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SENSITIVE SKIN 
HUDVÅRD FÖR KÄNSLIG OCH EXTRA KÄNSLIG HUD  
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Soft Cleansing Mousse 2000 150 ml 2000P 150 ml 

Soft Soothing Tonic 2001 200 ml 2001P 250 ml 

Neuro Skin Balm 2070 100 ml   

Intense Calming Cream 2020 50 ml 2020P 150 ml 

Intense Calming Serum 2030 30 ml 2030P 50 ml 

Daily Couperose Serum 2033 30 ml   

Instant Soothing Mask 2040 75 ml 2040P 200 ml 

Comfort Eye Care 2060 15 ml 2060P 30 ml 

 

 

 

Känslig hud irriteras snabbt när den utsätts för yttre påverkan eftersom dess naturliga 
skyddsbarriär inte är intakt. 

Sensitive Skin serien är ett innovativt hudvårdssystem med kraftfulla aktiva 
ingredienser speciellt utvecklade för de specifika behoven hos känslig hud. Denna 
serie minskar rodnad och klåda och stärker samtidigt hudens barriärfunktion.  

Genom det riktade urvalet av ingredienser är 
Sensitive Skin också lämplig för vård av 
extremt känslig hud samt hud med 
couperose och rosacea. Den kan också 
användas för hudvård under 
kemoterapibehandling.  

Detta sortiment innehåller en allergenfri doft 
och är konserveringsfri enligt 
kosmetikförordningen i Tyskland. 

Sensitive Skin serien innehåller Skin Defense 
Complex +, ett aktivt ingredienskomplex 
tillverkat av solbärfröolja, ballongväxt och 
solrosextrakt, som regenererar hudens 
barriärfunktion och minskar inflammation.  

Dessutom används ett barriärförstärkande 
extrakt från japanskt mondogräs, som är 
speciellt utvecklat för neurodermitisk hud och 
RSC-Neutralizer är effektiv mot rodnad och 
ytliga blodkärl. 

Beprövade anti-inflammatoriska medel som 
vårt känslighetskomplex, samt allantoin, 
bisabolol, calendula, premiumoljor och 
fuktighetsgivare samarbetar med de aktiva 
ingredienserna i denna serie. 

Sensitive Skin balanserar alla typer av 
känslig hud och gör att din hud känner sig 
underbart frisk och avslappnad.
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SENSITIVE SKIN 

DETAL. 

150 ml 

Ref. 

2000 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref. 

2000P 

 

 
  

 Soft Cleansing Mousse 

SKONSAMT RENGÖRINGSSKUM  

Soft Cleansing Mousse, från JANSSEN COSMETICS Sensitive Skin serie är 
en skonsam rengöringsmousse för känslig, torr eller irriterad hud som 
behöver särskild mild rengöring. Soft Cleansing Mousse säkerställer att den 
redan försvagade hudbarriären inte blir onödigt ansträngd.  

Soft Cleansing Mousse är pH-neutralt och det lätta, luftiga skummet sprider 
sig lätt över huden utan onödig mekanisk eller kemisk irritation. Allantoin 
lugnar samtidigt huden medan den rengörs. Resultatet är att din hud känns 
märkbart ren och behaglig. 

Sensitive Skin serien är vegan och är framtagen för den känsliga och den 
mest känsliga, reaktiva huden och för de som genomgår kraftfulla 
medicinska behandlingar som rubbar hudens immunförsvar t ex kemoterapi. 

 

 AKTIVA IGREDIENSER 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• Extra mild daglig hudvård  

• Lätt konsistens 

• Sprids varsamt 

• pH neutral 

 

 

Hemvård 

Ta en liten mängd skum (2-3 pumpar) 
varje morgon och kväll och sprid ut med 
cirkulära rörelser över ansikte, hals och 
dekolletage. Skölj sedan noggrant med 
ljummet vatten och återfukta med Soft 
Soothing Tonic. 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

200 ml 

Ref. 

2001 

 

GROSS. 

250 ml 

Ref. 

