DEMANDING SKIN
KRÄVANDE HUD KRÄVER SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
PROFESSIONAL

STORLEK
PROFESSIONAL

PRODUKT

Brightening Face Cleanser

0000

200 ml

0000P

500 ml

Brightening Face Freshener

0001

200 ml

0001P

500 ml

Intensive Face Scrub

0007

50 ml

0007P

200 ml

Rich Nutrient Skin Refiner SPF 15

0010

50 ml

0010P

150 ml

Optimal Tinted Complexion
Cream SPF 10

0011

50 ml

0011P

100 ml

Lifting & Recovery Cream

0021

50 ml

0021P

200 ml

Vitaforce C Cream

0022

50 ml

0022P

200 ml

Vitaforce C Skin Complex

0031

30 ml

0031P

50 ml

Rich Energy Mask

0041

50 ml

0041P

200 ml

Rich Eye Contour Cream

0061

15 ml

0061P

30 ml

Firming Neck & Décolleté Cream

0071

50 ml

0071P

150 ml

Light Tightening Cream

0015

50 ml

0015P

150 ml

Retinol Lift

0024

50 kaps

0024P

150 kaps
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Tiden lämnar även spår på ungdomlig hud,
vilket gör att de första rynkorna blir synliga.
Då är det dags att se över den dagliga
hudvården.
I motsats till åren innan, blir huden nu
snabbare blek, verkar mer trött, tenderar
att bli torr och är mer mottaglig för
åldrande och nedbrytande processer.
Huden är vad vi kallar ”krävande” och
kräver vitaliserande vård för att motverka
för tidig förlust av spänst och
motståndskraft.
Det bästa skyddet mot allt tunnare hud är
ett intakt hudlager, väl skyddat, med
bevarad fuktlagringskapacitet, och att den
förtidiga hudåldrandprocessen effektivt
bekämpas. Noggrann vård håller krävande
hud ung och fräsch.
Demanding Skin serien skyddar och
vårdar den krävande huden intensivt.
Varje vårdprodukt i serien kännetecknas
av dess balanserade lipider och fukthalt,
och därmed stöttar de den naturliga
hudens funktion. Krävande hud förblir
smidig och motståndskraftig även när de
ställs inför yttre påfrestningar som torr luft,
eller höga/låga temperaturer. De aktiva
substanserna tränger djupt in i huden,
fyller på med fukt och stabiliserar med sin
skyddande funktion. Förtidigt hudåldrande
bekämpas nu märkbart och det
omedelbara resultatet både syns och
känns.
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DEMANDING SKIN
Den naturliga Åldrings processen följer oss från vaggan till graven.
Varje åldersrelaterad förändring blir synlig – inklusive den på huden. Åldrandet sker gradvis och börjar precis i slutet av
vår tillväxtfas.
Enligt vetenskapliga studier, finns det två olika typer av åldrande. En bestäms av gener och är i stor utsträckning
förprogrammerad. Detta kallas för inneboende (intern) åldrande.
Den andra typen av åldrande orsakas av miljömässiga faktorer och kallas yttre åldrande. Påverkan av t ex stress, brist på
motion, ohälsosam kost och oskyddade solbad är särskilt påfrestande på den mänskliga kroppen och lämnar även tecken
på vår hud.
Yttre påverkan, särskilt UV-strålning, leder till uppkomsten av aggressiva fria radikaler. Bildandet av hudenzymer som
försvagar strukturen i hudens vävnad stimuleras också. Tjockleken och fastheten av kollagenfibrerna i dermis och
området som ansluter till epidermis (Dermo-epidermallgret) reduceras. Oavsett ålder, leder detta till en brist på
hudstabilitet, elasticitet och motståndskraft.

Skydd och skötsel
Om vi jämför kroppshud som alltid är klädd med den otäckta huden i ansiktet, är effekterna av yttre påverkan uppenbara.
Väl skyddad kroppshud verkar alltid yngre än oskyddade hud i ansiktet. Detta förklarar också varför rätt vård är absolut
oersättlig för krävande hud.

Modern bioteknik för ännu större effektivitet
DEMANDING SKIN från JANSSEN COSMETICS har varit ledande inom vården av krävande hud under ett antal år. Den
nya och optimerade DEMANDING SKIN serien plockar upp stafettpinnen på denna punkt.
Bioteknologiskt aktiva substanser som erhållits från havre och jäst, plus vitamin C-fosfat omvandlar varje vårdprodukt till
en särskild specialist. Den nya aktiva cocktailsubstansen förebygger förtigt hudåldrande på molekylär nivå. Detta
bekräftas också av resultaten av vetenskapliga studier för var och en av följande aktiva substanser.

1.

Havreextrakt: denna hudlyftande aktiva substans erhålls från havregryn. Basen bildas av polysackarider
(växtbaserat socker). Extraktet binder en ökad volym av fukt i huden och gör den smidig. Den fäster också på
ytan av huden, där den bildar en flexibel, sammanhängande och hållbar biologisk film som jämnar ut huden.
Detta bevisas imponerande av den oöverträffade lyfteffekten.

