PEEL OFF MASKS
HÖGKVALITATIVA PULVERMASKER FÖR KOSMETISKA BEHANDLINGAR PÅ SKÖNHETSSALONG

STORLEK
PROFESSIONELL

Medan masken sakta hårdnar, samlas fukt
i det översta hudlagret under den elastiska
maskfilmen, som är ogenomtränglig för luft
och vatten. På samma gång, kan Peel-off
maskernas aktiva substanser och aktiva
koncentrat från t.ex. ampuller, tränga
särskilt väl in i huden och intensivt leverera
de ämnen som krävs inom en kort tid.

REFERENSNUMMER
PROFESSIONELL

PRODUKT

Spirulina Green Mask

P-831P

10 x 30 g

Acerola Vitamin C Powder Mask

P-832P

10 x 30 g

Botanica White Mask

P-834P

10 x 30 g

Dead Sea Black Mask

P-837P

10 x 30 g

Acai Hydrating

8388P

10 x 30 g

Aloe De-Stress

8355P

10 x 30 g

Olive Balancing

8366P

10 x 30 g

Goji Anti-Oxidant

8399P

10 x 30 g

Stimulating Gel Mask

841P

5 x 50 g

PEEL OFF MASKS kan integreras optimalt
i behandlingssekvenser. De kan dock
också erbjudas separat som individuell
behandling. I båda fallen är den synliga
effekten av behandlingen
häpnadsväckande. Applicering av bara en
mask lämnar huden märkbart smidigare
och spänstigare, och förfinar tydligt
porprofilen.
PEEL OFF MASKS är idealiska för alla
kunder som känner klaustrofobi när heta
masker appliceras.
PEEL OFF MASKS har multifunktionell
användning för ansikts- och partiella
kroppsbehandlingar. Optimala
behandlingsresultat uppnås om aktiva
substanskoncentrat (t.ex. ampuller) helt
enkelt appliceras på huden i förväg och
masken sedan appliceras ovanpå.
Viktig notering: Häll inte bort rester av
MASKEN i avloppet. Låt alltid maskrester
torka och kassera dem sedan i
hushållsavfallet.

PEEL OFF MASKS är högkvalitativa pulvermasker som har utvecklats speciellt
för kosmetiska behandlingar på skönhetssalong. De blandas med Mask Activator
och appliceras omedelbart på ansikte och hals, men även dekolletage och t.ex.
händer, där de bildar något som liknar en andra hud och imponera med sin
intensiva effekt:
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PEEL OFF MASKS
•

Ökar hudens fuktighet

•

Formar och lugnar ansiktsdrag

•

Agerar för att avgifta

PROF.
10 x 30 g
Ref.

Applicering

P-831P

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).

Spirulina Green Mask
PEEL OFF MASKEN FÖR ALLA HUDTYPER
Spirulina Green Mask är en multifunktionell Peel Off Mask med en känsla
av mjuk modellage. Den är berikad med den aktiva substansen från
sötvattensmikroalg Spirulina. Spirulina är en av de äldsta levande varelserna
som finns kvar idag och är den absolut bästa leverantören av växtbaserat
protein. Förutom alla essentiella aminosyror har den en proteinhalt på ca
65% och ger därför den energikick som behövs för en förbättrad metabolism.
Seleninnehåll minskar toxiciteten hos många kemiska föroreningar som
också gör deras närvaro känd genom förändringar i hudprofilens reaktioner.
Det höga klorofyllinnehållet återspeglas i den naturliga gröna färgen. Enligt
begreppet färglära, kan hud absorbera färgvibrationer och vägleda dem i
kroppen för att balansera hudens metabola energinivå. Grönt stöttar därför
Spirulinas högkvalitativa innehåll i deras totala effekt av att återställa,
stabilisera och främja harmoni i hudens metabolism.
Den hudutslätande och elasticitetsförbättrande effekten avslöjas efter bara
en applicering.
Spirulina Green Mask stimulerar skonsamt ämnesomsättningen tack vare
dess ocklusiva effekt. Avfallsprodukter och ackumulerad vävnadsvätska
transporteras snabbt iväg. Ytterligare aktiv substanskoncentrat som används
(t.ex. ampuller) transporteras till djupare hudlager, och deras effekt förstärks
märkbart. En signifikant förbättrad hudprofil uppnås snabbt.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Alginate: Ger pulvermasken en elastisk, fast konsistens efter blandning
och torkning (Peel-off mjuk modellage), återfuktande, åtstramande,
lyftande

