OILY SKIN
SKÖNHET BÖRJAR MED FRISK HUD

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Clarifying Cleansing Gel

4400

200 ml

4400P

500 ml

Purifying Tonic Lotion

4401

200 ml

4401P

500 ml

Bio-Fruit Gel Exfoliator

4407

30 ml

4407P

50 ml

Clarifying Cream Gel

4420

50 ml

4420P

150 ml

AHA Face Cream

4421

50 ml

4421P

150 ml

Microsilver Serum

4431

30 ml

4431P

50 ml

Normalizing Skin Complex

4430

30 ml

4430P

50 ml

Purifying Mask

4440

75 ml

4440P

200 ml

Pormaskar, papler, och pustler, eller
akne, är typiska förändringar som
vanligtvis finns i oren och storporerad
hud. Dessa är vanliga och ofta allvarliga
hudsjukdomar, som börjar i puberteten
och kan fortsätta i vuxen ålder.
Lager av döda hudceller och
talgöverskott bildar ett medium där vissa
bakterier kan frodas och leda till
hudinflammation.
Det finns tre orsaker som kan leda till
oren hud:
* Tendens att utveckla follikulär
hyperkeratos
* Överdriven talgproduktion
* Överdriven bakteriell kolonisering av
hudfloran. I alla tre fall, bör hudvård och
makeup användas förnuftigt.
Syftet med JANSSEN COSMETICS Oily
Skin vårdserie för fet och oren hud är att
få ett fett, fuktigt hudtillstånd tillbaka till
det normala, och att kontrollera
lokaliserad uppbyggnad av hudfläckar.
På detta sätt, kan tendensen att
utveckla akne stoppas innan det har
börjat.
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OILY SKIN
DETALJ.
200 ml
Ref.
4400

GROSS.
500 ml
Ref.
4400P

•

Förbereder huden optimalt för
efterföljande vårdprodukter

•

Förebygger inflammation, fläckar
och pormaskar

•

Lämnar huden ren, fräsch och
mjuk

•

Hudens överskottsolja, döda
hudceller och smutspartiklar
avlägsnas varsamt

Clarifying Cleansing Gel
MILD RENGÖRINGSGEL

Hemvård

Clarifying Cleansing Gel är en mild rengöringsgel från JANSSEN
COSMETICS Oily Skin serie, för oljig, oren och aknebenägen hud.
De som drabbas av oren hud vill ofta tvätta ansiktet för ofta. Inte sällan,
används aggressiva och uttorkande rengöringar för att göra det. En
uttorkning av huden förvärrar tillståndet på hudytan och leder till härdning av
pormaskar, medan otillräckligt avlägsnande av hudens överskottsolja främjar
omfattningen av bakteriella angrepp på hudytan. Detta i sin tur främjar
uppkomsten av akneutbrott.

Fördela varsamt Clarifying Cleansing
Gel över huden på ansikte, hals och
dekolletage med fuktiga händer. Skölj
av med rikligt med vatten. Behandla
sedan med Purifying Tonic Lotion.
Tips: När huden är fri från inflammation
är en ansiktsborste optimalt lämpad för
att fördela rengöringsgelen.

Det är särskilt viktigt att se till att drabbade individer betraktar regelbunden
och skonsam rengöring som oumbärlig och daglig hudvård. Clarifying
Cleansing Gel är en mild och skonsam rengöringsgel som möjliggör
grundlig rengöring utan att torka ut.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Yeast extract: Berikad med B-gruppens vitaminer och Allantoin,
talgreglerande

•

Decyl glucoside (sockertensid): Naturligt baserad råaktiv
tvättsubstans

•

Allantoin: Stöder hudens naturliga förnyelse
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OILY SKIN
DETALJ.
200 ml
Ref.
4401

GROSS.
500 ml
Ref.
4401P

Purifying Tonic Lotion

•

Alkoholfritt

•

Optimalt förbereder huden för
efterföljande behandlingar

•

Förebygger inflammation och
pormaskar

•

Huden är märkbart återupplivad
och fräsch

•

Överdriven talgproduktion
normaliseras

TALG REGLERANDE ANSIKTSVATTEN
Purifying Tonic Lotion är ett talgreglerande ansiktsvatten från JANSSEN
COSMETICS Oily Skin serie för oljig, oren och aknebenägen hud.
Purifying Tonic Lotion är en mild, alkoholfri ansiktstonic med ett hudvänligt
pH-värde speciellt för alla oljiga, skadade hudprofiler som har en tendens att
utveckla akne.
Grundlig, djup porrengöring är bara fullständig när den följs av ett
behandlande ansiktsvatten. Purifying Tonic Lotion är ett oumbärligt
komplement till Purifying Cleansing Gels hudvänliga och grundliga
rengöring. Både oönskade kranvattenrester och eventuella rengöringsrester
avlägsnas från huden.

