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PLATINUM CARE 
LYX MÖTER PERFEKTION 
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Day Cream 1210 50 ml 1210P 100 ml 

Night Cream 1220 50 ml 1220P 100 ml 

Effect Serum 1230 30 ml 1230P 50 ml 

Eye Cream 1260 15 ml 1260P 30 ml 

Face Care 1299 115 ml   

Brilliance Shine Elixir 1290 7 x 2 ml 1290P 25 x 2 ml 

 

 

 

Det innovativa anti-age hudvårdskonceptet Platinum Care är en lyxig hudvård på 
högsta nivå. Baserat på de senaste resultaten av anti-age forskning, ger den nya 
aktiva ingredienskonceptet huden en unik vitaliserande behandling och en 
häpnadsväckande upplevelse. 

Från den allra första användningen – vare sig det är i hemmet eller på salong– 
känner huden av den unika effekten av denna lyxiga Premium vårdprodukt. Den 
absoluta höjdpunkten i denna lyxserie är ett oöverträffat anti-age-komplex. Detta 
unika Platinum-MP-Complex jämnar synligt ut hudens yta samtidigt som den 
även har en djup, långvarig effekt på hudens vävnad. Den dubbla anti-age 
effekten gör att vi kommer nära evig ungdom. 

Platinum-MP-Complex består av tre komponenter: 

Platinum, en av de mest sällsynta 
råvarorna på jorden, gör att huden 
omedelbart känns märkbart bättre. Huden 
verkar fräsch och avslappnad.  

Den extremt effektiva högteknologiska 
peptiden MatrixylTm Synthe‘6Tm är 
utomordentligt effektiv vid fyllningslinjer. 
Hudens textur blir bevisligen smidigare, 
linjer fylls från insidan och hudens 
substans byggs hållbart upp. 

Det multiaktiva sidenakacia-extraktet 
reducerar även synliga trötthetstecken, 
såsom mörka ringar, svullnader och slapp 
hud, vilket ger huden dess ungdomliga 
lyster tillbaka. 

Detta högpresterande aktiva 
ingredienskoncept kompletteras med 
utvalda ingredienser med verifierad 
effektivitet, beroende på hudens behov. 

Extrakt av Acmella oleracea (Gatuline® 
Expression) och manioc root (Instensyl®) 
lyfter och slätar ut huden på ett målinriktat 
sätt.  

Överdådiga vegetabiliska lipider från 
mango och Shea, Cupuacu och 
macadamianöt, vårdar huden och ger den 
ett delikat skyddande lager. 

Den lyxiga konsistensen och den eleganta 
doften är en njutning för huden och för 
sinnena. Pigmentbaserade ingredienser 
stöttar hudens naturliga lyster och gör den 
vackrare på bara några sekunder – 
PLATINUM CARE är höjdpunkten av anti- 
age vårdprodukter! 
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PLATINUM CARE 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

1210 

 

GROSS. 

100 ml 

Ref.  

1210P 

 

 
 

 Day Cream 

PREMIUM ANTI-AGE DAGKRÄM 

Day Cream är en premium anti-age dagcreme från JANSSEN COSMETICS 
Platinum Care serie. 

Under dagen behöver huden lätthet, komfort, vitaliserande aktiva ämnen och 
skydd. Premium anti-age Day Cream uppfyller dessa behov och är skapt för 
dig som vill ha det allra bästa.  

Day Creams lyxiga konsistens förser huden med mycket aktiva anti-age 
ingredienser hela dagen lång. Det innovativa Platinum-MP-Complex ger 
huden en bättre struktur, bättre ton och ungdomlig lyster.  

Kolloidalt platinum som gör att huden känns märkbart vitalare omedelbart. 
Huden blir fräsch och avslappnad. MatrixylTm Synthe‘6Tm är en innovativ 
peptid som bevisligen fyller ut linjer. Den högeffektiva peptiden stimulerar 
syntesen av sex viktiga hudbyggstenar (kollagen I, III och IV, fibronectin, 
hyaluronsyra och laminin-5).  