•

Spirulina maxima (2%): Mikroalger och leverantör av naturligt innehåll,
d.v.s. protein, kolhydrater, vitaminer, fettsyror och lipider, mineraler och
spårämnen

Till skillnad från majoriteten av havsalger innehåller Spirulina praktiskt taget
ingen jod
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steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.
Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.
Tips: Spirulina Green Mask lämpar sig
även för behandling av händer och rygg.
2-3 30 gr av pulver krävs för att
behandla ryggen, medan 1 30 gr del är
tillräcklig för ovansidan av händerna.
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PEEL OFF MASKS

PROF.

•

Stöder hudens ursprungliga
regenereringsprocess

•

Formar ansiktsdrag

•

Värdefull källa till vitaminer

•

Ökar hudens fuktighet

•

Ger strålande hy

10 x 30 g
Ref.
P-832P

Acerola Vitamin C Powder Mask
PEEL OFF MASK FÖR HUDFÖRYNGRING
Acerola Vitamin C Powder Mask vitaliserar trött, livlös hud och främjar
dess fasthet med fruktextrakt från Acerola-körsbär.
Acerola är frukten från ett träd som tillhör familjen Rosacea. Acerola körsbär
är särskilt högt ansedda på grund av dess extremt höga koncentration av C
vitamin. Den innehåller dessutom vitamin A och PP. Denna vitaminblandning
skyddar huden som kräver förnyelse från de skadliga effekterna av reaktiva
syremolekyler, vad som kallas fria radikaler. C-vitamin stimulerar dessutom
kollagensyntesen och främjar uppstramad huden från djupet.
Tack vare de omfattande återfuktande egenskaperna hos alginat är huden
effektivt återfuktad. Värdefulla näringsämnen och livsviktiga substanser
pumpas in i huden och regenererar den på ett hållbart sätt.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Alginate: Ger pulvermasken en elastisk, fast konsistens efter blandning
och torkning (Peel-off mjuk modellage), återfuktande, åtstramande, lyft

•

Sodium ascorbate: Natriumsalt av askorbinsyra (C vitamin),
antioxidant, stimulerar kollagensyntesen

•

Acerola: Fruktextrakt, särskilt rikt på C-vitamin (17%) plus vitamin A
och PP

Applicering
steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).
steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.
Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.

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

PEEL OFF MASKS
•

Effektiv hudblekning

•

Hämmar melaninsyntesen

•

Reducerar befintliga
pigmentfläckar

•

Ökar hudens fuktighet

PROF.

•

Jämnar ut och förfinar hudens hy

10 x 30 g

•

Formar ansiktsdrag

Ref.
P-834P

Botanica White Mask

Applicering

PEEL OFF MASK FÖR PIGMENTERAD HY

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).

Botanica White Mask är en alginatbaserad pulvermask. Den är berikad
med det högkvalitativa örtkomplexet bestående av mullbärsrot, druva, kalott
och saxifrage-extrakt.
Den pastaliknande konsistensen erhålls efter blandning av pulvret och
omvandlas till en elastisk film, kallad mjuk modellage. Den erbjuder därför en
typ av ocklusiv wrap och är samtidigt en bärare av växtbaserat aktivt
substansextrakt som hjälper till att intensivt bleka huden. Den enzymaktivitet
som ansvarar för att producera melanin är i stor utsträckning hämmad.
Samtidigt, förhindrar detta också överdriven produktion av ytterligare
naturliga hudpigment. Idealisk vid hyperpigmentering som t ex leverfläckar
eller kloasma, etc.
Efter att ha tillåtits att verka, kan den mjuka modellagemasken avlägsnas i
ett stycke som en Peel-off mask; Det lämnar inga rester bakom och är därför
särskilt lätt för kosmetologen att använda i skönhetssalongen.

AKTIVA SUBSTANSER

steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.

•

Alginate: Ger pulvermasken en elastisk, fast konsistens efter blandning
och torkning (Peel-off mjuk modellage), återfuktande, åtstramande, lyft

steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.