2001P 

 

 
  

 Soft Soothing Tonic 

MILD UPPFRISKANDE ANSIKTSVATTEN 

Soft Soothing Tonic från JANSSEN COSMETICS Sensitive Skin serie är 
ett ansiktsvatten speciellt framtagen för hud som är känslig, lätt reagerar och 
rodnar. Den alkoholfria formulan tar mycket försiktigt bort smutspartiklar, 
lugnar huden och återfuktar den. Soft SoothingTonic är den perfekta finishen 
till din grundliga ansiktsrengöringsrutin.  

Känslig hud irriteras snabbt när den utsätts för yttre påverkan eftersom dess 
naturliga skyddsbarriär inte är intakt. Soft SoothingTonic innehåller en 
kombination av de aktiva ingredienserna allantoin, hydroxyacetophenon och 
vårt beprövade känslighetskomplex. De aktiva ingredienserna säkerställer 
att den irriterade huden lindras under rengöringen. Dessutom minskas 
uppkomsten av rodnad och irritation. 

Resultatet: Huden blir frisk, klar och stramningskänslan efter rengöring 
minskar. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Sensitive complex: Ett mycket aktivt växtekstrakt som innehåller de 
aktiva ingredienserna från asiatisk marsh pennywort, butcher’s broom, 
ringblommor, hästkastanjer och lakritsrötter som lugnar alla tecken på 
irritation (rodnad, svullnad, känsla av åtstramning) 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

 

• Återupplivar och förfriskar på ett 
mycket milt sätt 

• Lindrar irriterad hud under 
rengöring 

• Bibehåller hudens fysiologiska 
pH 

• Ökar fuktigheten 

• Färgfri formel 

 

Hemvård 

Applicera Soft Soothing Tonic med en 
bomullsrondell efter varje rengöring med 
Soft Cleansing Mousse. Sprid försiktigt 
över ansikte, hals och dekolletage. 

Tips: Kyler, lugnar och återfuktar all hud 
efter ansiktshårborttagning eller 
epilering. 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

100 ml 

Ref. 

2070 

 

 

 

 

 Neuro Skin Balm  
SPECIALVÅRD FÖR ATOPISK HUD 

Neuro Skin Balm är specialvård för atopisk hud från JANSSEN COSMETICS 
Sensitive Skin serie för känslig hud.  

Neuro Skin Balm är en speciell lotion för de som lider av neurodermatit. Den 
innehåller aktiva ingredienser som förnyar hudens försämrade barriärfunktion, 
minskar inflammation och gör huden behaglig. 

Plantextraktet från japanskt mondogräs är utvecklat för neurodermitisk hud. I 
kombination med Skin Defense Complex + och växtbaserade oljor, regenereras 
och stabiliseras hudens försämrade barriärfunktion på lång sikt och 
hudinflammation minskas. På lång sikt förlängs remissionsfasen (symptomfri fas) 
av neurodermatit och välbefinnandet ökar. Dessutom ger hyaluronsyra och 
sackaridisomerat extra fukt för att balansera uttorkad hud. Resultatet? 
Obehagliga känslor av stramhet och klåda lindras. Huden känns lugnad och 
balanserad. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Mondo grass extract (Ophiopogon japonicus): Rik på naturliga 
fruktosaner har visat sig stärka hudens barriärfunktion, främja syntesen av 
epidermala lipider, optimera deras struktur, aktivera generna som är 
involverade i återfuktning och omstrukturering av huden 

• Skin Defense Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex tillverkat av 
svartvinbärsfröolja (rik på omega-3 och omega-6-fettsyror, minskar 
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på 
fytosteroler, anses vara växtbaserat alternativ till hydrokortison och minskar 
inflammation) och de oförenliga delarna av solrosolja (rik på essentiella 
fettsyror; skyddar och återställer den skadade hudbarriären och minskar 
allergiska reaktioner) 

• Hyaluronic acid: Fuktar och skyddar intensivt 

• Saccharide Isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) 

• Shea Butter: Ger huden näring och stöder dess barriärfunktion 

• Isostearyl Isostearate: En mjukgörare härrörande från råa växtbaserade 
material, kliniska studier har visat att det integreras i de intercellulära 
lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion 

• α-Bisabolol: Lugnande, antiinflammatoriskt, lindrar irritation 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• Squalane: Liknar naturliga hudlipider; förhindrar uttorkning (vattenförlust), 
jämnar ut huden 

• Vitamin E: Skyddar celler från skador från fria radikaler 

• Minimalt med irritationsmedel 

• Regenererar och stärker hudens 
naturliga skyddsbarriär 

• Ger intensivvård, lindrar irritaion 
och klåda 

• Ökar hudens fuktinnehåll 

• Samtidig terapi för neurodermatit 

 

 

Hemvård 

Applicera Neuro Skin Balm på hudens 
drabbade områden på morgonen och / 
eller kvällen efter rengöring och 
massera försiktigt in. 

