ESSENTIALS

REFERENSNUMMER ´
PROFESSIONELL

STORLEK
PROFESSIONELL

SÄRSKILDA PRODUKTER FÖR PROFESSIONELL TILLÄMPNING PÅ SKÖNHETSSALONGEN.

Skin Resurfacing Balm

2300P

150 ml

Revigorating Face Mask

5504P

150 ml

Thermo Face Mask

5540P

4 x 440 g

Relaxing Massage Cream

5580P

200 ml

Herbal Skin Ointment

5520P

200 ml

Mask Activator

5589P

500 ml

Mask Activator

5590P

1000 ml

Biocellulose Mask

8205P

5 x 1 pc

Biocellulose Mask Face & Neck

8206P

3 x 1 pc

Hydrogel Mask Face

8207P

3 x 1 pc

Hydrogel Mask Eye

8208P

10 x 1 pc

PRODUKT

Professionella ESSENTIALS är
speciella produkter som kan integreras i
varje behandling efter specifik hudtyp.
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ESSENTIALS

PROF.

•

Påskyndar läkning av tidigare
förstört stratum granulosum

•

Bygger effektivt upp hudens
skyddande barriär

•

Regenererande och
vävnadsreparerande

•

Fungerar lugnande på irriterad
hud

•

Ger önskad kylande känsla

150 ml
Ref.
2300P

Skin Resurfacing Balm
LUGNANDE VÄXTBASERAD KRÄM ATT ANVÄNDA EFTER
LASERBEHANDLING
Hudförnyande tekniker som t. ex. högprocentig peeling, ljusterapi,
microdermabrasion och laser gynnas av applicering av Skin Resurfacing
Balm, efter att den första läkningsprocessen har slutförts.

Applicering
Applicera Skin Resurfacing Balm för att
lugna huden efter intensiv exfoliering
eller laserbehandling. Massera varsamt
in på drabbade områden av huden.

Produkten kan appliceras som skydd och hemvård omedelbart efter
microdermabrasion, ljusterapi och peeling.
Efter laser behöver huden läka i flera dagar och Skin Resurfacing Balm
kan appliceras, så snart läkningsprocessen är klar.
Den mjuka, snabbt penetrerande krämen ger en behaglig, svalkande känsla
för den irriterade huden. Det perfekta 24-timmars vårdsystemet kan
appliceras flera gånger om dagen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Örtextrakt från: Ruscus aculeatus, Centella asiatica, Calendula
officinalis, hästkastanj och Echinacea; för lugnande och stärkande effekt

•

Bisabolol: (härstammar från kamomill) Har anti-inflammatorisk effekt

•

Farnesol Har regenererings- och antibakteriella fördelar

•

Eterisk olja av lavendel: Naturlig doft med harmoniserande effekt,
energigivande, lugnande, helande och stimulerande. Stimulerar cellulär
tillväxt och läkning
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ESSENTIALS

PROF.
150 ml
Ref.

•

Hudprofilen lämnas mer
hälsosam, vital och strålande

•

Avlägsnandet av
avfallsprodukter främjas

•

Hudens tillförsel av
näringsämnen och syre ökar

•

Främjar cellförnyelsen

•

Stimulerar hudens naturliga
funktion

•

Har en aktiverande och
regenererande effekt

5504P

Revigorating Face Mask
CIRKULATIONSFRÄMJANDE GELMASK
Metaboliskt bristfällig, blek och matt hud kräver ofta en speciell stimulans för
att återupplivas. Detta inkluderar aktivering av dess naturliga funktioner, som
synligt kan uppnås genom att öka dess cirkulation. Den högre metaboliska
aktivitet som uppnås till följd av detta ökar hudens tillförsel av näringsämnen
och syre och förbättrar förmågan att absorbera fukt.
Revigorating Face Mask är en extraordinär gelmask och är avsedd
uteslutande för professionell användning. Under deras kontroll, används den
stimulerande masken som en "förberedande" mask i behandlingen. Den
synligt rodnade huden kan absorbera efterföljande aktiv substans bättre och
blir mer vital och frisk i slutet av behandlingen.
Passar alla hudtyper, med undantag för mycket känslig och rodnad hud.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Bisabolol: Lugnande