Hemvård
Häll Purifying Tonic Lotion på en
bomullspad och stryk varsamt över
ansikte och hals. Applicera efter
rengöring med Clarifying Cleansing Gel.

Med sin uppfriskande och återupplivande funktion återställer Purifying Tonic
Lotion hudens balans, vilket förstärker effekten av efterföljande
vårdförberedelser och hudens individuella välbefinnande.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Yeast extract: Berikad med B-gruppens vitaminer och Allantoin,
talgreglerande

•

Allantoin: Stöder hudens naturliga förnyelse
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OILY SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
4407

•

Renar och klargör blockerade
porer, inflammation avtar
snabbare

•

Områden med ojämnheter
jämnas ut

GROSS.
50 ml
Ref.
4407P

•

Hornlagrets fukthalt förbättras

•

Huden blir märkbart mjukare och
får ökad lyster

•

Celldelningen stimuleras och
hudens förnyelse accelereras

•

Linjer och rynkor reduceras

•

Ljusar upp pigmentfläckar

Bio-Fruit Gel Exfoliator
FRUKTSYRA PEELING
Bio-Fruit Gel Exfoliator är en fruktsyrapeeling från JANSSEN COSMETICS
Oily Skin serie.
En överdriven ansamling av döda hudceller får hudytan att tjockna och
förlora sin naturliga glans. Bio-Fruit Gel Exfoliator används för att effektivt
lösa upp och ta bort de översta hudlagren. Detta utförs på ett särskilt
skonsamt sätt utan mekanisk verkan.
Oren hud med öppna och/eller slutna pormaskar blir rena igen och
inflammation bekämpas effektivt. På grund av avlägsnandet av de översta
hudlagren, reduceras linjer synligt, områden av ojämnheter jämnas ut och
pigmentfläckar reduceras signifikant.
Samma produkt skiljer sig åt i koncentration mellan salongsprodukter och
detaljhandelprodukt. Salongsprodukten ligger på 30%, och
detaljhandelsprodukten på 20%. Den här produkten är en kemisk peeling
och måste användas med extrem försiktighet.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Fruit acid complex: Bestående av glykolsyra (sockerrör), Malic,
vinsyra och citronsyra; ökar cellförnyelsen och förbättrar hudens
struktur. Gamla, döda hudceller lossas och avlägsnas medan nya
celler kan växa utan hinder

Hemvård
Bio-Fruit Gel Exfoliator appliceras
företrädesvis efter rengöring på kvällen.
Fördela generöst peelingen över ansikte
och hals, 2-3 gånger per vecka, undvik
ögonområdet. Tillåt att verka i ca. 5–15
minuter. Massera kort med fuktiga
fingertoppar och ta bort överskottet med
en masksvamp och rikligt med ljummet
vatten. Applicera sedan en nattkräm.
Tips: Den 20% fruktsyrakoncentrationen
möjliggör också effektiv men säker
behandling i hemmet.
Observera: All användning av en
peelingprodukt orsakar epidermis att bli
tunnare och känsligare mot UV-ljus. Det är
därför viktigt att applicera UV-skydd och
tillämpa Face Guard Advanced under
dagen. Först därefter applicera
vårdkrämen ovanpå som vanligt.
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OILY SKIN
DETLJ.
50 ml
Ref.
4420

GROSS.
150 ml
Ref.
4420P

•

Förfinar porstrukturen

•

Inflammation avtar snabbare, ny
inflammation förhindras

•

Reglerar talgkörtelfunktionen

•

Blemmor förhindras

•

Lugnande, balanserande och
återfuktande

•

Leder till en klar och silkeslen
hudprofil

Clarifying Cream Gel
TALGREGLERANDE KRÄMGEL
Clarifying Cream Gel är en sebumreglerande cremegel från JANSSEN
COSMETICS Oily Skin serie.
Clarifying Cream Gel är en 24-timmarsvård som är låg i lipider och uppfyller
den feta, oljiga aknebenägna hudens vårdkrav. Den lätta konsistensen
upplevs som en gel och erbjuder samtidigt vård av en lätt kräm. När den
används dagligen, bekämpar Clarifying Cream Gel effektivt orsakerna till
blemmor.