Rekommendation: Känslig hud och 
solljus är inte en bra kombination. 
Skydda därför känslig hud med Face 
Guard Advanced. Denna lätta emulsion 
inkluderar en skyddande 
mineralbeståndsdel, titandioxid, som 
försiktigt lägger sig på huden och 
reflekterar UV-strålning. Använd Face 
Guard Advanced som en del av din 
dagliga hudvårdsrutin. 

* Efficacy study with Skin Defense Complex+ 

* Efficacy study with mondo grass extract 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2020 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref. 

2020P 

 

 
  

 Intense Calming Cream  

LUGNANDE DAG OCH NATTCREME  

Intense Calming Cream är en lugnande 24-timmarsbehandling för känslig 
hud som är utsatt för rodnad. Den skonsamma cremen ger näring och 
skyddar huden under dagen och stöttar cellförnyelsen på natten. Helst bör 
du använda krämen i kombination med Intense Calming Serum. 

Skin Defense Complex + tillverkad av svartvinbärsfröolja, ballongväxtxtrakt 
och koncentrerad solrosolja stöttar och förnyar hudens barriärfunktion. 
Kombinationen med naturlig alfa-bisabolol och allantoin säkerställer en 
betydande minskning av inflammation och en märkbar förbättring av hudens 
tillstånd.  

Saccharides-isomerat och hyaluronsyra återfuktar och hjälper till att reglera 
hudens återfuktning. 

Resultatet: Långvarig lättnad från symtom på känslig eller irriterad hud och 
känslan av stramhet och klåda lindras. Huden blir lugn och balanserad, 
smidig och avslappnad. 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Skin Defense Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex tillverkat av 
svartvinbärsfröolja (rik på omega-3 och omega-6-fettsyror, minskar 
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på 
fytosteroler, anses vara växtbaserat alternativ till hydrokortison och minskar 
inflammation) och de oförenliga delarna av solrosolja (rik på essentiella 
fettsyror; skyddar och återställer den skadade hudbarriären och minskar 
allergiska reaktioner) 

• Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Fuktar och skyddar 
intensivt  

• Shea Butter: Ger huden näring och stöder dess barriärfunktion 

• Isostearyl Isostearate: En mjukgörare härrörande från råa växtbaserade 
material, kliniska studier har visat att det integreras i de intercellulära 
lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion 

• Squalane: Liknar naturliga hudlipider; förhindrar uttorkning (vattenförlust), 
jämnar ut huden 

• Saccharide Isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) 

• α-Bisabolol: Lugnande, antiinflammatoriskt, lindrar irritation 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• Vitamin E acetate: Skyddar celler från skador från fria radikaler 

• Balanserad 24-timmars 
behandling 

• Regenererar och stärker hudens 
naturliga skyddsbarriär 

• Lugnar huden och minskar 
rodnad 

• Gör huden mer motståndskraftig 
mot yttre irritationsmedel 

• Ökar hudens fuktinnehåll 

• Passar också bra som 
massagekräm 

 

Hemvård 

Applicera Intense Calming Cream på 
ansikte, hals och dekolletage på 
morgonen och / eller kvällen efter 
Intense Calming Serum. 

Rekommendation: Känslig hud och 
solljus är inte en bra kombination. Face 
Guard Advanced ger optimalt solskydd. 
Denna lätta emulsion inkluderar en 
skyddande mineralbeståndsdel, 
titandioxid, som försiktigt lägger sig på 
huden och reflekterar UV-strålning. 
Använd Face Guard Advanced under 
dagen och applicera den före Intense 
Calming Cream. 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2030 

 

GROSS. 

50 ml 

Ref. 