Rynkor, särskilt skrattlinjer och kråksparkar, jämnas effektivt ut, vilket ger 
hela ansiktet en slätare look.Silk Acacia extrakt skyddar och reparerar 
skadade kollagenfibrer genom glycation och stöttar hudens egna speciella 
avgiftande system. Kort- och långkedjad hyaluronsyra tillför fukt. Vitamin E 
acetat omvandlas till fritt E-vitamin i huden och skyddar cellerna mot skador 
från fria radikaler, vilket hjälper till att förebygga förtidigt åldrande av huden. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Platinum-MP-Complex: 

o Colloidal platinum: Ger huden en märkbart bättre känsla 
direkt 

o MatrixylTm Synthe‘6Tm (palmitoyltripeptid-38): Högeffektiv 
anti-rynkingrediens, slätar ut linjer och rynkor 

o Silk acacia extract: Extrakt från barken av den persiska 
sidenakacia (Albizia julibrissin), hjälper mot tecken på 
hudtrötthet (t.ex. tråkig hy, slapp ansiktshud) 

• Mango butter: Överdådig lipid från frön av tropisk mangofrukt, ger 
huden en mild, vårdande skyddande film 

• Vitamin E acetate: Omvandlas till fri E-vitamin i huden och neutraliserar 
skadliga fria radikaler  

• Short and long chain hyaluronic acid: Ger intensiv fukt  

 

 

• Reducera linjer och rynkor 

• Optimerar hudens 
fuktförsörjning 

• Stöttar hudens naturliga 
skyddande barriär 

• Ger en fräsch hy hela dagen 

• Lämnar huden fräsch och smidig 

• Värdefulla aktiva ingredienser 
gör formeln unik  

 

 

Applicering 

Efter att ha behandlat huden med Effect 
Serum, applicera Day Cream och 
massera försiktigt.  

Observera: Face Guard Advanced 
skyddar huden effektivt mot UV-och IR-
strålning. Lätt som en fjäder, appliceras 
emulsionen helt enkelt under 
dagkrämen. 
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PLATINUM CARE 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

1220  

 

GROSS. 

100 ml 

Ref.  

1220P 

 

 
 

 Night Cream 

PREMIUM ANTI-AGE NATTKRÄM  

Night Cream är en premium anti-age nattcreme från JANSSEN COSMETICS 
Platinum Care serie.  

Hudens egna regenereringsprocesser är särskilt aktiva under natten. Premium Anti- 
aging Night Cream stöttar huden i denna process. Den regenerativa formulan förser 
huden med mycket aktiva anti-age ingredienser hela natten.  

Det innovativa Platinum- Mp-Complexet är utomordentligt effektiv på att fylla ut linjer. 
Hudens textur blir bevisligen smidigare, linjer fylls från insidan och huden byggs upp 
direkt och långsiktigt. 

Kolloidalt platina gör huden fräsch och avslappnad. MatrixylTm Synthe‘6Tm är en 
innovativ peptid som är en naturlig filler. Den högeffektiva peptiden stimulerar också 
syntesen av sex viktiga hudbyggstenar (kollagen I, III och IV, fibronectin, hyaluronsyra 
och laminin-5).  

Linjer, särskilt skrattlinjer och kråkorsparkar, jämnas effektivt ut, vilket ger hela huden 
ett mycket slätare utseende. Silk Acacia extrakt skyddar och reparerar skadade 
kollagenfibrer genom glycation och stöder hudens egna speciella avgiftande system. 

Ett lipidkomplex av sheasmör och mangosmör samt macadamianötolja vårdar huden 
under natten och gör den silkeslen. Hudens egna skyddande barriär stöttas och dess 
fuktbalans stabiliseras. Resultatet? En vacker och utvilad hud på morgonen med 
bättre spänst, förbättrad fukt och synligt reducerade rynkor. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Platinum-MP-Complex:  

o Colloidal platinum: Gör att huden känns märkbart bättre direkt 

o MatrixylTm Synthe‘6Tm (palmitoyltripeptid-38): Högeffektiv anti-
rynkingrediens, slätar ut linjer och rynkor 

o Silk acacia extract: Extrakt från barken av den persiska 
sidenakacia (Albizia julibrissin), hjälper mot tecken på hudtrötthet 
(t.ex. tråkig hy, slapp ansiktshud) 

• Lipid complex: Ett rikt lipidkomplex av Premium Shea-och mangosmör och 
vårdande macadamianöt olja skapar ett skonsamt, vårdande skyddande lager 
och stöttar barriärfunktionen hos det epidermala skiktet  

• Vitamin E acetate: Omvandlas till fri E-vitamin i huden och neutraliserar skadliga 
fria radikaler  

• Short and long chain hyaluronic acid: Ger intensiv fukt  

 

 

  

• Stöttar hudens naturliga 
förnyelse  

• Lämnar huden avslappnad på 
morgonen  

• Stöttar barriärfunktion av det 

epidermala skiktet 

• Optimerar fuktförsörjningen 

• Värdefulla aktiva ingredienser 
gör formeln unik  

 

 

Applicering 

Efter att ha behandlat huden med Effect 
Serum, applicera Night Cream och 
massera försiktigt. 
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PLATINUM CARE 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

1230 

 

GROSS. 