•

Avocado oil: Särskilt rik på oljesyra, palmitinsyra och linolsyra;
fytosterolerna i oljan hjälper till att stödja hudens barriärfunktion

•

Orange oil: Balanserar, harmoniserar via doften i aromterapins anda

Applicering
Använd en borste och applicera
Revigorating Face Mask på rengjord
hud och undvik ögonområdet enligt
följande:
•
•
•

Hals, dekolletage
Panna, näsa, haka
Slutligen, kindområdet

Ta genast bort masken igen med en
kompress. De 30-60 sekunder som
masken får arbeta i är i allmänhet
tillräckliga för att synligt öka
cirkulationen.
Tips: Innan masken appliceras är det
viktigt att uppmärksamma kunden på
det faktum att cirkulationen kommer att
förstärkas intensivt. En känsla av värme
och stickningar är helt normalt och helt
säkert.
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ESSENTIALS
•

Bekämpar förtidigt hudåldrande

•

Jämnar ut och vårdar huden

•

Ökar hudens fuktighet

•

Rengör alla hudprofiler med en
tendens till orenheter

PROF.

•

Formar ansiktets konturer

4 x 440 g

•

Vitaliserar trött och slapp hud

•

Stöder hudens naturliga
regenereringsprocess

Ref.
5540P

Thermo Face Mask
VÄRMANDE MASK

Applicering

Thermo Face Mask kommer i pulverform i färdigförpackade portioner.
Pulvret blandas med vatten för att bilda en pasta och appliceras på huden,
där den visat sig vara ett sant "universalmedel" bland masker.
För det första är den välfördelade termiska effekten karakteristisk för det sätt
på vilket den fungerar. Med en jämn ökning når masken en temperatur på ca
42 ° C, med en kontinuerlig uppvärmningsperiod på ca. 15 minuter och
sedan en jämn nedgång i temperaturen. Detta gör att masken, som hårdnar
under uppvärmningsperioden, fungerar både som en katalysator och en
wrap på samma gång. Å ena sidan, med den konstgjorda "feberliknande
situationen", med en temperaturökning upp till 42 ° C, vidgas kärlen och
förbättrar aktiv substanspenetration i huden. Å andra sidan, hjälper det
svalkande och härdade maskskalets "täthet" de aktiva substanserna att få
en sammandragande effekt på kärlen. Denna fysiska process är kopplad till
en imponerande lyfteffekt.
Maskens märkbara effekt kan bli synlig efter bara en applicering: ren hud,
väl återfuktad och balanserad, med fast och smidiga ansiktskonturer.
Ett strålande vackert resultat för alla hudtyper.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Calcium sulfate: Stabilisator

•

Zink oxide: Hög absorptionsförmåga

Steg 1: Skydda kundens hårfäste (t.ex. med
papper).
Steg 2: Applicera den aktiva substansen som
motsvarar kundens hudtyp på de
hudområden som ska behandlas och klappa
in försiktigt. Låt verka i några minuter.
Steg 3: Täck hela ansiktet med en W/O
emulsion, helst Extra Rich Convenience
Cream eller Relaxing Massage Cream. Var
särskilt uppmärksam med att täcka
ögonbrynen. Täck ögonen med fuktiga
bomullsrondeller för att skydda ögonbrynen
och fransarna.
Steg 4: Blanda innehållet i en påse (440 g
pulver) med 300 ml varmt vatten (20-25 ° c)
för att bilda en slät pasta.
Steg 5: Applicera blandningen på ansiktet,
halsen och dekolletaget. Om sköldkörteln är
känslig för tryck applicera blandningen med
hjälp av en spatel eller, ännu bättre, en
matsked. Undvik ögonområdet och munnen
(eller inkludera efter samråd med kunden).
Låt masken verka i 15-20 minuter.
Steg 6: Avlägsna masken från kundens
ansikte i ett stycke. Låt kunden "le" för att
göra detta. De skiftade ansiktsuttrycket gör
det lättare att ta bort masken. Ta bort
eventuella rester med hjälp av
rengöringslotion. (Optimal absorption av
aktiva substanser är avslutad; det finns ingen
anledning att inte rengöra hudytan efter
denna behandling.)
Steg 7: Applicera därefter en vårdande kräm.
Thermo Face Mask lämpar sig också för
behandling av händerna.
Viktig anmärkning: Häll aldrig Thermo Face
Mask rester i diskhon. Låt helt enkelt
maskrester torka och kassera dem i
hushållsavfallet.
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ESSENTIALS

