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TREND EDITION 
DEN SENASTE TEKNIKEN LEDER TILL INNOVATIVA RÅVAROR. 
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Anti-Pollution Cream 2221 50 ml 2221P 150 ml 

Pro-Immune Serum 2231 30 ml 2231P 50 ml 

 

Trend Edition från JANSSEN COSMETICS 

JANSSEN COSMETICS har genomfört en hel del forskning om hudens 
naturliga immunsystem och dess roll i syfte att förebygga irritation och 
förtidigt åldrande.  

Vi vet nu att det när hudens immunsystem är i perfekt skick, kan huden bäst 
skydda sig från stress och negativ yttre påverkan. Som ett resultat erbjuder 
JANSSEN COSMETICS nu huden en effektiv lösning för att stärka sitt 
naturliga försvarssystem.  

Människokroppens immunförsvar är ett biologiskt försvarssystem som 
förebygger skador orsakade av virus, bakterier och toxiner. Det innebär 
också att kunna förstöra celler som har blivit defekta. Huden, kroppens 
största organ, har sin egen försvarsmekanism, som skyddar den mot 
miljöskador och stress.  

Detta försvarssystem fungerar dock inte alltid felfritt, vilket leder till irritation 
och förtidigt åldrande. Det är därför viktigt att öka hudens motståndskraft – 
eftersom ett friskt immunsystem är nyckeln till motståndskraftig, vacker hud. 

De nya ansiktsvårdsprodukterna från JANSSEN COSMETICS arbetar med 
aktiva substanser som kan stabilisera hudens immunceller och stärka dess 
naturliga barriär på samma gång.  

Medan vårt Pro-Immun Serum är 
utformat för att stabilisera hudens 
immunceller, skyddar vår Anti-Pollution 
Cream den från negativ yttre influenser. 
De två produkterna är särskilt effektiva 
när de används tillsammans. Lätta och 
extremt mjuka, skämmer de bort huden 
och sinnena. Det nya effektiva skyddet 
gör huden märkbart mjukare och mer 
strålande. 
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TREND EDITION 

RET. 

30 ml 

Ref. 

2231 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

2231P 

 

 
  

 Pro-Immune Serum 

ETT SKYDDANDE AKTIVT SUBSTANSSERUM  

Pro-Immune Serum är ett skyddande, aktivt serum från JANSSEN COSMETICS 
Trend Edition serie.  

Pro-Immun Serum är ett innovativt aktivt substanskoncentrat som stabiliserar 
hudens naturliga försvarsmekanismer, och om den används regelbundet, 
kommer det att göra huden märkbart smidigare, öka hudens fukthalt, reducera 
rynkor och göra huden mjukare och mer strålande. 

Den silkeslena formulan innehåller ett vattenlösligt beta-glucanderivat som 
erhålls från bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae). Betaglukan är en av de mest 
effektiva naturliga immunmodulatorer. Det stimulerar aktiviteten hos celler som 
kallas makrofager, som är en viktig del av kroppens allmänna immunsystem 
eftersom de kan lösa upp penetrerande bakterier omedelbart med hjälp av 
fagocytos. Betaglukan ger huden bättre motståndskraft mot negativa yttre 
influenser och höjer cellförnyelseprocessen.  

Ectoine® stöttar också hudens naturliga skyddsmekanismer genom att verka 
som en sköld för de känsliga Langerhans-cellerna i huden. När de exponeras för 
UV-strålning, försvinner dessa celler, som kan ses som försvarsspecialister av 
huden, in i de lägre lagren och är inte längre tillgängliga för immunförsvaret. Pro- 
Immun Serum med Ectoine® ser till att dessa celler inte längre drar sig undan, 
och att hudens naturliga försvarssystem fungerar perfekt.  