2.

Jästextrakt: denna hudstärkande aktiva substans framställs av en jäst som kallas Saccharomyces cerevisiae.
Jästextrakt stärker hudens Dermo-epidermala knytpunkter genom att stimulera syntesen av ankarproteiner
(t. ex. kollagen typ IV). Epidermis stöds som ett resultat. Tack vare denna effekt reducerar jästextrakt rynkor,
jämnar ut hyn och harmoniserar ansiktets egenskaper.

3.

Vitamin C-fosfat är en stabil form av naturligt C-vitamin. Det är stabilt i vatten och omvandlas endast till fritt Cvitamin i huden av hudens naturliga enzymer. Där den neutraliserar fria radikaler. Vitamin C stimulerar även
kollagenproduktionen och ljusar upp åldersfläckar.

Slutsats
I jämförelse med den första generationen, erbjuder den optimerade hudvårdsserien i den nya DEMANDING SKIN-serien
en signifikant ökad volym av vård. Varje enskild produkt agerar specifikt för att motverka förtidigt åldrande av huden. När
den appliceras regelbundet, levererar den optimalt med fukt till de övre hudlagren och epidermis återfår sin fulla och
smidiga fasthet från djupet.
DEMANDING SKIN skyddar mot förtidigt åldrande av huden och ser till att krävande hud förblir ungdomlig och fräsch.
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
200 ml

•

Bevarar den krävande hudens
hydrolipidiska barriär

•

Lätt att fördela

PROF.

•

Lämnar huden ren och fräsch

500 ml

•

Intensiv och grundlig
hudrengöring

•

Kan tvättas bort med vatten

•

Ger inga spänningskänslor

Ref.
0000

Ref.
0000P

Brightening Face Cleanser
RENGÖRINGSLOTION FÖR EN FRÄSCH HY
Brightening Face Cleanser är en rengöringslotion som bekämpar de första
ålderstecknen, från JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.

Hemmavård

Precis som alla andra hudåkommor, kräver krävande hud också noggrann
hudrengöring. Det är grunden för effektiv hudvård. Varsamt rengjord, är
huden optimalt förberedd för att absorbera efterkommande vård och aktiva
preparat.

Fördela Brightening Face Cleanser över
ansikte och hals morgon och kväll och
massera in med fingertopparna med
cirkulära rörelser. Avlägsna med
ljummet vatten eller fuktiga kompresser.

Brightening Face Cleanser är en rik rengöringslotion för dig som upptäckt
att din hud kräver mer vård för att behandla de fösta linjerna,
pigmenteringarna och ålderstecknen.
Make-up rester avlägsnas försiktigt. Partiklar av smuts och ämnen som
utsöndras av huden avlägsnas både varsamt och tillförlitligt från huden.
Den vattenlösliga formulan kan enkelt appliceras och lämnar huden ren och
fräsch.

Tips: När det gäller mycket tung makeup, rengör i två steg med Brightening
Face Cleanser:
1. Applicera rengöringslotion, fördela
försiktigt och ta bort överskottet med en
pappersvävnad.
2. Applicera rengöringslotion igen,
fördela varsamt och tvätta av med
vatten eller en kompress.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Morus alba: Vit mullbärsträdsrotextrakt

•

Fatty alcohol ethoxylates: Nonjontensider, emulgerar vatten-och
lipidlösliga partiklar av smuts utan att torka ut huden
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DEMANDING SKIN
•

Optimal efterföljande rengöring
efter applicering av Brightening
Face Cleanser

•

Alkoholfri

•

Främjar ett fräscht, klart
utseende

•

Perfekt förberedelse för
efterföljande vård

•

Stabiliserar hudens
hydrolipidiska barriär

•

Förbättrar fukthalten i de övre
hudlagren

DETALJ.
200 ml
Ref.
0001

PROF.
500 ml
Ref.
0001P

Brightening Face Freshener
UPPFRISKANDE ANSIKTSVATTEN
Brightening Face Freshener är ett uppfriskande ansiktsvatten från
JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie, för dig som fått de första
ålderstecknen.

Hemmavård

Brightening Face Freshener är en mild, alkoholfri ansiktstonic med ett
hudvänligt pH-värde. Huden blir jämnare och märkbart uppfriskat.
Mullbärsträdets rotextrakt främjar fräsch hud och klar lyster.

Häll Brightening Face Freshener på en
bomullspad efter rengöring på morgon
och kväll och stryk varsamt ut över
ansikte och hals.