PROF.
200 ml

•

Stimulering av microcirkulation,
och lymfcirkulation

•

Hudvävnaden stärks och lyfts

•

Främjar avlägsnandet av
avfallsprodukter

•

Enastående glidegenskaper

•

Neutral lukt

Ref.
5580P

Relaxing Massage Cream
RIK MASSAGEKRÄM (VATTEN-I-OLJA EMULSION)
En massagekräm med en särskilt smidig och rik konsistens önskas ofta för
både ansiktet och kroppen i behandling.

Applicering
Massera in i ansiktet och på kroppen.
Applicera Relaxing Massage Cream
generöst och massera in.

Relaxing Massage Cream möter just denna önskan och ger en
professionell massage med de behagliga glidegenskaperna hos en vatten-iolje-emulsion.
Relaxing Massage Cream möjliggör ansiktsmassage som har som mål att
stimulera mikrocirkulationen, cirkulationen och lymfcirkulationen på ett
sådant sätt att vätskeansamlingar mobiliseras. På detta sätt mobiliseras
metabolismen och lymfansamlingar i hudvävnaden reduceras via
cirkulationen och lymfflödet. Detta gör det möjligt för t ex svullnader under
ögonen att jämnas ut. Huden blir dessutom smidigare och mer spänstig.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Bisabolol: Lugnande

•

Avocado oil: Särskilt rik på oljesyra, palmitinsyra och linolsyra;
fytosteroler som finns i oljan bidrar till att stödja hudens barriärfunktion

•

Orange oil: Balansering, harmoniserar via luktsinnet i en anda av
aromaterapi
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ESSENTIALS

PROF.

•

Intensiv behandling av hud i nöd

•

Behandlar grova, nariga,
problemområden, t ex händer,
fötter, armbågar

•

Lindrar mindre hudrodnad

•

Lugnande och antiinflammatorisk effekt

200 ml
Ref.
5520P

Herbal Skin Ointment
ÖRTKRÄM FÖR PROFESSIONELL BEHANDLING PÅ SALONG
Herbal Skin Ointment är en intensivt läkande kräm för behandling av hud
på ansikte, kropp, händer, fötter och armbågar. Denna formula tränger lätt in
och ger snabbt läkande egenskaper. En kombination av coneflower
(Echinacea), känd för att påskynda läkningsprocessen, bisabolololja med
dess antiinflammatoriska effekt och farnesol för förnyelse, understryker
produktens övertygande egenskaper. Hudens tillstånd normaliseras bara på
ett par dagar efter applicering. Obehag och smärta minskar vid användning.

Applicering
Herbal Skin ointment är en unik,
överlägsen kvalitetskräm för
problemområden.
Applicera på de drabbade hudområdena
och massera varsamt in

AKTIVA SUBSTANSER
•

Coneflower extract (Echinacea): påskyndar läkningsprocessen

•

Bisabolol: Har antiinflammatorisk effekt

•

Farnesol Hjälper förnyelse

•

Lavender oil: Naturlig parfym med harmoniserande effekt
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ESSENTIALS
•

Luktfri

•

Perfekt ersättning för kranvatten

Ref.

•

Vätska för masklösningar

5589P

•

Parabenfri

PROF.
500 ml

PROF.
1000 ml
Ref.

