MAKE-UP

Perfect Radiance Make Up

8700.00

30 ml

Perfect Radiance Make Up

8700.01

30 ml

•

Perfect Powder Fixing

Perfect Radiance Make Up

8700.02

30 ml

•

Eye Make Up Remover

Perfect Radiance Make Up

8700.04

30 ml

Perfect Cover Cream

C-840

5 ml

Perfect Powder Fixing

C-841

30 g

Professional Camouflage Set
Eye Make Up Remover

8800

100 ml

STORLEK
GROSSIST

STORLEK
DETALJHANDEL

JANSSEN COSMETICS Make Up
uppnår inte bara en optisk effekt utan
vårdar och skyddar även huden
samtidigt. Av vår make up blir huden
smidig och vacker.

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

PRODUKT

REFERENSNUMMER
GROSSIST

LÖSNING FÖR VARJE TILLFÄLLE OCH HUDTYP

C-849

Set

8800P

200 ml

I Make Up serien ingår:
•

Perfect Radiance Make Up
(foundation)

•

Perfect Cover Cream
(concealer)
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MAKE-UP
•

Mjuk sammetslen finish

•

Lätt att fördela

Ref.

•

Lång hållbarhet och behåller färg

8700.00

•

Återfuktar och bevarar fukt

•

UV-skydd

•

Förebygger för tidigt åldrande

•

Parabenfri

DETALJ.
30 ml

8700.01
8700.02
8700.04

Perfect Radiance Make Up
FÖR PERFEKT LYSTER, JÄMN HY OCH UV-SKYDD
Perfect Radiance Make Up är foundation med SPF15 från JANSSEN
COSMETICS Make Up serie.
Perfect Radiance Make Up är en kosmetisk produkt, finns i fyra olika toner,
som ger perfekt lyster, jämn hy, naturlig look och UV-skydd. Den lätta,
kladdfria formulan absorberas lätt av huden och garanterar en vackert jämn
och strålande hy hela dagen.

Hemmavård
Efter rengöring av huden, applicera din
vanliga vårdprodukt, sprid kosmetikan
över ansiktet, massera in den försiktigt
så att den binder till huden så bra som
möjligt. Du kan också använda en fuktig
make-up svamp.
* Finns i fyra färger:

Perfect Radiance Make Up innehåller speciella pigment baserade på
aminosyror. Dessa gör vår foundation enkel att applicera, färgen förblir
konsekvent och den binder sig mycket bra till huden. Samtidigt ger
ljusreflekterande pigment en jämn, felfri hy och en sammetslen ”finish”. En
innovativ film håller kosmetikan på plats i timmar.
Perfect Radiance Make Up ger huden en perfekt kombination av ton och
näring. Bioteknologiskt erhållna aktiva anti-age substanser såsom
Pseudoalteromonas jästextrakt och hyaluronsyra återfuktar huden och
reducerar rynkor. Dessutom ger den ett tillförlitligt UVA- och UVB-filterskydd
mot solåldrande.
Perfect Radiance Make Up är enkel att applicera och ger huden en unikt
behaglig känsla. Finns i färgerna 00, 01, 02, 04.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Trimetylsiloxysilicate: En innovativ film som håller smink på plats

•

Sodium lauroyl glutamate and lysine: Kombineras för att bilda en
pigmentbeläggning baserad på aminosyror som gör kosmetikan lätt att
sprida och garanterar att den binder till huden

•

Pseudoalteromonas jäsa extrakt: Förebygger att huden torkar ut, ökar
kollagen och elastin, och reducerar rynkor

•

Hyaluronic acid: Återfuktar huden

•

Titanium dioxide: En fysisk sköld mot UV-ljus

•

Ethyl methoxycinnamate: Ett UVB-filter

•

Octocrylene: Ett brett spektrum filter för UVA-och UVB-strålar
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THE CAMOUFLAGE CONCEPT
Perfect Cover Cream är concealer från JANSSEN COSMETICS Make Up serie.
Perfect Cover Cream från JANSSEN COSMETICS är den perfekta optiska lösningen på hudproblem. Den balanserar ut
hudfläckar och ger perfekt optisk täckning för olika hudproblem. Vid applicering täcks t ex akne, ärr, solfläckar,
pigmentfläckar, rodnad, fräknar, ytliga blodkärl, åderbråck eller vid festlig make-up (foton, Bröllopssmink mm). Om ett
vattentätt resultat önskas appliceras även Perfect Fixing Powder.
Perfect Cover Cream är en högtäckande kamouflagecreme och finns i fem olika färgnyanser, från ljus (färg 1) till mörkt
(färg 5). Två till tre färger kan alltid blandas individuellt för perfekt ton till hudens relevanta nyans. Dermatologiskt testad.
Tips: Perfect Cover Cream färger 01 och 02 är utmärkta concealers för t.ex ringar runt ögonen. Klappa bara in
täckkrämen över det mörka området med fingertopparna.
När det gäller uttorkad hud, Använd gärna en ögonkräm från JANSSEN COSMETICS innan. Distribuera sedan Perfect
Radiance Make Up över hela ansiktet för att balansera.
Perfect Cover Cream färgerna 05 och 06 är utmärkta för accentuering/contouring av kinderna. För att göra detta,
applicera helt enkelt lite cover cream längs kindbenet som en krämig Rouge.

APPLICERING
Den professionella kamouflageserien har utvecklats för att släta ut områden av ojämn hud och dölja hudfläckar och att
ge en bra stadga för make-up.
Observera sekvensen som specificeras nedan vid applicering av produkten för att uppnå perfekt optiskt och estetiskt
utseende på störande hudområden:
Förbehandling av huden

•

Rengör med en rengöringsgel/lotion som är lämplig för hudtypen

•

Följ därefter med ett motsvarande ansiktsvatten

•

Utför en ansikts- eller kroppspeeling → Avlägsnande av döda hudceller →
Slät hudyta, områden av ojämn hud jämnas ut och den efterföljande
krämen absorberas bättre.