•

Lightening herbal complex: (Mulberry root-, druva, Skullcap, saxifrage
extrakt) Bryter ner befintliga melanin, verkar för att bleka huden,
hämmar bildandet av nya melanin

Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.
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PEEL OFF MASKS

PROF.
10 x 30 g
Ref.
P-837P

•

Klargör och förfinar porprofilen

•

Reglerar talgkörtelaktivitet,
antiinflammatorisk

•

Absorberar överskott av lipider
för att lämna huden sammetslen
och matt

•

Ökar hudens fuktighet

•

Formar ansiktsdrag

•

För alla hudtyper som tenderar
att utveckla blemmor

Dead Sea Black Mask
PEEL OFF MASKEN FÖR FET, OREN HUD
Applicering
Dead Sea Black Mask är en Peel Off Mask som kan integreras i ansiktsoch kroppsbehandlingar. Den absorberande egenskapen hos alginatmasken
stöds optimalt genom tillsats av aktiva substanser som erhålls från sediment
från Döda Havet. De hudprofiler som tenderar att avslöja blemmor, ökad
talgkörtelaktivitet och utökade porer, drar särskilt nytta av dess hudklargörande karaktär. Tillsatsen av Tea Tree olja ger ett effektivt skydd mot
ytterligare blemmor.
Kompletterande verksamma ämneskoncentrat (t.ex. ampuller) verkar ännu
intensivare under Peel-Off masken. Alla aktiva innehåll tränger enkelt ner till
de djupaste lagren av epidermis, där de intensifierar sin effekt. Denna effekt
avslöjas efter bara en applicering i form av återställandet av elasticitet och
väl återfuktad hud. Metaboliskt utbyte som helhet stimuleras optimalt tack
vare den ocklusiva effekten, medan slaggprodukter och ackumulerad
vävnadsvätska transporteras iväg snabbare.
Fet, oren hud är normaliserad och hyn ser strålande och fräsch ut igen.
Balansen av algkörtelaktiviteten återställs snabbt och utseendet på huden
som helhet är kraftigt förbättrad.

AKTIVA SUBSTANSER

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).
steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.

•

Alginate: Ger pulvermasken en elastisk, fast konsistens efter blandning
och torkning (Peel-off mjuk modellage), återfuktande, åtstramande, lyft

•

steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.

Marine mud and salt obtained from the Dead Sea: Rik på mineraler
och spårämnen (zink, magnesium, koppar), stärker och vitaliserar
hudens metabolism, lugnande, hudklargörande och återfuktande

Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.

•

Tea Tree Oil: Har en antibakteriell och antiinflammatorisk effekt

•

Lemon Oil: Antibakteriell, uppfriskande och harmoniserande
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Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.
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PEEL-OFF MASKER BASERADE PÅ FILMALGINE®
Den senaste generationen av JANSSEN COSMETICS PEEL-OFF MASKS innehåller FILMALGINE® och är produkten av
den logiska utvecklingen av den beprövade JANSSEN COSMETICS PEEL OFF pulvermasker.
FILMALGINE® masker består av en fuktgivande alginatbas och är berikade med värdefulla aktiva ingredienser från
sojabönor. Sojabönor är fulla av anti-age kraft, sojapeptider och isoflavoner spelar en särskilt viktig roll. Dessa anti-agemedel ger också ytterligare näring.

Ingredienser:
•

Alginat är en naturlig gel och erhålls från bruna alger, där det är en strukturell del av cellväggarna. Den
intercellulära gelmatrisen ger alger både styrka och flexibilitet, och det är denna egenskap som gör alginat till en
idealisk råvara för Peel-off masker. När alginat blandas och torkar, ger dessa pulvermasker en fast, elastisk
konsistens. Det återfuktar och stramar upp.

•

Sojapeptider verkar på hudens yta. Oligopeptiderna bryts delvis ned, vilket ger fria aminosyror som stöttar
hudens naturliga fuktgivande faktor (NMF).

•

Soja isoflavoner (genistein) är avsedda att stimulera multiplikation av keratinocyter och stoppa den enzymatiska
nedbrytningen av kollagen.

Effekterna av denna unika formel kan ses omedelbart. Denna hud känns inte bara betydligt smidigare och mjukare, men
ser också yngre och mer utvilad ut.