Applicering

5590P

Mask Activator
AKTIVERANDE VÄTSKA FÖR MASKER
Förutom andra oönskade rester kan klor och kalk förorena kranvattnet
betydligt. Variationer i enskilda kemikalier uppstår dock beroende på region.
Det är därför bäst att undvika dessa oönskade komponenter i kranvatten
utöver vardagliga miljöpåverkan (t.ex. ozon- och avgasångor) som är nästan
omöjliga att undkomma.

Blanda PEEL-OFF masker och
MASSAGE FLEECE masker till en slät
pasta med den angivna mängden Mask
Activator och använd dem sedan som
rekommenderas omedelbart.
Applicera DERMAFLEECE masker
direkt på huden med hjälp av svampar
indränkta i Mask Activator.

Tillämpning av Mask Activator, en tonic som demineraliseras med omvänd
osmos under tillverkningen, gör att detta kan uppnås mycket effektivt.
JANSSEN COSMETICS rekommenderar att du använder Mask Activator
när PEEL-OFF MASKER och MASSAGE FLEECE lösningar skapas och
DERMAFLEECE masker fuktas.
Mask Activator ger en bra grund, vilket är avgörande för effektivitet,
produktkvalitet och hudvänlighet av respektive maskberedning.
Den är lämplig för varje hudtyp, inklusive mycket känslig hud.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Glycerine: Naturlig fuktgivande faktor som erhålls från växter
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ESSENTIALS
•

Struktur med perfekt passform

•

Svalkar märkbart och fräschar upp

•

Intensivt återfuktande och
hudutslätande

•

Omedelbara synliga resultat

•

Idealisk aktiv substansbärare och
booster

Ref.

•

För alla hudtyper

8205P

•

Lätt att applicera

PROF.
5 x 1 pc

Biocellulose Mask
ALLROUNDERN BLAND MASKER FÖR AKTIVA
SUBSTANSKONCENTRAT
Innovation och precision i produktutveckling leder till ökad prestanda och
komfort på skönhetssalongen. Den nya Biocellulosa Mask är ett bevis på
detta. Den erbjuder en maskformula med enastående egenskaper och med
ovanliga fysikaliska egenskaper: mycket flexibel och helt olöslig i vatten, bär
den likhet med naturlig hud.
Varje enskild mask består av ett fint strukturerat biocellulosamembran som
omsluter ansiktskonturerna för att erbjuda en perfekt passform som ett andra
hudlager. Biocellulosafibrer bildar ett tredimensionellt nätverk. Detta är
särskilt absorberande för den återfuktande aktiva substanslösning som
används för att fukta Biocellulosa Masken, vilket gör den till en effektiv
bärare av aktiva substanser.
Komforten märks omedelbart under appliceringen: maskmembranet ligger
varsamt på huden och omsluter den. Det svalnar på ett anmärkningsvärt sätt
och fuktar grundligt de övre hudlagren med höga mängder av fukt. Förutom
och i kombination med ett JANSSEN COSMETICS-koncentrat, ger denna
applikation verkligen effekt: allroundern bland masker förvandlas till en
hudtypspecifik specialist på skönhetssalongen.

Applicering
Förbered huden som vanligt (rengöring,
peeling) Applicera ett aktivt serum/ampull
som motsvarar hudtypen och klappa in
försiktigt.
steg 1: Öppna doseringspåsen vid fliken, ta
bort innehållet och placera det på en tallrik.
Vik försiktigt upp masken i sin helhet.
Biocellulosa Masken ligger mellan två
skyddande lager: en blå fleece och en vit
nylonväv.
steg 2: Dra långsamt av och kassera den blå
fleecen. Placera nu Biocellulosa Masken på
kundens ansikte och tryck försiktigt. Det
andra skyddslagret bestående av nylonväv
(vit) pekar nu uppåt. Dra helt enkelt bort
detta.
steg 3: Anpassa Biocellulosa Masken efter
ansiktets konturer. För att göra detta, stryk
masken slät med hjälp av en spatel för att
skapa en “andra hud”. Avlägsna eventuella
luftbubblor.
steg 4: Låt verka i 15 -20 minuter.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Sorbitol polymer: Bioteknologiskt framställda polysackarider, erhållna
från växtsubstrakt (majs och soja) genom jäsning, bildar en elastisk film
på huden och binder vattenmolekyler, återfuktar intensivt och långsiktigt
de övre hudlagren ner till djupet, så att huden känns mjuk och smidig