Brightening Face Freshener avlägsnar både oönskade kranvattenrester
och eventuella rengöringsrester från huden med en uppfriskande och
återupplivande funktion och förstärker effekten av efterföljande vård och
hudens individuella välbefinnande.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Glycerin: Naturlig fuktighetsbevarande ingrediens erhållen från växter

•

Morus alba: Vit mullbärsträdsrotextrakt
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.
0007

PROF.
200 ml

•

Märkbar och synlig utjämning av
hudytan

•

Stimulerar hudens cirkulation

•

Avlägsnar döda hudceller från
hudytan

•

Öppnar igentäppta porer,
förebygger finnar

•

Underlättar upptaget av aktiva
substanser; därför idealisk
förberedelse för efterföljande
vård

Ref.
0007P

Intensive Face Scrub
ANSIKTSPEELING MED SLIPANDE PARTIKLAR
Intensive Face Scrub är en ansiktspeeling med slipande aprikospartiklar
från JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.
En mekanisk peeling avlägsnar de översta döda hudcellerna med hjälp av
slipande partiklar. Små granulat utövar en exfolierande effekt och tar bort de
döda cellerna. Igensatta follikelkanaler öppnas och bildandet av förseglade
pormaskar förhindras.
Hudens cirkulation blir märkbart stimulerad beroende på peelingintensitet
och varaktighet. Huden får en rosig nyans. Hudens naturliga metabolism
stimuleras och absorbtionen av hudvårdens aktiva substanser optimeras.
Intensiv Face Scrub är en vattenlöslig krämpeeling med malda, speciellt
mjuka persikokärnor. Macadamiaolja av hög kvalitet ger huden extra vård
och gör den smidig.

Hemmavård
Applicera Intensiv Face Scrub på
rengjord hud i ansikte och på hals.
Massera varsamt i några minuter med
fuktade fingrar. Avlägsna sedan
grundligt med varmt vatten eller
kompresser. Rengör igen med tonic.
Applicera 1-2 x per vecka. Perfekt innan
du applicerar en starkt koncentrerad
aktiv substans eller en själv-tanningprodukt.
Tips: Torka helt enkelt bort envisa
granulat från torr hud med en tjock
borste.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Finely ground peach kernels: Slipande och rundade partiklar av
persikokärnor, slätar ut hudytan

•

Macadamia oil: Vårdar huden och lämnar den med en sammetslen
känsla

Observera: All användning av
peelingprodukt gör att epidermis blir
tunnare och känsligare mot UV-ljus. Det
är därför viktigt att använda UV-skydd
under ett par dagar efter behandlingen
(Face Guard Avancerade)
Först därefter applicera vårdkrämen
ovanpå som vanligt.
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.
0010

PROF.
150 ml
Ref.

•

Märkbar hudlyftande

•

Jämnar ut rynkor orsakade av
torrhet

•

Stärker hudens hydrolipidiska
barriär

•

Saktar ner förtidigt åldrande av
huden

•

Vårdar huden och lämnar den
mjuk och smidig

•

Ökar fukthalten

•

SPF 15

0010P

Rich Nutrient Skin Refiner
FET CREME MED SPF 15
Rich Nutrient Skin Refiner är en rik dagcreme med SPF 15 från JANSSEN
COSMETICS Demanding Skin serie.
Krävande hud avslöjar sig ofta som tunn med minskad fuktlagringskapacitet.
Vind- och väderförhållanden påverkar nu huden snabbare, och huden kan bli
pergamentliknande, bilda rynkor och få en ökad tendens att bli irriterad. Det
är därför som en skyddande och aktiv vårdcreme är en oumbärlig åtgärd för
krävande hud oavsett årstid.

Hemmavård
Applicera på rengjord hud i ansiktet och
på halsen och hals på morgonen och låt
den tränga in. Idealisk grund för smink.

Rich Nutrient Skin Refiner är en idealisk vårdkräm som bekämpar
avdunstning av hudens naturliga fukt och den säkerställer en bättre
hudstruktur. Den balanserade krämbasen är även lämplig som en grund för
makeup och erbjuder tillförlitligt skydd mot förtidigt åldrande av huden.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Oat extract: Lyfter märkbart huden

•

Saccharide isomerate: Blandning av olika sockerarter som framställs
av växtbaserad glukos som binder sig till hudens keratin och
säkerställer en långvarig ökning av hudens fuktighet

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudutjämning och ökad hudfukt; reducerar rynkor orsakade av torrhet

•

Isostearyl isostearate: Förkortat ISIS, stärker hydrolipidbarriären

•

Cinnamic Acid derivate: Syntetiskt UVB-filter

•

Triazine derivative: Syntetiskt UVB-filter, naturlig komponent i hudens
sebum, förhindrar uttorkning, främjar smidighet, har en huduthjämnande
effekt
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DEMANDING SKIN
•

Slätar ut rynkor orsakade av
torrhet

•

Långvarig ökning av hudens
fuktighet

•

Naturlig hy, klart utseende

•

Lätt att fördela, sitter på plats
hela dagen

DETALJ.
50 ml
Ref.
0011

PROF.
100 ml
Ref.
0011P

Optimal Tinted Complexion Cream

Hemmavård
För att tona huden, fördela Optimal
Tinted Complexion Cream över ansiktet,
inklusive ögon området, efter rengöring.