Effekter:
•

En unik njutning för huden

•

Reducerar rynkor orsakade av torrhet

•

Gör huden mjuk och smidig

•

Lämnar huden fräsch och märkbart jämnare

Den innovativa sammansättningen av des formel gör FILMALGINE® PEEL-OFF MASKS den perfekta grunden för
efterföljande hudtyp-specifika produktrekommendationer.
JANSSEN COSMETICS erbjuder nu FILMALGINE® versioner av följande Peel-off-masker:
•

Acai Hydrating - för torr hud, innehåller aktiva substanser från havet

•

Aloe De-Stress - för känslig hy, innehåller Aloe Vera och spirulina

•

Olive Balance - för blandhy, innehåller olivolja och kiseldioxid

•

Anti-Goji-Oxidant - för krävande hud, innehåller en Goji Berry extrakt och vitamin E
o
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PEEL OFF MASKS
•

Utmärkt fuktförsörjning

•

Skyddar cellerna och stimulerar
hudens immunsystem

•

Förser huden med vitaminer,
mineraler och spårämnen

•

Vitaliserar metabolism

10 x 30 g

•

Stärker motståndet

Ref.

•

Förebygger allergiska reaktioner

8388P

•

Hämmar oxidation

PROF.

Acai Hydrating
PEEL-OFF-MASK FÖR TORR HUD

Applicering

Acai Hydrating Mask kombinerar skyddande effekt av Açaibär med
utmärkta fuktgivande egenskaper Pentavitin®. Den är speciellt utvecklad för
torr hy.
Den innovativa FILMALGINE® basen för masken (alginat och sojapeptider)
har också en anti-age effekt.
Acai Hydrating Peel Off Mask innehåller extremt effektiva ingredienser
som återfuktar, skyddar cellerna och stimulerar hudens immunsystem.
Acaibär förser huden med viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen och
ökar även aktiviteten av organceller och stärker deras naturliga motstånd.
Samtidigt ger Pentavitin® en utmärkt fuktförsörjning.
Rynkor som orsakas av torrhet blir märkbart jämnare efter bara en
användning av Acai Hydrating Peel Off Mask, medan huden i allmänhet
kommer att visas fräsch, rosigare och väl skyddade.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Alginate: När alginat blandas och torkar, ger pulvermasken en fast,
elastisk konsistens (mjuk Peel-off mask). Den återfuktar, stramar upp
och ger huden mer spänst

•

Soya peptides: Ger fukt och vårdar huden

•

Saccharide Isomerate: Ett fuktbevarande ämne som erhålls från
naturligt socker. Det fäster sig till keratin i huden och återfuktar huden
mycket effektivt tack vare dess utmärkta vattenbindande egenskaper

•

Açai berry: Frukten av Acai Palm. Den växer i fuktig jord rik på humus i
Amazonasregionen i Sydamerika. Antioxidationsmedel i acaibär skyddar
hudcellerna och saktar ner åldringsprocessen orsakad av UV-strålning.
Bären innehåller även polyfenoler som förebygger allergiska reaktioner
som kan uppstå i huden. Rik på kalcium, vitamin B-komplex, vitamin C,
D och E, Omega-3 fettsyror, Omega-9 fettsyror och mineraler (zink,
magnesium, kalium och koppar), Acai Berry är en riktig
immunstimulerande ”Allrounder”
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steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).
steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.
Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.
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PEEL OFF MASKS

PROF.

•

Behagligt svalkande

•

Lugnar irriterad hud

•

Förbättrar hudens naturliga
skyddsmekanismer

•

Ökar hudens fukthalt

•

Har en anti-age effekt

10 x 30 g
Ref.
8355P

Applicering

Aloe De-Stress

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).

PEEL-OFF-MASK FÖR KÄNSLIG HY
Aloe De-Stress är en lugnande och återfuktande mask som kretsar kring
effekten av Aloe Vera.
Den innovativa FILMALGINE® basen (alginat, sojapeptider och
sojaisoflavoner) har också en anti-age effekt.
Om huden är känslig, är oönskade hudreaktioner aldrig långt borta. I sådana
fall är det inte bara nödvändigt att stärka hudens naturliga
skyddsmekanismer, men också att lugna den på ett hållbart sätt och lindra
irritation.
Aloe De-Stress lugnar och stärker huden med Aloe Vera och ett extrakt från
Spirulina platensis. Aloe Vera är medlem i Liljafamiljen och har länge haft ett
rykte för lugnande känslig hud. Den kaktusliknande växten innehåller över
200 värdefulla rent biologiska substanser som levererar fukt till huden,
lindrar irritation och stöttar hudens naturliga regenereringsprocess.
Ett extrakt från Spirulina platensis kompletterar denna effekt. Det spiralformade mikroalgextraktet innehåller essentiella aminosyror, vitaminer,
mineraler och spårämnen, och dessa värdefulla ämnen kan stärka hudens
defensiva och skyddande funktioner imponerande.
Reaktiviteten hos känslig hud reduceras varsamt och säkert.

steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.
steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.
steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.
Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.