•

Long-chain hyaluronic acid: Återfuktande och fuktbindning

•

Glycerine: Trivalent alkohol, består av växtbaserade lipider,
fuktbindande, minskar den grova hudens trans-epidermala vattenförlust

•

Collagen: Återfuktande och fuktbindande, lyfter huden

•

Aloe Vera: Återfuktar och lugnar huden

steg 5: Avlägsna Biocellulosa Masken och
fortsätt behandlingen efter önskemål eller
avsluta den (t. ex. Med massage eller
avslutande kräm).
Tips: Masken erbjuder särskilt behaglig
svalka och förfriskar under varma dagar
och/eller om huden blir irriterad.
Men vissa behandlingssituationer kräver
också mer värme. I sådana fall, värm helt
enkelt påsen i ett varmt vattenbad (30-35 ° c)
i några minuter innan du öppnar. Applicera
masken enligt beskrivningen och låt den
arbeta med en extra varm kompress ovanpå.
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ESSENTIALS

PROF.
3 x 1 pc

•

2-i-1-mask för ansikte och hals
som passar perfekt

•

Förbättrar befintliga rynkor
omedelbart, inklusive på halsen

•

Återfuktar och jämnar ut

•

Svalkande

•

Synliga resultat uppstår mycket
snabbt

•

Idealisk aktiv substansbärare
och booster

•

Bör appliceras som en lyxig
vårdprodukt inom PLATINUM
CARE behandlingsprotokollet

Ref.
8206P

Biocellulose Mask Face & Neck
EN ANTI-AGE MASK FÖR ANSIKTE OCH HALS
Biocellulosa Mask Face & Neck är en lyxig biocellulosamask. Denna hudåtstramande anti-age-mask för ansikte och hals återfuktar huden intensivt och
gör så att den ser jämnare och yngre ut. Berikad med stamceller från äpple och
blåbärsextrakt, behandlar denna innovativa produkt full av näring, inte bara
ansiktet, utan även den krävande rynkbenägna huden på halsen.
Stamceller från äpple skyddar hudens egna stamceller och bevarar dess
ungdomliga lyster, samtidigt som blåbärextraktet verkar antioxidant och
förebygger för tidigt åldrande från UV strålning.
Varje enskild mask består av ett fint strukturerat biocellulosamembran som
omsluter ansiktets konturer och halsen och passar som ett andra hudlager. De
små biocellulosafibrerna bildar ett tredimensionellt nätverk. Detta är särskilt
mottaglig för vårt Effect Serum, som denna Biocellulosa Mask Face & Neck
fuktas med.
Biocellulosa Mask Face & Neck gör att huden omedelbart slappnar av och
fräschas upp. Huden ges en ny lyster, jämnhet och en ny fasthet.
.

AKTIVA SUBSTANSER
•

•

•
•

Sorbitol polymer: Detta är en bioteknologiskt framställd Polysaccharide. Det
erhålls från växtsubstrakt (majs och soja) med hjälp av jäsning. Det bildar en
elastisk film på huden, kapslar in vattenmolekyler och återfuktar huden intensivt
under en lång tid, med början i de yttre lagren och tränger sedan rakt igenom till
de inre lagren. Den lämnar huden med en unik mjuk och smidig känsla
Apple stem cells: Det innovativa äppelstamcellsextraktet i denna mask stöttar
vitaliteten i hudens egna stamceller och stimulerar deras aktivitet. Stamceller är
källan till all vävnad och spelar en mycket viktig roll i regenereringen av huden.
Optimalt skydd och tillförsel av viktiga näringsämnen kan bibehålla vitaliteten i
hudens stamceller, vilket gör att deras rynkreparationspotential utnyttjas i största
möjliga utsträckning
Blueberry extract: Är rikt på aminosyror, vitaminer, antioxidanter och essentiella
fettsyror. Det skyddar huden från förtidigt åldrande
Glycerine: Trivalent alkohol, består av växtbaserade lipider, fuktbindning,
minskar den grova hudens trans-epidermala vattenförlust