TONAD DAGKRÄM MED SPF 10
Optimal Tinted Complexion Cream är en tonad dagcreme med SPF 10
från JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.
Ofta är det första tecknen på trötthet och stress blekhet och fina rynkor, och
saknad av vitalitet och lyster. För hud som fått ålderstecken behöver extra
intelligent hudvård!

Tips: Passar även utmärkt som grund
för smink. Färgpigmenten ger
efterföljande make-up en bättre stadga.

Detta inkluderar en skyddande barriär för att motverka förtidigt hudåldrande
samt kosmetiska ingredienser som ger huden ökad lyster och fräschör.
Optimal Tinted Complexion Cream skyddar och vårdar huden under
dagen. Fysiska stressfaktorer som vind och sol, men också damm och
smuts, reduceras och initiala rynkor och tecken på trötthet döljs.
Särskilt högkvalitativa färgpigment vårdar och skyddar huden. Den milda
tonen ger fräschör medan små rynkor som orsakade av torrhet döljs.
Optimal Tinted Complexion Cream är lätt att applicera och bibehåller
hudens naturliga lyster hela dagen.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Saccharide isomerate: Blandning av olika sockerarter som framställs
av växtbaserad glukos som binder sig till hudens keratin och
säkerställer en långvarig ökning av hudens fuktighet

•

Iron oxides: Mineraler belagda med Lipo/aminosyror för optimal
fördelning och bindning på huden

•

Titanium dioxide: Mineral UVB-filter, fysiskt solskydd

•

Cinnamic acid derivative: Syntetiskt UVB-filter
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.

•

Återfuktande och fuktbindande

•

Jämnar ut epidermis

•

Ökar motståndskraften och
elasticiteten

•

Stimulerar hudens naturliga
funktioner

•

Synlig förbättring av hudens
struktur

•

Reducerar initiala rynkor

•

Bekämpar förtidigt hudåldrande

•

Lämnar huden mjuk och smidig

0021

PROF.
200 ml
Ref.
0021P

Lifting & Recovery Cream
INTENSIV REPARATIONSKRÄM
Lifting & Recovery Cream är en intensivt reparerande creme från
JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.

Hemmavård

Lifting & Recovery Cream är en lyftande creme med omedelbar verkan, ett
idealiskt skydd och en aktiv substanskräm som bekämpar för tidig
avdunstning av hudens naturliga fukt och säkerställer samtidigt en bättre
hudstruktur.

Massera in Lifting & Recovery Cream
varsamt på morgon och/eller kväll efter
rengöring av huden.

Lifting & Recovery Cream skyddar huden under dagen och stöttar den på
natten. Om den appliceras i form av en kur, dvs dygnet runt och under en
längre tid, blir krävande hud försedd med optimal vård, blir slät och återfår
sin ungdomliga lyster.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Oat extract: Lyfter märkbart huden

•

Yeast extract: Stimulerar syntesen av ankarproteiner i det epidermala
bindlagret och minskar volymen och djupet av rynkor

•

Vitamin A palmitate: Främjar förnyelse av epidermis, förbättrar hudens
struktur

•

Saccharide isomerate: Blandning av olika sockerarter som framställs
av växtbaserad glukos som binder sig till hudens keratin och
säkerställer en långvarig ökning av hudens fuktighet

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudutjämning och ökad hudfukt; reducerar rynkor orsakade av torrhet

•

Isostearyl isostearate: Förkortat ISIS, stärker hydrolipidbarriären
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Tips: Applicera gärna på kvällen som
ett komplement till Rich Recovery Skin
Refiner.
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar tidigt åldrande av
huden med ett effektivt ljusskydd. För att
uppnå detta, applicera alltid den extremt
lätta lotionen under Lifting & Recovery
Cream under dagen.

Fax: 02408 7046 260 Mail: info@janssen-cosmetics.com

Internet: www.janssen-cosmetics.com Australia: info@janssen-australia.com.au U.S.A: info@janssen-cosmetics.us

United Kingdom: krestyna.batty@janssen-cosmetics.com

Copyright © 01/2019 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.01.2019

DEMANDING SKIN
•

För ungdomlig, slät och jämnare
hy

•

Stimulerar kollagen och
elastinproduktion

•

Neutraliserar fria radikaler

•

Uppfriskande effekt, behaglig
doft

•

Skyddar mot för tidigt åldrande
av huden

DETALJ.
50 ml
Ref.
0022

PROF.
200 ml
Ref.
0022P

Vitaforce C Cream
C VITAMIN KRÄM
Hemmavård

Vitaforce C Cream är en c vitamin creme från JANSSEN COSMETICS
Demanding Skin serie.
Vitaforce C Cream är en högeffektiv och aktiv creme för behandling av de
första tecknen på hudens åldrande dvs rynkor orsakade av torrhet och fina
linjer.
Vitaforce C Cream erbjuder pålitlig vård. Kombinationen av låg- och
högmolekylär hyaluronsyra ger märkbar mjukhet och långvarig förbättring av
fukthalten i de övre skikten av epidermis.
C-vitaminfosfat (en stabiliserad form av C-vitamin) tränger djupt in i
hudvävnaden, där det omvandlas till aktivt C-vitamin. Fokus ligger på tre
effekter:
1. I dermis stimulerar C vitamin syntesen av ny kollagen och saktar därför
ner hudens åldrande. Detta märks genom slätare hud.
2. UV-strålning och tobaksrök producerar stora mängder fria radikaler. Cvitamin är en extremt kraftfull antioxidant som skyddar huden mot den
destruktiva effekten av fria radikaler och förebygger därför hudens åldrande.