AKTIVA SUBSTANSER

Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.

•

Alginate: När alginat blandas och torkas, ger alginat dessa pulver
masker en fast, elastisk konsistens (mjuk Peel-off mask). Den
återfuktar, stramar upp och ger huden spänst

•

Sojapeptider: Bibehåller fukt och vårdar huden

•

Soya isoflavones: Stimulerar cellförnyelsen och hämmar den
enzymatiska nedbrytningen av kollagen

•

Aloe Vera: Lugnar och återfuktar huden

•

Spirulina platensis: En vitaliserande Cyanobakterium rik på essentiella
aminosyror, mineraler och vitaminer

•

Lavender oil: Lugnar sinnena

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

PEEL OFF MASKS

PROF.
10 x 30 g

•

Förfinar porerna

•

Vårdar huden och lämnar den
mjuk och smidig

•

Jämnar ut huden

•

Har en mycket lätt, slät
konsistens

•

Har en anti-age effekt

Ref.
8366P

Olive Balancing

Applicering

PEEL-OFF MASK FÖR BLANDHY

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).

Olive Balancing normaliserar torr och fet hud med olivolja och kiseldioxid.

steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.

FILMALGINE®

Den innovativa
bas (alginat, sojapeptider och sojaisoflavoner)
har också en anti-age effekt.
Att vårda en blandhy är alltid en utmaning, eftersom en balans måste hittas
mellan torra och oljiga områden. Överflödigt fett måste avlägsnas, medan de
torra områdena måste förses med närande aktiva substanser.
För Olive Balancing Peel Off Mask, är detta inga problem!
Olivolja är rik på oljesyra, linolsyra och palmitinsyra syra, och innehåller även
skvalen och fytosteroler. Den absorberas väl och harmoniserar torr hud.
Kiseldioxid, ett fint pulver tillverkat av fossila kiselalger, normaliserar fet hy,
och Helichrysum italicum olja har en antiinflammatorisk effekt på samma
gång.
Porerna förfinas medan masken torkar, och effekten av masken är tydligt
synlig efter varje applicering. Blandhyn lämnas betydligt tydligare och renare.

steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.

AKTIVA SUBSTANSER

•

steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.

•

Alginate: När alginat blandas och torkas, ger alginat dessa pulver
masker en fast, elastisk konsistens (mjuk Peel-off mask). Den
återfuktar, stramar upp och ger huden spänst

•

Soya peptides: Bibehåller fukt och vårdar huden

•

Soya isoflavones: Stimulerar cellförnyelsen och hämmar den
enzymatiska nedbrytningen av kollagen

•

Olive oil: Vårdar huden med dess värdefulla sammansättning av
fettsyror och lämnar den mjuk och smidig

•

Silica: Ett fint puder tillverkat av fossila diatomer som ger matt hy

•

Helichrysum italicum oil: Har en antiinflammatorisk effekt

Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.

Normaliserar torra och feta hydområden
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PEEL OFF MASKS

PROF.
10 x 30 g

•

Hämmar oxidation

•

Bekämpar fria radikaler

•

Förhindrar åldrande, som
orsakas av UV-ljus

•

Förbättrar hudens naturliga
skyddande funktioner

•

Har en anti-age effekt

Ref.
8399P

Goji Anti-Oxidant

Applicering

PEEL OFF MASK FÖR KRÄVANDE HUD

steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex.
med pappersvävnader).

Anti-Goji-Oxidant förbättrar hudens naturliga skyddande funktioner med ett
Gojibärextrakt och E-vitamin.

steg 2: Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp på de hudområden som ska
behandlas och klappa in försiktigt. Låt
verka i några minuter.