2030P 

 

 
  

 Intense Calming Serum  

LIGHT, ADDITIONAL CARE FOR IRRITATED SKIN  

Intense Calming Serum är ett lätt, näringsrikt serum från JANSSEN 
COSMETICS Sensitive Skin serie, för mycket känslig och irriterad hud.  

Skin Defense Complex + tillverkad av svartvinbärsfröolja, ballongväxtxtrakt 
och koncentrerad solrosolja stöttar och regenererar hudens barriärfunktion.  

Dessutom minskar det starkt koncentrerade komplexet inflammation och 
stärker hudens motståndskraft mot yttre irritation.  

Komplexet är berikat med barriärförstärkande isostearylisostearat (ISIS) och 
de antiinflammatoriska ingredienserna panthenol, allantoin och a-bisabolol.  

Hyaluronsyra och sackaridisomerat återfuktar och skyddar under 72 timmar. 

Resultatet: Ett intensivt lugnande serum som effektivt lindrar irriterad hud 
och gör att huden känns avslappnad. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER  

• Skin Defense Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex tillverkat av 
svartvinbärsfröolja (rik på omega-3 och omega-6-fettsyror, minskar 
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på 
fytosteroler, anses vara växtbaserat alternativ till hydrokortison och minskar 
inflammation) och de oförenliga delarna av solrosolja (rik på essentiella 
fettsyror; skyddar och återställer den skadade hudbarriären och minskar 
allergiska reaktioner) 

• α-Bisabolol: Lugnande, antiinflammatoriskt, lindrar irritation 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• D-Panthenol: Ger fukt, stöder hudens naturliga regenererande 
egenskaper 

• Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Fuktar och skyddar 
intensivt  

• Isostearyl Isostearate: En mjukgörare härrörande från råa växtbaserade 
material, kliniska studier har visat att det integreras i de intercellulära 
lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion 

• Saccharide Isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 

återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) som permanent binder 
keratinocyterna i stratum corneum 

• Lätt, extravård för mycket 
känslig, stressad hud 

• Regenererar och stärker hudens 
naturliga skyddsbarriär 

• Lugnar huden och minskar 
rodnad 

• Ger långvarig fukt 

• Gör huden mer motståndskraftig 
mot yttre irritationsmedel 

 

Hemvård 

Applicera morgon och kväll på rengjord 
hud och massera försiktigt in. Applicera 
sedan vår Intense Calming Serum. 
Undvik ögonområdet. 

Rekommendation: Känslig hud och 
solljus är inte en bra kombination. Face 
Guard Advanced ger optimalt solskydd. 
Denna lätta emulsion inkluderar en 
skyddande mineralbeståndsdel, 
titandioxid, som försiktigt lägger sig på 
huden och reflekterar UV-strålning. 
Använd Face Guard Advanced dagligen 
över Intense Calming Serum. Applicera 
sedan Intense Calming Cream. 

* Efficacy study with Skin Defense Complex+ 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2033 

 

 

 

 
  

 Daily Couperose Serum                               

SPECIALVÅRD FÖR COUPEROSE HUD 

Daily Couperose Serum från JANSSEN COSMETICS Sensitive Skin serie 
är specialvård för couperose hud.  

Daily Couperose Serum är speciellt framtagen för känslig hud med rodnad, 
ytliga blodkärl och rosacea. Det unika känslighetskomplexet 

stärker hudens kapillärsystem och minskar rodnad. Studier visar en 
förbättring av hudtonen (vid rodnad) med mer än 30% efter användning två 
gånger dagligen.  

Antalet ytliga kärl kan minska med 20%.  

Samtidigt minskar den aktiva substansen RSC- Neutralizer rodnad genom 
att minska frisättningen av pro-inflammatoriska neurotransmittorer (in vitro).  