Fördela över rengjort ansikte på morgon
och/eller kväll.
Tips: Vitaforce C Skin Complex är det
optimala tillskottet. När den appliceras i
kombination med Vitaforce C Cream,
förses den krävande huden med ett
oslagbart dubbelvårdande set för
smidig, jämn hy med förbättrad lyster.
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar förtidigt åldrande
av huden med ett effektivt ljusskydd. För
att uppnå detta, tillämpa alltid den
extremt lätta lotionen under Vitaforce C
Cream under dagen.

3. C vitamin hämmar syntesen av hudens egna pigment, melanin. Detta
ljusar upp hudens färg och förbättrar dess lyster. Åldersfläckar reduceras
och huden får ett jämnare och yngre utseende.
Ett uppfriskande och återupplivande extrakt av citroner som hjälper huden
att ljusas upp och förbättrar hudens lyster. Vitamin E acetat (den
stabiliserade formen av vitamin E) omvandlas till den kraftfulla antioxidanten
vitamin E (tokoferol) i huden. Det skyddar speciellt cellmembranen mot fria
radikaler.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Vitamin C phosphate: Stimulerar syntesen av kollagenfibrer, förbättrar
hudens mjukhet, skyddar mot fria radikaler, hämmar melaninformation

•

Vitamin E acetate: Skyddar cellmembranen mot fria radikaler

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudutjämning och ökad hudfukt; reducerar rynkor orsakade av torrhet

•

Lemon extract: Uppfriskande utjämnande hudton
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DEMANDING SKIN
•

För ungdomlig, slät och jämnare
hy

•

Stimulerar kollagen och
elastinproduktion

•

Neutraliserar fria radikaler

•

Förbättrar lystern av krävande
hud

•

Uppfriskande effekt, behaglig
doft

•

Skyddar mot för tidigt åldrande
av huden

DETALJ.
30 ml
Ref.
0031

PROF.
50 ml
Ref.
0031P

Vitaforce C Skin Complex
C-VITAMINKONCENTRAT
Vitaforce C Skin Complex är ett c-vitaminkoncentrat från JANSSEN
COSMETICS Demanding Skin serie.

Hemmavård

Detta är ett högeffektivt och aktivt serum för behandling av de första tecknen
på hudens åldrande, rynkor orsakade av torrhet och fina linjer. Vitaforce C
Skin Complex ger ett verkligt fint skydd.

Applicera i form av ett kur-medel på
morgon och/eller kväll. Avlägsna först 1
pump från dispenserflaskan och fördela
över rengjort ansikte. Produkten
absorberas i huden utan att lämna
rester. Applicera sedan en dag- eller
nattkräm.

En kombination av låg- och högmolekylär hyaluronsyra garanterar märkbar
mjukhet och långvarig förbättring av fukthalten i de övre skikten av
epidermis. Vitamin C-fosfat (en stabiliserad form av C-vitamin, som är
instabil i vatten) tränger djupt in i hudvävnaden, där det omvandlas till aktivt
C-vitamin.
Fokus läggs på tre effekter:
1. I dermis stimulerar C vitamin produktionen av ny kollagen och saktar
därför ner hudens åldrande. Externt märks detta på grund av den jämnare
huden.

Tips: Om den krävande huden är fet, är
det också lämpligt att applicera
Vitaforce C Skin Complex som enda
fuktighetskräm.

2. UV-strålning och tobaksrök producerar stora mängder fria radikaler. C
vitamin är en extremt kraftfull antioxidant som skyddar huden mot den
destruktiva effekten av fria radikaler och förebygger därför hudens åldrande.
3. C vitamin hämmar syntesen av hudens egna pigment, melanin. Detta
ljusar upp hudfärgen och förbättrar dess lyster. Åldersfläckar reduceras och
huden får ett jämnare och yngre utseende.
Ett uppfriskande och återupplivande extrakt av citroner hjälper huden att
ljusas upp och förbättrar hudens lyster.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Vitamin C phosphate: Stimulerar syntesen av kollagenfibrer, förbättrar
hudens mjukhet, skyddar mot fria radikaler, hämmar melaninformation

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudutjämning och ökad hudfukt; reducerar rynkor orsakade av torrhet

•

Lemon extract: Uppfriskande och uppljusande
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DEMANDING SKIN
DETALJ.

•

Synligt förbättrad hy

Ref.