Den innovativa FILMALGINE® bas (alginat, sojapeptider och sojaisoflavoner)
har också en anti-age effekt.
Det har länge varit känt att aggressiva miljösyreföreningar (fria radikaler)
främjar förtidigt åldrande och lämnar sina märken på huden, bland andra
delar av kroppen. Okomplicerad hud blir krävande hud alldeles för snabbt.
Anti-Goji-Oxidant förbättrar hudens naturliga defensiva och skyddande
funktioner, samtidigt som den återvitaliserar och fräschar upp den. Masken
innehåller extrakt från en mycket speciell frukt, gojibär. I Kina, kallas de
naturliga gojibären för "frukten av livslängd"- och med goda skäl. Dess höga
antioxidanta innehåll är det bästa skyddet mot fria radikaler, och i
kombination med vitamin E utgör den ett effektivt försvar mot förtidigt
åldrande.
Framgången för behandling med Goji Anti-Oxidant är imponerande. Varje
kund är nöjd med sin nya fräscha och jämna hy.

steg 4: Applicera ett jämnt, tjockt lager
maskblandningen på ansikte och hals
eller motsvarande områden av kroppen i
uppåtgående strykningar med hjälp av
en spatel. Undvik ögon och mun (eller
inkludera dem efter samråd med
kunden). Naturligtvis ska luftvägarna
alltid vara fria. Låt masken verka i 15-20
minuter.
steg 5: Skala helt enkelt av masken och
ta bort rester med fuktiga masksvampar
vid behov.

AKTIVA SUBSTANSER
•

steg 3: Blanda masken. Blanda snabbt
30 g pulver med ca. 90 ml Mask
Activator (rumstemperatur) för att bilda
en slät pasta.

Alginat När alginat blandas och torkas, ger alginat dessa pulver
masker en fast, elastisk konsistens (mjuk Peel-off mask). Den
återfuktar, stramar upp och ger huden spänst

•

Soya peptides: Bibehåller fukt och vårdar huden

•

Soya isoflavones: Stimulerar cellförnyelsen och hämmar den
enzymatiska nedbrytningen av kollagen

•

Goji berry extract: Ett bärextrakt som lindrar irritation och skyddar
huden från fria radikaler

•

E-vitamin: Neutraliserar cellskadliga fria radikaler och förebygger
för tidigt åldrande
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Steg 6: Applicera sedan lämplig
vårdkräm.
Observera: När masken hårdnar kan
pulverrester uppstå på huden i områden
där masken suttit. För att undvika detta,
applicera helt enkelt en liten vårdkräm
längs kanterna på masken vid över
gången till halsen, hårfästet och
näsborrarna.
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PEEL OFF MASKS
•

Uppstramande aktiv mask

•

För synligt slät hud och
definierade ansiktskonturer

•

Märkbart svalnar och
återupplivar

•

Förskönar hyn

5 x 50 g

•

Extremt återfuktande

Ref.

•

Aktiv substansbärare och
booster

•

Lätt att använda

PROF.

841P

Stimulating Gel Mask
PEEL OFF MASKEN FÖR MER VITAL HUD
Denna innovativa Peel Off Gel Mask kräver inte tillsats av vätska. Den
dubbla kammarpåsen innehåller alginatgelen "neutral bas" och den aktiva
substansgelen "Active gel". När de kombineras, resulterar de i denna
innovativa gelmask med thixotrofiska egenskaper.
En gel avslöjar thixotrofa beteende om det förvandlas från en pastaliknande
konsistens till en lättapplicerade och mjukt flödande gelmask genom intensiv
omrörning. Detta vätskeliknande tillstånd gör det möjligt att applicera den
med hjälp av en maskborste. Även de minsta hudskrymslen, såsom rynkor
och porer, fylls med masken. Epidermis är inkapslad medan masken antar
sin struktur. Penetrationsbeteendet hos maskens aktiva substanser samt de
dessutom applicerade vätskorna är fulländade.
Den elastiska maskfilmen definierar varje ansikte med en vackert formad
kontur. Epidermis formas naturligt och lyfts på kort tid. Active Gel’s aktiva
substanser frigörs dessutom i de djupare skikten av epidermis. De kan
utveckla sin effekt där och är avsedda att säkerställa en synligt vackrare hy.
Dess innehåll av isoflavoner, i synnerhet, kan stötta huden som en kudde
från dess djup medan vitamin E acetat etablerar ojämförligt skydd mot miljörelaterad hudåldrande.
Peel Off Stimulating Gel Mask är lika lätt att använda som den är aktiv när
det gäller dess effekt. Varje kund kommer att bli överraskad av den
märkbara verkningsmekanismen och återupplivande friskhet som sker
omedelbart.