Applicering
Förbered huden som vanligt (rengöring
och peeling).
Steg 1: Efter rengöring av huden,
applicera hudspecifikt serum på huden
och klappa försiktigt in den. Undvik
ögonområdet.
Steg 2: Öppna maskpåsen och fäll ut
innehållet. Masken kommer att ligga
mellan ett lager av blå fleece och ett
lager av vit nylon. Ta bort det blå lagret
först. Placera biocellulosa masken över
ansikte och hals och klappa försiktigt
ner den över ansiktet. Avlägsna lagret
av vit nylon. Passforma masken tätt mot
ansikte och halskonturerna och släta ut
alla luftbubblor med en spatel.
Steg 3: Låt masken vara i 15-20 minuter
Steg 4: Ta bort Biocellulosa Mask Face
& Neck innan du fortsätter din
behandlingssekvens efter behov eller
avslutar.
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PRODUKTIONSPROCESS
Det sätt på vilket biocellulosa masker erhålls är bioteknik i sin fulländad form: mikroorganismer odlas i en
näringsämnesmassa som består av kokosmjölk.
På detta sätt skapas genom jäsning ett fint och tätt nätverk bestående av rivresistent cellulosa. Den erbjuder särskilt
imponerande lagringspotential och kan absorbera 100 gånger sin torrvikt.
Så snart den 3-dimensionella nanostrukturen hos den nyerhållna biocellulosan har mognat finns maskmembranet
tillgängligt. Efter en komplicerad reningsprocess trimmas den till ansiktets form, stabiliseras mellan en nylonbärare (vit)
och ett fleeceskikt (blått) och fuktats med den aktiva substanslösningen. Slutligen är allt hygieniskt förpackat i en påse för
enkel förvaring.

CARRIER-KONCEPTET FÖR EFFEKTIV HUD VÅRD
Vid rekonstruktiv kirurgi är biocellulosamembranet livsviktigt som ett sårförband för tillfällig substitution av hudämnet. På
grund av dess extraordinära helande effekt (t.ex. när det gäller brännskador), minskade klassiska plåster snabbt i
betydelse. Ett nytt bärarkoncept föddes och sätter nu sin prägel inom kosmetikområdet.

OPTIMAL TILLÄMPNING PÅ SKÖNHETSSALONGEN
Biocellulosa masken kan enkelt integreras i varje behandling som den sedvanliga "maskbehandlingen". Individuellt,
erbjuder denna behandling särskild effekt på kort tid. I båda fallen blir fuktnivån i det grövre hudlagret förhöjd och hudytan
blir synligt utjämnad. Tillsammans med ett koncentrat förses också huden med särskilda aktiva substanser som
samordnas med relevant hudtyp. Det aktiva koncentratet transporteras in i huden ännu lättare när Biocellulosa masken
används.

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

ESSENTIALS

PROF.

•

Märkbart svalkande och fräschar
upp

•

Intensivt återfuktande och
hudutslätande

•

Nästan omedelbar närande effekt

•

Idealiskt alternativ till en kollagen
fleece eller en biocellulosa mask

3 x 1 pc
Ref.
8207P

Hydrogel Mask Face
UPPFRISKANDE ALGBASERAD ANSIKTSMASK
Hydrogel Mask Face ger trött hy en uppfriskande Boost. Denna unika
behandling jämnar ut huden och har en intensivt återfuktande effekt. Den
fettfria basen av denna klara hydrogel är baserad på carrageenans, naturliga
polysackarider som erhålls från den röda algearten Chondrus crispus
(irländsk mossa). Berikad med hyaluronsyra och HYALUROSMOOTH Tm,
kan den synligt minska rynkor som orsakas av torrhet.
Hyaluronsyra återfuktar huden intensivt och ser till att hudens textur ser
jämnare ut bara några minuter efter applicering. Växtbaserad hyaluronsyra,
som erhålls från frön av Sennabuske (Cassia angustifolia), bildar en
skyddande film på huden som binder vatten och ”kuddar upp” fina linjer.
Huden är intensivt närd med fukt, och ser mjukare och mer strålande ut.
Hydrogel Mask Face är enkel att applicera och har en behagligt
uppfriskande och återfuktande effekt. Den innovativa gelkonsistensen
säkerställer att de aktiva ingredienserna överförs effektivt till huden.
Resultatet: lugnande uppfriskad och synligt slätare hud.