•

Märkbart jämnare hud

0041

•

Lugnar stressad hud

•

Främjar förnyelse av epidermis

•

Skydd mot förtidigt åldrande av
huden

50 ml

PROF.
200 ml
Ref.
0041P

Rich Energy Mask

Hemmavård

VITALISERANDE KRÄMMASK

Applicera Rich Energy Mask på rengjord
hy. Låt verka i 20 minuter. Ta bort med
varma, fuktiga kompresser.

Rich Energy Mask är en vitaliserande crememask från JANSSEN
COSMETICS Demanding Skin serie.
Huden kan påverkas under perioder av överdriven stress. Inte sällan, verkar
den då fjällig, irriterad och/eller trött och blek. Kort sagt, det saknas vitalitet
och fräschör.
En särskilt snabb och återupplivande åtgärd är då önskvärd. Tack och lov
finns denna snabbt verkande vårdmask för dessa särskilda behov.

Tips: För intensiv behandling, ta helt
enkelt bort överskottsmask med
pappersservett; massera varsamt in
återstoden i huden och låt verka över
natten istället för en nattkräm.

Rich Energy Mask är en rik crememask. Dess rikliga och smidiga
konsistens skämmer bort huden och bekämpar de första tecknen på trötthet.
Vid varje applicering förses huden med en extra portion vårdande och
livsviktiga substanser för lyster och en vacker hud.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Apple stem cell extract: Stimulerar stamcellernas tillväxt

•

Vitamin A palmitate: Främjar förnyelse av epidermis

•

Vitamin E acetate: Stabiliserad E-vitamin (tokoferol), förebygger
förtidigt åldrande av huden

•

Panthenol (provitamin B5): Lindrar irriterad, stressad hud

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudmjukhet och långvarig ökning av hudens fuktighet; jämnar ut och
reducerar rynkor som orsakas av torrhet

•

Saccharide isomerate: Blandning av olika sockerarter som framställs
av växtbaserad glukos som binder sig till hudens keratin och
säkerställer en långvarig ökning av hudens fuktighet
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DEMANDING SKIN
•

Bibehåller hudens
motståndskraft och elasticitet

•

Rynkor som orsakas av torrhet
reduceras

•

Hudutjämnande

•

Idealisk bas för bra ögonmake-up

30 ml

•

Fyllig men ändå lätt konsistens

Ref.

•

Synlig förbättring av hudens
struktur

•

Stärker den mjuka vävnaden i
ögonregionen

DETALJ.
15 ml
Ref.
0061

PROF.

0061P

Rich Eye Contour Cream
HÖGKVALITATIV ÖGONVÅRD
Rich Eye Contour Cream är en högkvalitativ ögoncreme från JANSSEN
COSMETICS Demanding Skin serie.
Rich Eye Contour Cream är en aktiv vårdkräm med mjuk konsistens för att
vårda hud med de första ålderstecknen runt ögonområdet, med omedelbar
och långsiktig effekt.
Havreextrakt säkerställer ett omedelbart lyft av den mjuka huden runt
ögonen. I kombination med hyaluronsyra, leder en patenterad blandning av
olika sackarider till en långsiktig ökning av hudens fuktighet.

Hemmavård
Klappa in i Rich Eye Contour Cream på
rengjord hy runt ögonområdet på
morgon och/eller kväll. Mycket lämplig
som en grund för ögonmakeup.

Vitamin A-palmitat stimulerar bildandet av nya celler och celltillväxt i
epidermis. På lång sikt, märks effekten som rynkutjämning.
Vegetabiliska oljor och lipider av hög kvalitet säkerställer krämens mjuka
konsistens och gör huden mjuk och smidig.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Oat extract: Lyfter märkbart huden

•

Saccharide isomerate: Blandning av olika sockerarter som framställs
av växtbaserad glukos som binder sig till hudens keratin och
säkerställer en långvarig ökning av hudens fuktighet

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudmjukhet och långvarig ökning av hudens fuktighet; jämnar ut och
reducerar rynkor som orsakas av torrhet

•

Vitamin A palmitate: Främjar förnyelse av epidermis

•

Macadamia oil: Naturlig olja; vårdar utan att vara fet
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.

•

Lätt krämstruktur

•

Uppfriskande och snabbt
absorberad

•

Större fasthet och elasticitet

•

Mjuk, silkeslen hy

•

Idealisk sminkbas

0015

PROF.
150 ml
Ref.
0015P

Hemmavård

Light Tightening Cream
MILD VITALISERANDE VÅRD
NYHET!!! Light Tightening Cream är en mild vitaliserande hudvård från
JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.
Den milda, energigivande, huduppstramande formulan för Light Tightening
Cream återfuktar huden intensivt och bekämpar tecken på trött hud och
lämnar den silkeslen och slät.

Applicera på ren hud på ansikte, nacke
och dekolletage på morgon och / eller
kväll och låt absorbera. Idealisk bas för
smink.
Rekommendation: Face Guard Advanced
Motverkar för tidigt åldrande av huden
genom effektivt solskydd. Appliceras
alltid under Light Tightening Cream
during the day.