Kliniska studier visar en signifikant minskning av kapillärt blodflöde med mer 
än 50% efter 56 dagar. Detta minskar synligt tecknen på mild rosacea. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• RSC-Neutralizer: Har både anti-allergiska och anti-inflammatoriska 
egenskaper och har visats hämma frisättningen av LL-37-inducerade 
proinflammatoriska cytokiner. Det minskar kapillärt blodflöde och 

tillhörande rodnad som är typisk för rosacea 

• Sensitive complex: Ett mycket aktivt växtekstrakt som innehåller de 
aktiva ingredienserna från asiatisk marsh pennywort, butcher’s broom, 
ringblommor, hästkastanjer och lakritsrötter som lugnar alla tecken på 
irritation (rodnad, svullnad, känsla av åtstramning) 

• α-Bisabolol: Lugnande, antiinflammatoriskt, lindrar irritation 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Fuktar och skyddar 
intensivt  

• Saccharide isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 

återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) som permanent binder 
keratinocyterna i stratum corneum 

• ISIS (Isostearyl Isostearate): En mjukgörare härrörande från råa 
växtbaserade material, kliniska studier har visat att det integreras i de 
intercellulära lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion 

 

• Specialvård för couperose hud 

• Förbättrar synligt utseendet på 
couperose hud 

• Minskar rodnad och irritation 

• Förstärker kärlväggarna 

• Ledsagande vård vid det första 
tecknet på mild rosacea 

• Ökar hudens fuktinnehåll 

 

Hemvård 

Applicera morgon och kväll på huden 
och massera in försiktigt. Applicera 
sedan din vanliga lotion över den. 

Rekommendation: Couperose hud och 
solljus är ingen bra kombination. Face 
Guard Advanced ger optimalt solskydd. 
Denna lätta emulsion inkluderar en 
skyddande mineralbeståndsdel, 
titandioxid, som försiktigt lägger sig på 
huden och reflekterar UV-strålning. 
Använd Face Guard Advanced dagligen 
under Daily Couperose Serum. Fortsätt 
sedan med den rekommenderade 
vården. 

* Efficacy study with RSC-Neutralizer 

* Efficacy study with sensitive complex  
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

75 ml 

Ref. 

2040 

 

GROSS. 

200 ml 

Ref. 

2040P 

 

 
  

 Instant Soothing Mask  

SOS CREME MASK FÖR IRRITERAD 

Instant Soothing Mask är endast för professionellt bruk i behandling. Det är 
en en SOS crememask som lindrar irritation, rodnad och stramhet på nolltid. 
Den behagliga krämiga strukturen garanterar synliga resultat och bestående 
effekt. Masken återfuktar huden intensivt.  

Fucogel®-pulver en bioteknologiskt högmolekylär polysaccharide, har visats 
minska rodnad efter bara 5 minuter. Det mycket aktiva fytokomplexet av 
solrosfröolja, ballongväxtekstrakt och koncentrerad solrosolja stöder 
effekten. Det regenererar hudens barriärfunktion, minskar inflammation och 
stärker hudens resistens mot yttre irriterande medel. Samtidigt stöder 
isostearylisostearat (ISIS) hudbarriären genom att integreras med de 
intercellulära lipiderna. Allantoin lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad. 
Sackaridisomerat återfuktar och skyddar i 72 timmar.  

Resultatet? En välbalanserad, lugnad och avslappnad hud. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER   

• Fucogel® Powder: En högmolekylär polysackarid bestående av L-
fruktos, D-galaktos och galakturonsyra; bildar en skyddande film på 
huden och ger en omedelbar lugnande effekt 

• Skin Defense Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex tillverkat av 
svartvinbärsfröolja (rik på omega-3 och omega-6-fettsyror, minskar 
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på 
fytosteroler, anses vara växtbaserat alternativ till hydrokortison och minskar 
inflammation) och de oförenliga delarna av solrosolja (rik på essentiella 
fettsyror; skyddar och återställer den skadade hudbarriären och minskar 
allergiska reaktioner) 

• ISIS (Isostearyl-Isostearate): En mjukgörare härrörande från råa 
växtbaserade material, kliniska studier har visat att det integreras i de 
intercellulära lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• Saccharide Isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) som permanent binder 
keratinocyterna i stratum corneum 

 

• Lugnar snabbt akut irriterad hud 

• Minskar rodnad 

• Regenererar och stärker hudens 
naturliga skyddsbarriär 

• Rik och lugnande konsistens 

• Märkbart avslappnad, mjuk hud 

• Idealisk som en mask över natten 

 

Hemvård 

Vid behov, helst på kvällen, applicera på 
ren hud och låt den absorbera i 15 
minuter. Ta bort överskottsprodukten 
med fuktiga kompresser eller massera 
försiktigt in och låt arbeta. 