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Beta glucan: Ökar hudens motståndskraft, stöder dess naturliga 
regenereringsprocess och hindrar den från att torka ut 

• Ectoine®: Fungerar som en sköld mot negativa yttre influenser och 
stödjer hudens skyddsmekanismer 

• Saccharide Isomerate: Ett kolhydrat komplex med egenskaper som är 
identiska med de av mänsklig hud som lämnar huden återfuktad under 
långa tidsperioder 

• Long- and short-chain hyaluronic acid: Ger huden intensiv 
återfuktning och skydd 

• Allantoin: Lugnande 

• Bisabolol: Lugnande 

• E-vitamin: Neutraliserar cellskadliga fria radikaler och förebygger 
förtidigt åldrande 

 

• Stabiliserar hudens immunceller 

• Skyddar huden mot oxidativ 
stress  

• Stärker hudens barriär 

• Återfuktar huden 

• Reducerar rynkor orsakade av 
torrhet 

• Silkeslen konsistens 

• Inga parabener 

 

 

Hemvård 

Massera varsamt in några droppar 
serum i huden en eller två gånger om 
dagen efter rengöring. Inkludera halsen 
och dekolletaget när du applicerar 
serumet. Låt serumet absorberas och 
applicera sedan din vanliga dag- eller 
nattvårdsprodukt.  

Tips: Idealiskt, Pro-Immun Serum bör 
användas i kombination med vår Anti-
Pollution Cream, men det kan också 
användas med någon annan vårdkräm 
beroende på hudens behov. På 
sommaren eller när huden utsätts för 
förhöjda nivåer av UV-strålning, kan den 
användas i kombination med Face 
Guard Advanced. 
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TREND EDITION 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2221 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref. 

2221P 

 

 

 Anti-Pollution Cream 

EN VÅRDANDE KRÄM 

Anti-Pollution Cream är en vårdande creme från JANSSEN COSMETICS 
Trend Edition serie.   

Anti-Pollution Cream är en vårdande dag och nattcreme. Den intensiva 
formulan innehåller effektiva anti-oxidativa aktiva substanser som stärker 
hudens motståndskraft mot miljöföroreningar. Negativ miljöpåverkan såsom 
förorenad luft, ozon och i synnerhet UV- strålning belastar huden och ökar 
produktionen av fria radikaler. Detta leder till förtidigt åldrande, en förlust av 
elasticitet och minskad lyster. Anti- Pollution Cream har utvecklats av 
JANSSEN COSMETICS för att stärka hudens motståndskraft mot 
miljöföroreningar och återställa dess naturliga barriärfunktion.  

Effekten av multi-aktiva extrakt från blommorna hos den extremt 
imponerande röda kamelian, en långvarig vintergrön buske med ursprung i 
Japan som har anpassats till svåra klimat- och levnadsförhållanden i sin 
omgivning. Innan vintern är över och när resten av naturen fortfarande 
befinner sig i viloläge, börjar denna märkliga växt redan att visa sina 
magnifika röda blomningar. Dessa värdefulla extrakt har visat sig vara anti-
oxidativa och kunna lindra irritation. Dessutom återfuktar och förbättrar den 
hudens densitet, och det finns också studier som verifierar dess effektivitet 
mot miljöföroreningar. Om den används regelbundet, kommer Anti-Pollution 
Cream göra huden märkbart smidigare, mer elastisk och mer 
motståndskraftig. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Red Camellia extract: Ett extrakt från de röda blommorna i 
Camellia japonica, som växer vilt i Japan och Korea. Det är en 
antioxidant, stärker hudens motståndskraft mot miljöföroreningar, 
och förbättrar hudens densitet, återfuktning och ojämnheter 

• Saccharide Isomerate: Ett kolhydratkomplex med egenskaper 
som är identiska med de av mänsklig hud som lämnar huden 
återfuktad under långa tidsperioder 

• Long- and short- chain hyaluronic acid: Ger huden intensiv 
återfuktning och skydd 

• Allantoin: Lugnande  

• Shea butter: Vårdar huden och lämnar den mjuk och smidig  

 

• Fungerar som en sköld mot 
negativa yttre influenser 

• Stärker hudens motståndskraft 
mot miljöföroreningar 

• Ger huden långvarig återfuktning 

• Lämnar huden mjuk och smidig 
omedelbart  

• Fyllig konsistens 

• Inga parabener 

 

 

Hemvård 

Applicera och massera varsamt in Anti-
Pollution Cream på rengjord hud på 
ansikte, hals och dekolletage 
regelbundet på morgon och/eller kväll.  