Vitality-Equalizer, ett biotekniskt extrakt av Euglena gracilis, stimulerar
viktiga hudmetabolismfaktorer och stärker hudens regenerativa egenskaper.
Kliniska studier visar att energiförstärkaren förbättrar hudens vitalitet
avsevärt efter bara en månads användning.
Huden får 4 x större elasticitet och 3 x större fasthet. Aloe vera ökar också
fuktinnehållet, vilket ger en skonsam vård. Silikapulver dämpar eventuella
problem med blank hud.
Light Tightening Cream är den perfekta hudvårdsprodukten även på
högsommaren då den skyddar från effekten av höga temperaturer, fuktiga
och varma klimat.
Light Tightening Cream är perfekt för hud som föredrar en mindre
lipidhaltig vård. Den lätta uppfriskande krämstruktur smälter in i huden och
gör att den blir slätare, smidigare och mer strålande efter varje applicering.

AKTIVA INGREDIENSER
•

•
•
•

Vitality-Equalizer: biotekniskt extrakt av Euglena gracilis (encelliga
pseudo-mikroalger); aktiverar cellmetabolism genom att stimulera
frisättning av kalcium och öka energiinnehållet. Viktiga funktioner i
hudmetabolism stimuleras, vilket ökar hudens regenerativa
förmågor. Huden blir mer elastisk och ser fastare ut
Aloe Vera: Återfuktar och lugnar huden
Bisabolol: Lugnar, lindrar irritation och hämmar inflammation
Silica: Mattande pulver, absorberar överflödig glans, gör att huden
känns glansfri
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DEMANDING SKIN
DETALJ.

•

Minskar synliga linjer och rynkor

•

Hjälper till att förbättra hudens
elasticitet och motståndskraft

•

Ger huden en frisk lyster

PROF.

•

Förfinar porerna

150 kaps.

•

Harmoniserar hudens utseende

•

Silikonfri

50 kaps.
Ref.
0024

Ref.
0024P

Retinol Lift

Hemmavård

KAPSLAR MED RETINOL FÖR REGENERATION AV HUDEN
Retinol Lift är kapslar med Retinol för föryngring av huden från JANSSEN
COSMETICS Demanding Skin serie.
Retinol Lift arbetar specifikt för att bekämpa fina linjer och rynkor, förbättra
hudens elasticitet och ge dig en frisk, jämn hudton.
Varje individuell kapsel innehåller en mycket effektiv kombination av retinol
och vitamin E-acetat för att skämma bort huden, allt inbäddat i en formel av
värdefulla oljor.
Retinol är en av de mest använda och mest studerade aktiva ingredienserna
för anti-age. Det främjar produktionen av nya hudceller, stimulerar kollagen,
och minskar hudskador orsakade av UV-strålning.
Vanligtvis är retinol känslig för luft, värme och ljus – dock används
kapselteknik som skyddar retinolen från yttre påverkan så att dess
effektivitet garanteras i varje applicering.
Effektstudier bekräftar att Retinol Lift minskar linjer och rynkor med 15%,
ökar hudens elasticitet med 12% och förbättras fasthet med 14,5%, samtidigt
som hudens utstrålning förbättras med 22,2% när det används regelbundet.
Utseendet på huden förfinas medan linjer och rynkor, minskas och åldersoch pigmentfläckar reduceras. Formulan är fri från dofter och
konserveringsmedel och tolereras mycket väl av huden.

Det är bäst att applicera Retinol Lift på
kvällen före respektive vårdkräm. Vrid
eller skär av kapselhalsen för att
öppna den. Pressa ut innehållet ur
kapseln och sprid det över huden med
dina fingertoppar. När du gör detta, var
särskilt uppmärksam på linjer och rynkor
och massera försiktigt in formulan i
huden. Endast för extern användning.
Använd inte direkt under ögonen eller
på ögonlocken.
Använd inte i kombination med andra
retinoidprodukter. Vissa människor kan
uppleva stickningar eller rodnad av
huden efter användning av
retinolprodukter. Detta är normalt och
indikerar att produkten är effektiv. Om
du föredrar kan du vänta några dagar
mellan appliceringarna för att ge huden
tid att vänja sig vid produkten.
Avbryt användningen om symtomen är
svåra eller ihållande. Förutom din
dagliga kvällsapplicering,
rekommenderar vi att du använder
Face Guard Advanced under dagen för
att skydda huden mot UV-strålning

AKTIVA INGREDIENSER
•

•

Retinol: Retinol är känt för sin förmåga att stödja den naturliga
regenerering av huden och stimulera syntesen av kollagenfibrer.
Som en mycket effektiv form av vitamin A hjälper det huden att få
elasticitet och ger den mer lyster.
Vitamin E – Acetate: Hjälper till att skydda huden från fria radikaler
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DEMANDING SKIN
DETALJ.
50 ml

•

Halskräm med lyftande effekt

•

Hudutjämnande

Ref.

•

Fyllig men ändå lätt konsistens

0071

•

Ökar hudens motståndskraft och
elasticitet

PROF.