Tips: Du kan bekämpa bränder med 
mer än bara brandbilar! För snabb 
lindring av spontana hudreaktioner som 
rodnad. Applicera en god mängd Instant 
Soothing Mask och ge den tillräckligt 
med tid för att absorberas fullständigt av 
huden. Ta sedan försiktigt bort resterna 
och lämna resten på över natten. 

* Efficacy study with Fucogel® Powder 
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SENSITIVE SKIN 

DETALJ. 

15 ml 

Ref. 

2060 

 

GROSS. 

30 ml 

Ref. 

2060P 

 

 

 Comfort Eye Care  

GENTLE EYE CARE EMULSION 

Comfort Eye Care är en mild ögon creme från JANSSEN COSMETICS 
Sensitive serie för känslig hud.  

En ögonvårdsprodukt speciellt utvecklad för att tillgodose behoven hos det 
mycket känsliga ögonområdet. Den innehåller aktiva ingredienser som 
lindrar den stressbenägna huden runt ögat och skyddar den från 
miljöpåverkan. Kombinationen av närande sheasmör och ISIS tillsammans 
med Skin Defense Complex + stärker hudbarriären och minskar 
transepidermal vattenförlust. Saccharides-isomerat och hyaluronsyra ger 
ytterligare fukt och minskar fina linjer och rynkor. Ekologiskt ögonljusextrakt 
och det känslighetskomplexet reducerar synligt mörka cirklar runt ögonen. 

Resultatet: Ögonområdet verkar fräschare, mjukare och smidigare.  

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Eyebright: Lindrar svullnad och mörka ögoncirklar 

• Skin Defense Complex+: Ett mycket aktivt fytokomplex tillverkat av 
svartvinbärsfröolja (rik på omega-3 och omega-6-fettsyror, minskar 
inflammation och reparerar hudens barriärfunktion), ballongväxt (rik på 
fytosteroler, anses vara växtbaserat alternativ till hydrokortison och minskar 
inflammation) och de oförenliga delarna av solrosolja (rik på essentiella 
fettsyror; skyddar och återställer den skadade hudbarriären och minskar 
allergiska reaktioner) 

• Sensitive complex: Ett mycket aktivt växtekstrakt som innehåller de 
aktiva ingredienserna från asiatisk marsh pennywort, butcher’s broom, 
ringblommor, hästkastanjer och lakritsrötter som lugnar alla tecken på 
irritation (rodnad, svullnad, känsla av åtstramning) 

• Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Fuktar och skyddar 
intensivt  

• ISIS (Isostearyl-Isostearate): En mjukgörare härrörande från råa 
växtbaserade material, kliniska studier har visat att det integreras i de 
intercellulära lipiderna och stärker sålunda hudens barriärfunktion  

• Shea butter: Ger huden näring och stöder dess barriärfunktion 

• Saccharide Isomerate: Ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) som permanent binder 
keratinocyterna i stratum corneum 

• Allantoin: Lindrar irriterad hud och förhindrar rodnad 

• α-Bisabolol: Lugnande, antiinflammatoriskt, lindrar irritation 

• Vitamin E acetate: Skyddar celler från skador från fria radikaler 
 

• Ger näring till det känsliga 
ögonområdet 

• Jämnar ut rynkor orsakade av 
torrhet 

• Minskar svullnad och mörka 
cirklar runt ögonen 

• Regenererar och stärker hudens 
naturliga skyddsbarriär 

• Gör huden mer motståndskraftig 
mot yttre irritationsmedel 

 

Hemvård 

Använd Comfort Eye Care på morgon 
och kväll på huden runt ögonen och 
klappa försiktigt in i huden. 

* Efficacy study with sensitive complex 
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* EFFICACY STUDY with Skin Defense Complex+ 

1. IN VITRO STUDY FOR ANTI-INFLAMMATORY EFFECT  

Incubation of human keratinocytes, each containing 0.0025% of black currant seed oil and balloon plant extract, followed 

by provocation of inflammation.  

The result? The production of inflammatory signalling substances is massively reduced. 