Hemvård
Applicera Clarifying Cream Gel på
rengjord hy på morgon och/eller kväll
och massera varsamt in. Passar även
som grund för smink.

Om man har en seborrheisk (fet-fuktig) hudåkomma, vidgas sebum
folliklarna, porerna förstoras, en störande fet glans och pormaskar är vanligt.
Om inflammation är närvarande, kallas dessa i allmänhet för papler och
pustler. Inte sällan, verkar huden vitaktigt blek och den är ganska tjock.
Här kommer Clarifying Cream Gel bli den problemlösande hudvården. Den
naturliga jämvikten i hudens funktion och dess hälsosamma bakterieflora
återställs och besvären avtar vid regelbunden användning.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Butyl avocadate: Destillat från avokadofrukt, anti-sebum aktiv substans

•

Aloe Vera extract: Lugnande, hudklargörande, återfuktande

•

Red algae extract (Condrus crispus): Fuktgivande

•

Fine polyamide powder: Porösa, runda microfina sfärer, absorberar
överskott av talg och lämnar hudytan matt

Test result
•

Tested under specialist, dermatological supervision by the
Dermatest® Institute

•

Overall result: Very good

•

Following 4 weeks of application, sebumetry determination
using a sebumeter shows that
the skin's lipid content is
statistically reduced by 18.2%

Janssen Cosmetics GmbH P. O. Box 10 05 40 D-52005 Aachen Tel.: 02408 7046 0 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

OILY SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.
4421

GROSS.
150 ml
Ref.
4421P

AHA Face Cream

•

Aktiverar naturlig hudföryngring

•

Förfinar porstrukturen

•

Ger fukt

•

Hjälper till att bekämpa befintliga
fläckar och hudskador

•

Lätt textur

•

Absorberas snabbt

•

Behaglig fräsch doft

•

Passar även för mer mogen hy

FÖRYNGRANDE KRÄMGEL MED FRUKTSYROR
AHA Face Cream är en behaglig, lätt vårdprodukt för fet hy som är utsatt för
blemmor och utbrott. Den används som både dag-och nattcreme och
avlägsnar döda hudceller och aktiverar naturlig hudförnyelse.
Blockerade porer, som är en vanlig orsak till pormaskar och inflammation,
öppnas igen. Samtidigt blir huden grundligt fuktad, jämnare i pigmentering,
fräschare och smidigare - en effekt som också är önskvärd för mer mogen
hud med benägenhet till rynkor och åldersfläckar.
AHA Face Cream innehåller en fruktsyrakombination av glykolsyra,
äppelsyra, vinsyra och citronsyra. Fruktsyrorna fungerar som en kemisk
peeling och de stöttar även hudens naturliga förnyelseprocesser.
Överflödiga hudceller försvinner och nya celler kan nå ytan obehindrat. Vid
regelbunden användning kommer utseendet på huden förbättras avsevärt.
Porerna blir mindre, och huden smidigare och mer delikat.

Hemvård
Applicera AHA Face Cream på rengjord
hy och massera in den lätt, helst på
kvällen. Passar även som underlag
under smink.
Tips: Idealisk i kombination med
Microsilver Serum. Vi rekommenderar
sedan att du använder produkterna på
följande sätt:
1. Microsilver Serum
2. AHA Face Cream
Observera: Under dagen bör du vara
försiktig när du exponerar huden för UVsolljus – Använd Face Guard Advanced.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Glycolic acid: förekommer naturligt i bland annat omogna druvor,
sockerrörsjuice och sockerbetor. Har en keratolytisk effekt

•

Malic acid (Äppelsyra): finns i omogna äpplen, krusbär och andra
frukter - i en högre koncentration, detta har också en något keratolytisk
effekt

•

Tartaric acid: vinsyra och dess salter finns i överflöd i vinstockar,
vindruvor och blad av Grapevine; har en något keratolytisk effekt

•

Citric acid: finns i citroner, men också i många andra frukter; har en
keratolytisk effekt och bleker även huden i högre koncentrationer

•

Saccharide isomerates: fuktbevarande ämne baserat på naturligt
socker. Det binder naturligt till hudens keratin och ses som en
"fuktmagnet"
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OILY SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
4431

