml 

 tonikum  0001 P Brightening Face Freshener 1 ml 

oční péče  (ochrana péče před peelingem)   0061 P Rich Eye Contour Cream ½ ml 

peeling - poté hluboké čištění    1107 P Skin Refining Enzyme Peel 1-2 ml 

po hlubokém čištění  (jen je-li nutno)   4430 P Normalizing Skin Complex 1 ml 

koncentrát  991.0204 Retinol Lift Serum 1 ml 

maska   991.0206 Retinol Lift Mask 1 ks. 

masáž  991.0205 Retinol Lift Massage Cream  5 ml 

UV-ochrana  2831 P Face Guard Advanced 1 ml 

oční péče     0061 P Rich Eye Contour Cream  ½ ml 

denní péče  

   

 991.0204 Retinol Lift Serum 

 2610 P Marine Collagen Cream 

 1 ml 

 1 ml 
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               Emil CHRISTOPH 
 Ve Znojmě 1.9 1997       Jednatel firmy 
                                                                                                                                Bohumila Christophová 
                                                                                                                                Prokurista firmy 
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Poznámky:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. díl obsahuje:  Janssen cosmeceutical, luxus platinum, kabinetní speciality  
2. díl obsahuje:  inspira: med,  inspira: absolu, inspira: accent 
3. díl obsahuje:  BODY 

úprava a překlad z německého originálu  

Bohumila Christophová  
✓ školící kosmetička Janssen cosmetics, inspira: cosmetics 
✓ soudní znalec kosmetika vizážistika  
✓ školitelka  CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology) 

tel. 777 26 16 26  
info@janssen-beauty.cz 
www.janssen-beauty .cz 
 
 

mailto:info@janssen-beauty.cz