Applicering
Förbered huden som vanligt (Rengöring
och peeling)
steg 1: Öppna dospåsen. Masken är
skyddad av två ark med klar film. Ta
bort det första arket med skyddsfilm och
utskärningar för ögon och läppar.
steg 2: Applicera en specifik
hudtypsampull, massera in lätt.
steg 3: Ta bort den andra filmen,
placera Hydrogel Face Mask på
ansiktet, klappa på den försiktigt.
Anpassa masken till ansiktsformen.
steg 4: Låt verka i 10-15 minuter.
steg 5: Avlägsna Hydrogel Face Mask
och fortsätt med planerad behandling
eller avsluta.
Sommar Tips: Förvara Hydrogel Mask
Face i kylskåpet. Detta kommer att göra
behandlingen ännu mer uppfriskande.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Carrageenan polymer: Biopolymer som erhållits från Rödalger
(Chondrus crispus). Chondrus crispus kan hittas på de europeiska och
nordamerikanska kusterna runt Atlanten

•

Hyaluronic acid: Extremt återfuktande och fuktbevarande, utmärkta
vattenbindningsegenskaper

•

Hyalurosmooth Tm: Polysackarider erhålls från frön av den indiska
Sennabusken (Cassia angustifolia). På grund av dess vattenbindande
och utjämnande egenskaper, kan HYALUROSMOOTH™ beskrivas som
en växtbaserad hyaluronsyra

•

D-Panthenol: är ett provitamin av B5 som förvandlas till Pantotensyra
(vitamin B5) i huden. Panthenol har en fuktgivande effekt och främjar
hudens naturliga förnyelse
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ESSENTIALS
•
•

Märkbart svalkande och fräschar
upp

•

Reducerar trötthetstecken under
ögonen

•

Intensivt återfuktande och
hudutslätande

•

Reducerar svullnader

•

Lindrar irritationer

•

Nästan omedelbar närande effekt

PROF.
10 x 1 pc
Ref.
8208P

Hydrogel Mask Eye
ALGBASERADE ÖGONPADS SOM REDUCERAR SVULLNADER
OCH MÖRKA OMRÅDEN
Dessa uppfriskande ögonpads är en njutning för trötta ögon och reducerar
svullnader. Den fettfria basen av denna klara hydrogel är baserad på
carrageenans, naturliga polysackarider som erhålls från den röda algarten
Chondrus crispus (irländsk mossa). De innehåller återfuktande och lugnande
aktiva ingredienser som lindrar irriterad hud och slätar ut små rynkor som
orsakas av torrhet.
Eyeliss Tm hjälper till att reducera svullnader och påsar under ögonen. Det
aktiva ingredienskomplexet innehåller hesperidin och två peptider och
stärker hudens kapillära membran, som tenderar att bli permeabla med
åldern, vilket hindrar vävnaden från svullnad på grund av överdriven
vätskeförlust. Samtidigt, stimuleras de lymfoida folliklarna, vilket förbättrar
dränering av överskottsvätskor i vävnad. Blåklint och trollhasselextrakt
fräschar upp huden, lindrar irritation och har en lugnande effekt. Padsen
följer formen på ögonområdet och faller inte av. Den innovativa
gelkonsistensen säkerställer att de aktiva ingredienserna överförs effektivt till
huden.
Resultatet: ögonområdet ser omedelbart mer strålande ut. Reducerar fina
linjer och svullnader. Effektiv mot påsar under ögonen.