Hudvård

•

Hudvårdskräm enligt hudtyp, kondition och behov.

Applicera kamouflagekräm

•

Med hjälp av en spatel, blanda en ärtstor mängd av en eller flera nyanser
av Perfect Cover Cream på baksidan av din hand och blanda tills färgen
matchar hudfärgen. Applicera på huden med hjälp av en sminksvamp.
Om det behövs, fukta svampen något och arbeta in krämen huden.
Applicera i tunna lager. Upprepa processen tills önskad sintensitet
uppnås.

Applicera fixerat pulver

•

Applicera rikligt med fixeringspuder (Perfect Powder Fixing) ovanpå så att
kamouflagekrämen håller väl. Efter att ha verkat i ca. 10 minuter, är
kamouflagekrämen vattenresistent och torkresistent. Använd en
babyborste (mjuk borst) för att borsta bort överflödigt puder.

Blusher och smink

•

Applicera lite Rouge för att accentuera ansiktet. Applicera sedan make-up
som vanligt.

Kamouflagekräm - avlägsnande

•

Massera in rengöringskräm på hudområdena → Ta bort krämen med en
pappersservett → Applicera sedan en rengöringslotion lämplig för hudtyp
för att rengöra huden.

Hudvård

•

Hudvård enligt hudtyp, kondition och behov.

Djuprengöring av huden

Tips: Perfect Cover Cream färger 01 och 02 är utmärkta concealers för t.ex ringar runt ögonen. Klappa bara in
täckkrämen över det mörka området med fingertopparna. När det gäller uttorkad hud, Använd en ögonkräm innan.
Distribuera sedan Perfect Radiance Make Up eller tonad dagkräm över hela ansiktet för att balansera.
Perfekt Cover Cream färgerna 05 och 06 är utmärkta för accentuering av kinderna. För att göra detta, applicera helt
enkelt lite cover cream längs kindbenet som en krämig Rouge.
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MAKE-UP
DETALJ.
100 ml
Ref.

•

Lämplig för de med kontaktlinser

8800

•

Svalkar och fräschar upp även
under rengöringen

GROSS.

•

Avlägsnar ögon- & läppmakeup

200 ml

•

Icke fet

•

Perfekt rengöring för
ögonområdet

•

Mjuka, smidiga ögonlock

Ref.
8800P

Eye Make Up Remover
ÖGONMAKEUP-REMOVER
Eye Make Up Remover är en makeup remover för ögon, läppar och ansikte
från JANSSEN COSMETICS Make Up serie.

Hemmavård

Att helt avlägsna ögonmake-up är den bästa metoden för att skydda ögon
och ögonlock. Ögonområdet bör rengöras grundligt utan att gnugga eller
skrubba. Avlägsnande av smink får därför inte utföras mekaniskt, använd
istället en speciell ögonmakeup remover som respekterar de känsliga
ögonlocken och ögonfransarna.

Avlägsnande av smink från ögonlocken
och ögonfransarna bör alltid ske före en
ansiktsrengöring. När du gör detta
rekommenderas användning av en ny
bolmullspad med Eye Make Up
Remover för varje öga. Applicera
bolmullspaden, låt verka och tryck
försiktigt över ögonen, från rötterna till
ändarna av ögonfransarna. Att gnugga
eller dra i ögonlocken bör undvikas, för
att förhindra att rengöringsmedel och
make-up rester hamnar i ögonen.

Eye Make Up Remover uppfyller detta krav. Dess mjukgörande och
upplösande innehåll är inbäddat i en mjuk gelkonsistens, som varsamt
omfamnar varje ögonfrans. Formulan innehåller ett minimum av utvalda
substanser för att behandla ögonområdet så varsamt som möjligt med
hänsyn till säkerhetsaspekten. PH-värdet på 7,2 är riktat mot pH-värdet hos
den svagt alkaliska tårvätskan.

Tips: Passar även för att ta bort
läppmakeup!

AKTIVA INGREDIENSER
•

Butylenglykol: Lösningsmedel med fuktbevarande effekt. Mycket god
tolerabilitet av huden, särskilt vid daglig applicering
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MAKE-UP
•

Vattenresistent

•

Torkresistent

•

Mjuk & smidig kosistens

DETALJ.
30ml
Ref.
C-841

Hemmavård
Så här gör du:

Perfect Powder Fixing
FIXERINGSPUDER
Perfect Powder Fixing är ett speciellt fixeringspuder från JANSSEN
COSMETICS Make Up serie.
Perfect Powder Fixing gör make up vattenresistent och så att den torkar
säkert. Make Up blir med hjälp av Perfect Powder Fixing skyddad från regn
och vind. Det går även att ta en dusch eller ett bad i havet utan påverkan.

Applicera rikligt med fixeringspuder
(Perfect Powder Fixing) ovanpå Perfect
Radiance Make Up (foundation)
och/eller Perfect Cover Cream
(concealer) Efter ca 10 minuter, är
kamouflagekrämen vattenresistent och
torkresistent. Använd ev en babyborste
(mjuk borst) för att borsta bort
överflödigt puder.
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSALONG.
FÖR ALLA HUDTYPER
BEHANDLINGSSEKVENS
MAKE-UP seriens produkter kan kombineras individuellt med alla produkter för daglig hudvård. Varje produkt ska
naturligtvis appliceras endast efter rengöring och skötsel.
Make-up bör väljas enligt önskemål och syfte:
Perfekt Radiance Make Up för ett naturligt utseende med medelhög täckning.
Perfekt Cover Cream för perfekt optisk döljning.
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