Applicering
Förbered huden som vanligt (rengöring,
peeling). Applicera ett aktivt
substanskoncentrat som motsvarar
hudtyp och klappa in försiktigt.
steg 1: Separera den dubbla
kammarpåsen vid perforeringarna.
Öppna båda och häll innehållet i en
maskskål.
steg 2: Blanda mycket väl med hjälp av
en spatel.
steg 3: Applicera den vätskeliknande
maskblandningen jämnt på ansikte och
hals eller motsvarande delar av kroppen
med hjälp av en borste. Undvik ögon
och mun (eller inkludera dem efter
samråd med kunden). Naturligtvis förblir
den nasala öppningen alltid fri. Låt
masken verka i minst 10 minuter.
steg 4: Dra helt enkelt av masken i ett
stycke och avlägsna rester med fuktiga
masksvampar vid behov.
Applicera sedan en vårdkräm som
motsvarar hudtyp.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Alginate: Ger gelmasken en elastisk konsistens (mjuk modellage), Alginate
är återfuktande, åtstramande och lyftande

•

Hydrolyzed soya peptide: Sojaproteinhydrolysat, rikt på genistein och
daidzein; stimulerar kollagen och elastinsyntes för djup förnyelse av bindväv;
ökar hudens densitet och jämnhet

•

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

•

Olive oil: Kallpressad olja från frukten av olivträdet; rika på essentiella
fettsyror; förbättrar hudens lipidhalt
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Tips: Efter att ha tagit bort masken, vrid
skalet av masken inifrån och ta en titt på
hyn tillsammans med din kund. Du
kommer att bli överraskad; ingen
skrynkla eller por förblir dold.
Maskfilmen är en imponerande
spegelbild av hudens yta och uttrycker
kravet på individuell vård med
cosmeceuticals.
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR UTTORKAD HUD

Produkter

REF.

AMPULLER

• Hyaluron Fluid

• 1951P

• Acai Hydrating eller
• Stimulating Gel Mask

• 8388P
• 841P

FÖR KÄNSLIG HY

Produkter

REF.

AMPULLER
VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

• De-Stress * eller
• Couperose Fluid

• 1911P
• 1921P

i kombination med
PEEL OFF MASKS

• Aloe De-Stress

• 8355P

FÖR FET, OREN HUD

Produkter

REF.

AMPULLER

• Refining Retinol Fluid

• 1942P

in combination with
PEEL OFF MASKS

• Dead Sea Black Mask

• P-837P

FÖR BLANDHY

Produkter

REF.

AMPULLER

• Stem Cell Fluid

• 1995P

i kombination med
PEEL OFF MASKS

• Olive Balancing

• 8366P

FÖR KRÄVANDE HUD

Produkter

REF.

AMPULLER

• Superfruit Fluid

• 1956P

• Goji Anti-Oxidant eller
• Stimulating Gel Mask

• 8399P
• 841P

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

i kombination med
PEEL OFF MASKS

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

i kombination med
PEEL OFF MASKS

* DE-STRESS är en ampull som innehåller olja. Den är utomordentligt lämplig för att lugna när den appliceras under
Peel-off masker. Applicering under dermafleece masker rekommenderas inte på grund av den oljiga konsistensen.
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUD VÅRD I SKÖNHETS INSTITUTET.
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR REGENERTION

Produkter

REF.

AMPOULES

• Skin Contour Fluid eller
• Caviar Extract eller
• Stem Cell Fluid

• 1917P
• 1991P
• 1995P

• Acerola Vitamin C Mask eller
• Stimulating Gel Mask

• P-832P
• 841P

FOR FAIR SKIN

Produkter

REF.

AMPOULES

• Melafadin Fluid

• 1981P

i kombination med
PEEL OFF MASKS

• Botanica White Mask

• P-834P

FÖR ALLA HUDTYPER

Produkter

REF.

AMPOULES

• Detox Fluid eller
• Anti-Wrinkle Booster

• 1929P
• 1992P

• Spirulina Green Mask eller
• Stimulating Gel Mask

• P-831P
• 841P

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

i kombination med
PEEL OFF MASKS

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

VERKSAMT ÄMNE KONCENTRAT

i kombination med
PEEL OFF MASKS
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