Tips: Helst bör Anti-Pollution Cream 
användas i kombination med Pro-
Immuna Serum. Medan Pro-Immuna 
Serum är utformat för att stabilisera 
hudens immunceller, skyddar vår Anti-
Pollution Cream den från negativa yttre 
influenser. Om din hud är särskilt 
känslig eller utsätts för förhöjda nivåer 
av UV-strålning, kan Anti-Pollution 
Cream användas i kombination med 
Face Guard Advanced. I det här fallet 
rekommenderar vi följande 
programsekvens: 

1. Pro-Immun Serum  

2. Face Guard Advanced 

3. Anti-Pollution Cream 
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EFFICACY STUDIES 

BETA GLUCAN: 

Beta glucan increases the skin’s resistance, supports its natural regeneration process and prevents it from drying out.  

Evidence of efficacy: 

• In vitro: Soothing effect 

- Inhibits the release of CGRP (-> soothing effect) 

- Inhibits calcium influx into sensory neurons (-> soothing effect) 

• In vivo: Dryness prevention (evidence of restoration of the barrier function after irritation from sodium lauryl 
sulphate; measurement of transepidermal water loss (TEWL) ) 

• In vivo: Acceleration of the skin’s regeneration process 

• In vivo: Prevention of UV-induced elasticity loss 

• In vivo: Protection of the skin’s lipids (squalene) from UV damage 

• In vivo: Wrinkle depth reduction 

 

ECTOINE®: 

Ectoine® stabilises the cells’ natural immune defences, protects the skin from heat and cold, and delays the ageing of skin 

cells. It also improves the skin’s moisture content.  

Evidence of efficacy:  

• In vivo: Immune protection (protection of the Langerhans cells). 
Results: Ectoine® is effective at preventing a decrease in Langerhans cells in human skin that is exposed to UV 
radiation.  

• In vitro: Cell protection Studies have proven that ectoine® can enable the skin to protect itself from stress up to 
three times faster than usual by producing heat shock proteins (HSPs) more quickly. 

• In vitro: UV protection 
Results: Ectoine® protects the DNA of skin cells from damage caused by UVA radiation. 

• In vitro: UV protection (sunburn cell test) 
Results: Treating skin with ectoine® significantly reduces the number of cells suffering from sunburn caused by 
UV radiation. 

• In vivo: Dehydration protection 
Results: Treating skin with ectoine® increases hydration significantly. 

 

RED CAMELLIA EXTRACT: 

This extract is an antioxidant and combats environmental pollutants. Measurable improvements in skin density, hydration 
and roughness. 

Evidence of efficacy: 

• In vitro: Anti-oxidative effect: Inhibits the formation of free radicals  

• In vitro: Increase in collagen synthesis by 16%  

• In vivo: Skin moisture content, anti-wrinkle effect and skin density 

30 female test participants aged 45.2 ± 3.4 years were divided into two groups. Group A were given a placebo and group 
B a 2% red camellia extract product. Skin moisture content, wrinkle depth and skin density were measured. The products 
were used for four weeks, with assessments being carried out after two and four weeks of treatment. 

Results in comparison to the placebo:  

- The moisture content increased by a factor of 4.9 

- The anti-wrinkle effect increased by a factor of 2.2 

- The skin density increased by a factor of 4.3 
 

Ex vivo: Anti-pollution effect 

Assessment of anti-ageing activity. Red camellia extract is spread on a human skin explant for four days. On the fourth 
day, the explant is exposed to a predefined mix of heavy metals and hydrocarbons (a pollution mix). 

Results: Red camellia extract is effective at combatting the anti-ageing caused by environmental pollutants.  
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

 

BEHANDLINGSSEKVENS      Produkter                      REF. 

Rengpring • Mild Cleansing Cream   • 2200P 

  Ansiktsvatten • Soothing Gel Toner • 2201P 

Djuprengöring / peel • Skin Refining Enzyme Peel • 107P 

  Extra rengöring • Normalizing Skin Complex • 4430P 

Active-substance complex • Pro-Immune Serum • 2231P 

Mask 

Alternativt 

 

• Moor Cream Mask eller 

• Peel Off Mask Goji Anti-Oxidant eller 

• Peel Off Mask Aloe De-Stress eller 

• Peel Off Mask Acai Hydrating eller 

• Dermafleece Collagen Pure 

• 8530P 

• 8399P 

• 8355P 

• 8388P 

• 8104.901 

Massage • Anti-Pollution Cream   • 2221P 

Ögonvård • Eye Care Lotion • 2260P 

UV skydd • Face Guard Advanced   • 2831P 

 

Behandling mot förorening 
 