Applicering
Rengör och torka området runt ögonen
innan applicering.
steg 1: Applicera Eye Flash Fluid,
massera varsamt in.
steg 2: Öppna dospåse. Ögonpadsen
skyddas av två ark med klar film. Ta bort
padsen och dra av skyddsfilmen.
steg 3: Placera padsen under ögonen,
pressa dem försiktigt.
steg 4: Låt verka i 10-15 minuter.
steg 5: Avlägsna padsen och fortsätt
med planerad behandling eller avsluta.
Sommar TIps: Förvara Hydrogel Mask
Eye i kylskåpet. Detta kommer att göra
behandlingen ännu mer uppfriskande.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Carrageenan polymer: Biopolymer som erhållits från Rödalger (Chondrus
crispus). Chondrus crispus finns på de europeiska och nordamerikanska
kusterna runt Atlanten

•

EyelissTm: Reducerar påsar under ögonen med tre aktiva molekyler:
hesperidinmetyl-chalcone, Dipeptid valyl-tryptofan (VW) och peptiden PALGQPR. Molekylerna har följande egenskaper: hesperidinmetyl-Chalkon gör
kapillära membran mindre permeabla. Dipeptid valyl-tryptofan (VW) stimulerar
lymfcirkulationen. Lipopeptiden PAL-GQPR förbättrar hudens fasthet och
elasticitet

•

Blåklintblommvatten: Blomvatten från Blåklint har en lugnande och
sammandragande effekt

•

Hassel extrakt: Erhålls från bladen av Hamamelisbuske, som växer i Nord
Amerika; har en sammandragande effekt och lugnar irritationer

•

D-Panthenol: är ett provitamin av B5 som förvandlas till Pantotensyra (vitamin
B5) i huden. Panthenol har en fuktgivande effekt och främjar hudens naturliga
förnyelse

•

Glycerin: Trivalent alkohol, beståndsdel av växtbaserade lipider, minskar och
återupprättar hudens vattenförlust
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONGEN
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR TORR HY

Produkter

REF.

Verksamt ämne koncentrat/serum

• Hydrating Skin Complex

• 535P

Ampuller

• Hyaluron Fluid

• 1951P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
Hydrogel Mask

• Biocellulose Mask
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8207P

FÖR KÄNSLIG HY

Produkter

REF.

Verksamt ämne koncentrat/serum

• Sensitive Skin Complex eller
• Couperose Gel

• 2230P
• 2233P

Ampuller

• Couperose Fluid

• 1921P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
Hydrogel Mask

• Biocellulose Mask
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8207P

FÖR FET HY

PRODUCTS

REF.

Active substance concentrates/ Serum

• Normalizing Skin Complex

• 4430P

Ampuller

• Normalizing Skin Fluid

• 1941P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
Hydrogel Mask

• Biocellulose Mask
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8207P

FÖR BLANDHY

PRODUKTER

REF.

Verksamt ämne koncentrat/serum

• Balancing Skin Complex

• 6630P

Ampuller

• Stem Cell Fluid

• 1995P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
Hydrogel Mask

• Biocellulose Mask
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8207P

FÖR KRÄVANDE HUD

PRODUKTER

REF.

Verksamt ämne koncentrat/serum

• Vitaforce C Skin Complex

• 0031P

Ampuller

• Youth Fluid

• 1955P

• Biocellulose Mask eller
• Biocellulose Mask Face & Neck
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8206P
• 8207P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
Hydrogel Mask
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONGEN.
BEHANDLINGSSEKVENS
FÖR MOGEN HUD

PRODUCTS

REF.

Verksamt ämne koncentrat/serum

• Age Perfecting Serum eller
• Instant Lift Serum

• 1130P
• 1190P

Ampuller

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

• 1917P
• 1991P
• 1995P

Hydrogel Mask

• Biocellulose Mask eller
• Biocellulose Mask Face & Neck
• Hydrogel Mask Face

• 8205P
• 8206P
• 8207P

FÖR ALLA HUDTYPER - ÖGON

Produkter

REF.

Ampuller

• Eye Flash Fluid

• 1900P

I kombination med
Hydrogel Mask

• Hydrogel Mask Eye

• 8208P

I kombination med
Biocellulose Mask eller
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