2. IN VIVO STUDY OF THE REGENERATIVE AND PROTECTIVE EFFECT ON THE DAMAGED SKIN BARRIER  

Test on 20 volunteers Ø = 42 years (29-58), Caucasian skin type. 

Method: SLS (sodium lauryl sulphate) induced barrier irritation. 

Measurement of the intensity of the irritation by means of chromameter (skin redness) and Tewameter (water loss). 

2.1. Regeneration after SLS-induced irritation 

2x daily forearm washing with 5% SLS for 7 days. Then apply 2 times daily creams with 2% Skin Defense Complex+ or 

placebo for another 7 days. 

The results? 

Skin redness: Applying 2% Skin Defense Complex+ 1 hour before the SLS-induced redness protects the skin 

significantly against redness (versus no treatment). 

Water loss: Applying 2% Skin Defense Complex+ 1 hour before the SLS-induced redness protects the skin significantly 

against water loss (versus no treatment). 

2.2. Protection before SLS-induced irritation  

2x daily application of the test specimen and 1 hour after that wash with SLS for 7 days. 

The results: 

Skin redness: Applying 2% Skin Defense Complex+ 1 hour after the SLS-induced redness leads to a significantly faster 

reduction in redness (versus placebo). 

Water loss: Applying 2% Skin Defense Complex+ 1 hour after the SLS-induced redness leads to a significantly faster 

decrease in water loss (versus placebo). 

  

* EFFICACY STUDY with sensitive complex 

1. EFFICACY STUDY FOR CAPILLARY IMPROVEMENT  

Videomicroscopy after application test on 8 subjects with spider veins. 14-day application.  

a) Cream gel with 3% sensitive complex 

b) Cream gel without active ingredient 

Number of visible capillaries: - 20 % 

2. ACTIVE INGREDIENT STUDY FOR DARK EYE CIRCLES 

Application test on 10 subjects with shadows under their eyes. 4-week application duration with twice daily application. 

Half-side test compared to the untreated side. 

a) Test gel without active ingredient (placebo) 

b) Test gel with 3% sensitive complex 

Reduction of dark shadows:  - 64% 

 

* EFFICACY STUDY with Fucogel® Powder  

Skin calming with stinging test: 

1. New method in vitro: 0.01% Fucogel® Powder reduces the release of inflammatory neurotransmitters by 25% -> skin 
calming is promoted. 

2. In vivo: 0.3% Fucogel® Powder has an immediate effect after irritation with lactic acid -> after 5 min, the skin is already 
soothed* -24% versus (placebo).  
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* EFFICACY STUDY with mondo grass extract 

Barrier properties, dryness, chronic inflammatory properties and disturbed bacterial flora:  

1. In vitro study: 60% reduction in permeability in the stratum corneum (measurement on the 3D skin model). 

2. In vivo study (placebo-controlled): Increase of bound water by 23%. 

3. In vitro study: Reduction of inflammation markers by 30% (3D skin model). 

4. In vitro study: Decline in staphylococcus aureus adhesion (epidermis skin model). 

5. Clinical study: Clinical efficacy was demonstrated under dermatological supervision (symptom severity score: 
SCORAD, overall score) with two groups of Caucasian and Asian children and/or adults affected by atopic dermatitis.  

Method: The severity of symptoms in atopic neurodermatitis is determined by the Scoring Atopic Dermatitis Index 
(SCORAD). In addition, patients (or their parents, in the case of children) also assessed their quality of life and the 
effectiveness of treatment (self-evaluation).  

The result? SCORAD and relapse rates were significantly reduced. The treatment soothed and hydrated the skin. 
The quality of life of the patients and their families was significantly improved. 

 

 

* EFFICACY STUDY with RSC-Neutralizer 

RSC-Neutralizer has both anti-allergic and anti-inflammatory properties and has been shown to inhibit the release of LL-
37-induced pro-inflammatory cytokines. It reduces capillary blood flow and associated redness typical of rosacea. 

1. IN VITRO STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY EFFECT 

Incubation of human keratinocytes with 0.033% of active substance and subsequent provocation of inflammation.  

The result? The production of inflammatory signalling substances (cytokines) is massively reduced. 