GROSS.
50 ml
Ref.
4431P

Microsilver Serum

•

Hjälper effektivt till att bekämpa
befintliga fläckar och blemmor

•

Lugnar irriterad hud

•

Förfinar porerna

•

Ger fukt

•

Hjälper till att förebygga nya
hudfläckar

•

Optimal balans mellan effektivitet
och mildhet för huden

•

Utan parfym

•

Självbevarande på grund av
mikrosilverhalten

SERUM MED EN ANTIBAKTERIELL EFFEKT
Microsilver Serum är ett serum med antibakteriell effekt från JANSSEN
COSMETICS Oily Skin serie.
Microsilver Serum är en effektiv behandling för lindring av orenheter,
hudblemmor, och stressinducerad irritation. Den mycket effektiva formulan,
med 0,2% mikro-silver och 3,5% glykolsyra, ger varaktig förbättring av
hudens utseende och uppnår en optimal balans mellan effektivitet och
mildhet för huden.

Hemvård

Micro-silver tar bort bakterier och mikroorganismer på hudens yta. Det
rena, högporösa silvret har en genomsnittlig partikelstorlek på 10 mikrometer
och lämnar en film på huden som kan leverera antibakteriella silverjoner när
som helst. En varaktig restaurering av huden till ett tydligt, jämnt utseende
stöds och accelereras. På grund av sin storlek tränger mikro-silver inte in i
de djupare hudlagren.

Tips: Perfekt i kombination med AHA
Face Cream eller Clarifying Cream Gel.
Vi rekommenderar att du använder
produkterna på följande sätt:

Glykolsyra minskar överdriven hudlagring. Befintliga pormaskar reduceras
snabbare och bildandet av nya pormaskar förhindras. Resultatet:
Microsilver Serum förbättrar hudens utseende vid regelbunden
användning.

Applicera Microsilver Serum på rengjord
hy och massera in det lätt. Undvik
zonen runt ögonen.

1. Microsilver Serum
2. Morgon: Clarifying Cream Gel
Kvällar: AHA Face cream.

Kliniska studier som utvärderade effekten av mikro-silver visade att en
signifikant minskning av papler och pustler kunde uppnås med en
doskoncentration på 0,2% efter bara 12 veckors användning.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Microsilver: rent naturligt silver, avlägsnar bakterier och
mikroorganismer på hudens yta, stabiliserar hudfloran och har en
lugnande effekt på huden. Microsilver verkar endast på hudens yta och
tränger inte in i de djupare hudlagren (inga nanopartiklar)

•

Glycolic acid: bryter ner hornifiering och förfinar hudens porer

•

Glycerine: ger fukt

•

Allantoin: stöder hudens naturliga förnyelse

•

D-Panthenol: Pro-vitamin B5 (Panthenol), stimulerar cellförnyelsen och
förbättrar sårläkning, främjar intakt hud och ökar hudens fuktnivå
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OILY SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
4430

GROSS.
50 ml
Ref.
4430P

•

Hudskador bekämpas
särskilt och förhindras

•

Löser upp döda hudceller

•

Lossar envisa pormaskar
tills dessa är helt borttagna

•

Antibakteriell och
antiinflammatorisk

•

Fuktgivande

Normalizing Skin Complex
Hemvård
VERKSAMT KONCENTRAT FÖR LOKAL APPLICERING
Normalizing Skin Complex är ett aktivt koncentrat för lokal applicering från
JANSSEN COSMETICS Oily Skin serie.
Envisa pormaskar, papler och pustler kräver särskild uppmärksamhet men
huden måste under alla omständigheter hindras från att torka ut. Den
naturliga jämvikten i bakteriefloran måste dessutom återställas och hudens
förnyelse bör stöttas. Endast på så sätt kan inflammerad hud hjälpas och
ytterligare blemmor förhindras.

Applicera lokalt, dvs direkt på oljiga
hudområden och på befintliga eller
framväxande hudfläckar, massera in
försiktigt och låt verka i några minuter.
Använd sedan Clarifying Cream Gel för
ytterligare vård.
Tips: Idealisk för
efterextraktionsbehandling

Normalizing Skin Complex är ett högdoserat koncentrat. Den innehåller
den innovativa anti-sebum aktiva substansen med oleanolsyra, etc. Efter
applicering två gånger per dag under en period av 6 veckor, visar kliniska
studier en förbättring för fet och oren hud: sebumproduktionen minskar, och
antalet pormaskar och pustler reduceras, vilket minskar tendensen till
inflammation. I kombination med vårdcreme från oily Skin får problematisk
hud snabb lindring.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Anti-sebum active substance complex: Innehåller extrakt ur olivblad
(oljesyra), minskar överdriven talgproduktion, har en keratolytisk och
bakteriedödande effekt