•

Stärker strukturen på halsen

150 ml
Ref.
0071P

Firming Neck & Décolleté Cream
HALS & DEKOLLETAGEKRÄM
Firming Neck & Décolleté Cream är en uppstramande hals &
decolletagecreme från JANSSEN COSMETICS Demanding Skin serie.
Firming Neck & Decolleté Cream är en ”olja-i-vatten-emulsion” med en
behagligt silkeslen konsistens. Den används för att specifikt ge stöd,
uppstramande vård och vitalitet till huden på hals och dekolletage. Huden
kräver extra effektiv vård så att inte en oönskad dubbelhaka eller rynkor
uppstår.
I salongen, kan en cremewrap användas för att uppnå en särskilt intensiv
effekt. För att åstadkomma detta, applicera helt enkelt Firming Neck &
Décolleté Cream generöst på området som ska behandlas, täck med
transparent film och en varm handduk, och låt verka under en
maskbehandling. Massera varsamt in eventuella rester i huden.

Hemmavård
Applicera Firming Neck & Dékolleté
Cream på rengjord hud på halsen och
dekolletage på morgon och/eller kväll
och massera varsamt in.
Tips: Enastående som en kur-produkt
för åtstramande hals eller efter bantning!
Rekommendation: Face Guard
Advanced motverkar förtidigt åldrande
av huden med ett effektivt ljusskydd. För
att uppnå detta, applicera den extremt
lätta lotionen under Firming Neck &
Décolleté Cream under dagen.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Oat extract: Lyfter märkbart huden

•

Yeast extract: Stimulerar syntesen av ankarproteiner i det epidermala
bindlagret och minskar därför volymen och djupet av rynkor

•

Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar
hudsmidighet och långvarig ökning av hudens fuktighet; jämnar ut och
reducerar rynkor som orsakas av torrhet
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RESULTS OF SCIENTIFIC STUDIES
1.

Oat extract

Skin lifting effect:
Placebo-controlled in vivo studies with 32 healthy, female and male test persons between 21 and 43 years of age.
Application of a gel containing 4% oat extract once in the eye area.
Placebo: gel without oat extract.
Self-assessment of the lifting effect on a scale from 0 – 10.
Result: 91% more intensive lifting sensation in comparison with the placebo. Statistically significant.

2.

Yeast extract

Anti-wrinkle effect:
In vivo study with 15 healthy, female test persons between 42 and 54 years of age. Test lotion with 5% yeast extract.
Application in the eye area 2 x per day over a period of 28 days. Assessment of the wrinkles by means of laser
profilometry at the start and after 28 days.
Results: Reduction of the depth of wrinkles:
Reduction of the volume of wrinkles:

21%
19%

The results are statistically significant.

3.

Apple stem cell extract

Stimulation of the stem cells:
Placebo-controlled in vitro study with human stem cells. Culture medium with 0.1% apple stem cell extract.
Placebo: without active substance
Result: increase in the number of stem cells by more than 70%
4.

Vitamin C Phosphate (stabilized vitamin C)

Brightening of age spots:
Placebo-controlled in vivo study with 39 female test persons. Test cream with 3% vitamin C phosphate.
Placebo: test cream without active substance. Application on the face 1 x per day over a period of 12 weeks.
Assessment by a dermatologist at the beginning, and after 4, 8 and 12 weeks.
Results: Brightening after 4 weeks: 3%
Brightening after 8 weeks: 16%
Brightening after 12 weeks: 25%

5.

UVA and UVB filters

SPF determination:
In vivo measurement on 10 healthy, female and male test persons.
Test product A:

Rich Nutrient Skin Refiner

Test product B:

Optimal Tinted Complexion Cream

Measurement method:

EN ISO 24444:2010

Result of test product A: 15.4
Result of test product B: 10.5
The stated SPF values are confirmed by these measurement results
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DEMANDING SKIN

SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUD VÅRD FÖR KRÄVANDE HUD
BEHANDLINGSSEKVENS

PRODUKTER

Rengöring

• Brightening Face Cleanser

Uppfriskande

• Brightening Face Freshener

Ögonvård

• Rich Eye Contour Cream

Djuprengöring/peeling
Alternativt

• Intensive Face Scrub eller
• Enzyme Peeling Mask with Mask Activator

Extra Rengöring (vid behov)

• Normalizing Skin Complex

Serum
Alternativt Ampull

• Vitaforce C Skin Complex eller
• Anti-Wrinkle Booster

Massage

• Lifting & Recovery Cream eller
• Vitaforce C Cream eller
• Massage Fleece Pure

Mask
Alternativt

•
•
•
•

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Rich Eye Contour Cream

Dagskydd

• Optimal Tinted Complexion Cream eller
• Rich Nutrient Skin Refiner

Rich Energy Mask
Peel Off Mask Goji Anti Oxidant eller
Dermafleece Mask Collagen Vitamin C eller
Dermafleece Mask Collagen Allantoin & Panthenol

•
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