2. IN VIVO STUDY OF THE CAPILLARY FLOW  

Test on 11 female subjects (Caucasian skin type) aged 35-63 years with visible rosacea on the cheekbones. 

Test Product: Cream with 0.1% active substance applied twice daily for 56 days. 

Method: Half-side test on the face. 

Measurement methods: Measurement of capillary blood flow (Laser Doppler); before/after photos (Canon).  

The result? The test product with RSC-Neutralizer showed a significant reduction in blood flow after 56 days of 
treatment and a clearly visible reduction in facial reddening. 
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* EFFICACY STUDY  

For the two highly effective special products Neuro Skin Balm and Daily Couperose Serum, JANSSEN COSMETICS has 
commissioned the independent Hamilton Institute to prove the effectiveness once again.  

Neuro Skin Balm 

• Duration of application: daily use for 28 days. 

• 8 evaluable female test persons.  

• Between 20 and 45 with dry skin and skin prone to neurodermatitis.  

• Measurement D0 and D28. 

Result: 

 1. General compatibility of the product 

• The Neuro Skin Balm is tolerated very well by 88% (7 of 8) of the participants. 

• A good tolerability is confirmed.  

2. Measurement TEWL (decrease TEWL results in the reverse conclusion the strengthening of the barrier 
function) 

• Average reduction:    -20% 

• Maximum reduction (subject no. 3):   -56% 

• Reduction of the TEWL for 100% of the participants 

 “Transepidermal water loss is reduced by up to 56% after only four weeks of daily use.” 

3. Measurement of skin moisture 

• Average increase:    +54% 

• Maximum increase (subject no. 4):   +145% 

• Increase of skin moisture in 100% of the participants 

 “The moisture content of the skin can be more than doubled with daily use.” 

4. Self-evaluation 

• 100% of participants with skin prone to neurodermatitis state that the product moisturizes and restores the 
natural balance of the skin. 

• 100% of participants with skin prone to neurodermatitis state that the product strengthens the protective 
function of sensitive and neurodermitic skin. 

• 100% of participants with skin prone to neurodermatitis say that the product soothes rough and irritated skin. 

• 100% of participants with skin prone to neurodermatitis state that the product alleviates redness and inhibits 
inflammatory processes. 

Daily Couperose Serum 

• Duration of application: twice daily application for 21 days.  

• 8 evaluable female and male test persons.  

• Between 43 and 69 with a strong tendency to couperose.  

• Measurement D0 and D21. 

1. General compatibility of the product 

• The Daily Couperose Serum is tolerated by 100% of the test persons.  

• A very good tolerability is confirmed.   

2. Measurement of skin redness (measured by the punctual reflection of haemoglobin) 

• Reduction of skin redness in 88% (7 of 8) of the test persons  

• Average reduction of skin redness:     -4% 

• Maximum reduction of skin redness (test person no. 6):  -14%  

 “When using Daily Couperose Serum twice a day, redness of the skin is reduced by up to 14% after only 3 weeks of 
application.” 

4. Self-evaluation (survey on effectiveness) 

• 88% of the test persons state that the skin is soothed. 

• 88% of subjects report that irritated skin is visibly soothed. 

• 75% of subjects report reduced redness.
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SALONGEN 

För känslig hud  
 

BEHANDLINGSPROTOKOLL PRODUKTER 

Rengöring • Soft Cleansing Mousse   

Återfuktning • Soft Soothing Tonic  

Ögonvård • Comfort Eye Care 

Djuprengöring/peeling 

(only if the skin condition permits) 

• Mild Face Rub 

• Skin Refining Enzyme Peel or 

• Enzyme Peeling Mask 

Extra rengöring (if required)  

Active substance complex 

alternativt 

Amoull 

• Intense Calming Serum 

 

• Instant Soothing Oil or 

• Couperose Fluid 

Massage 

alternativt 

Ampull 

• Intense Calming Cream  

 

• Instant Soothing Oil 

Mask 

alternativt 

 

• Instant Soothing Mask or 

• Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera or 

• Peel Off Mask Aloe De-Stress 

UV skydd • Face Guard Advanced  

Avslutande - ögonområdet • Comfort Eye Care 

Dagkräm • Intense Calming Cream 
  

 

 

 