•

Salicylic Acid: Öppnar porerna, avlägsnar döda hudceller på ytan,
mjukar upp pormaskar (keratolytisk)

•

Aloe Vera Extract: Lugnande, hudklargörande, återfuktande

•

Red algae extract (Condrus crispus): Fuktgivande

Test result
•

Tested under specialist, dermatological supervision by the
Dermatest® Institute

•

Overall result: Very good

•

Following 4 weeks of application, sebumetry determination
using a sebumeter shows that
the skin's lipid content is
statistically reduced by 18.2%
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OILY SKIN
DETALJ.
75 ml
Ref.
4440

GROSS.
200 ml
Ref.
4440P

•

Förfinar porer

•

Antiinflammatoriska

•

Främjar en tydlig och silkeslen
hudprofil

•

Minskar och normaliserar
talgkörtelaktivitet

•

Överdriven talg absorberas

•

Bekämpar och verkar för att
förebygga blemmor

Purifying Mask
SPECIELL DJUPRENGÖRANDE MASK
Purifying Mask är en speciellt djuprengörande mask från JANSSEN
COSMETICS Oily Skin serie.
Extra och särskilt skonsam rengöring av fet hy utförs med Purifying Mask,
som är en talgabsorberande vårdmask. Med helande jord, absorberar denna
mask hudens överskott av lipider på ett utomordentligt skonsamt sätt.
Samtidig frisätts innovativa aktiva substanser från masken som lugnar och
effektivt bekämpar hudfläckar utan att torka ut huden. En klar och matt hy
blir snabbt resultatet.
Varje gång masken appliceras, överraskar den lätta, oljefria och
krämfärgade texturen. Den används för att ta hand om alla hudåkommor
med ökad talgproduktion.

Hemvård
Applicera Purifying Mask på rengjord hy.
Undvik ögonområdet. Låt verka i upp till
20 minuter. Ta bort med varma, fuktiga
kompresser. Applicera ca. 1-2 gånger
varje vecka; om det behövs, applicera
oftare lokalt på inflammation.
Tips: Masken torkar naturligt. Den kan
avlägsnas lättare om den först lossas
försiktigt med fuktiga fingertoppar. Även
idealisk för lokal T-zonbehandling för
blandhy.

Observera: Lera är också känd som helande jord. Detta avser ett pulver som
erhålls från Loess från istiden (lerjord), se LUVOS helande jord.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Anti-sebum active substance complex: Innehåller ett extrakt ur
olivblad (oljesyra), minskar överdriven talgproduktion, har en keratolytisk
och bakteriedödande effekt

•

Aloe vera extract: Lugnande, hudklargörande, återfuktande

•

Healing earth: Vit porslinslera; talgabsorberande effekt

•

Fomes officinalis: Larch svamp (trädsvamp) extrakt, innehåller
polysackarider och mineraler; naturliga sammandragande effekter för att
märkbart lyfta och förfina hudens profil genom att minska storleken på
porerna

Test result
•

Tested under specialist, dermatological supervision by the
Dermatest® Institute

•

Overall result: Very good

•

Following 4 weeks of application, sebumetry determination
using a sebumeter shows that
the skin's lipid content is
statistically reduced by 18.2%
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
FÖR FET OCH OREN HUD
BEHANDLINGSSEKVENS

PRODUCTS

Rengöring

• Clarifying Cleansing Gel

Återfuktning

• Purifying Tonic Lotion

Ögonvård

• Eye Zone Gel

Djuprengöing/peeling

• Bio-Fruit Gel Exfoliator
Alternativt
• Enzyme Peeling Mask med Mask Activator

Extra rengöring

• Normalizing Skin Complex

Active substance complex

• Normalizing Skin Complex
Alternativt

Ampullkoncentrat
• Normalizing Skin Fluid
Massage

• Balancing Cream

Mask

• Purifying Mask
Alternativt
• Peel Off Mask Dead Sea Black Mask eller
• Dermafleece Mask Collagen AHA Green Tea

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområde

• Eye Zone Gel

Dagskydd

• Microsilver Serum
• Clarifying Cream Gel eller
• AHA Face Cream *

*Inte på sommaren!
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