50 ml 

Ref.  

1230P 

 

 
 

 Effect Serum  

SNABBVERKANDE ANTI-AGE SERUM 

Effect Serum är ett snabbverkande premium anti-age serum från JANSSEN 
COSMETICS Platinum Care serie.  

Effect Serum ger huden en märkbar mjukhet och ungdomlig lyster direkt. 
Den ultralätta lyxformulan förser huden med en synergistisk kombination av 
aktiva ingredienser och intensiv hudkräm. 

Gatuline® Expression, en vegetabilisk aktiv ingrediens utvecklades speciellt 
för användning mot skrattlinjer. Extraktet reducerar intensiteten av 
musklernas sammandragningar i ansiktet och gör så att huden slappnar av, 
och minskar befintliga skrattlinjer signifikant.  

Instensyl® är en vegetabilisk polymer som utvinns ur manioc root. Den har 
en tredimensionell molekylstruktur och ger huden märkbar spänst direkt. 
Kolloidalt platina gör att huden känns märkbart bättre. Huden blir fräsch och 
avslappnad. 

Serumets uppstramande effekt kompletteras av hudkräm med en intensiv, 
långvarig effekt. Vegetabiliska Imperata cylindrica root extract, kort- och 
långkedjad hyaluronsyra och ett kolhydrat komplex liknande den i huden ger 
en omedelbar, 24h tillförsel av fukt.  

Lätt diffusa pigment garanterar att huden ser vackrare, smidigare och mer 
strålande ut direkt. Resultatet? En omedelbart uppstramande effekt – ökad 
fuktnivå, strålande lyster och färre rynkor. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Gatuline® Expression (Acmella oleracea): Reducerar intensiteten av 
muskelkontraktioner i ansiktet, avslappnande små linjer  

• Instensyl® (manioc root extract): För en uppstramningseffekt som kan ses och 
kännas omedelbart  

• Colloidal platinum: Gör så att huden känns märkbart bättre direkt 

• Imperata cylindrica root extract: Förser huden med fukt under 24h  

• Short and long chain hyaluronic acid: Ger intensiv fukt 

• Saccharide isomerates: Kolhydratblandning för ökad fukt 

• Light-diffusing pigments: Mjuk effekt reducerar synligheten av fina linjer och 
rynkor 

 

 

 

• Omedelbar spänst  

• Reducerar skrattlinjer  

• Jämnar ut hudens textur  

• Optimerar fuktförsörjningen  

• Ger större lyster och fräschör 

• Värdefulla aktiva ingredienser 
gör formeln unik  

 

 

Applicering 

Applicera Effect Serum på rengjord hud 
på morgon och/eller kväll och sprid 
försiktigt ut den med fingertopparna. 
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PLATINUM CARE 

DETALJ. 

15 ml 

Ref.  

1260 

 

GROSS. 

30 ml 

Ref.  

1260P 

 

 
 

 Eye Cream 

PREMIUM ANTI-AGE ÖGONKRÄM  

Eye Cream är en premium anti-age ögoncreme från JANSSEN COSMETICS 
Platinum Care serie.  

Eye Cream används för att förse ögonområdet med mycket aktiva anti-age 
ingredienser dygnet runt. Platinum-MP-Complex – en kombination av kolloidalt platina, 
MatrixylTm Synthe‘6Tm och sidenakacia extrakt – förbättrar hudens struktur och ton. 
Kolloidalt platina fräschar upp och gör huden omedelbart avslappnad.  

MatrixylTm Synthe‘6Tm är en innovativ peptid som bevisligen fyller linjer. Den 
högeffektiva peptiden stimulerar syntesen av sex viktiga hudbyggstenar (kollagen I, III 
och IV, fibronectin, hyaluronsyra och laminin-5). Kråksparkar reduceras effektivt.  

Silk Acacia extrakt skyddar och reparerar skadade kollagenfibrer genom glycation och 
stöttar hudens egna speciella avgiftande system. Sensitive Complex med Broom 
Extract, Centella asiatica och lakritsextrakt ökar även mikrocirkulationen i huden och 
bekämpar mörka ringar och svullnader. 

Den silkeslena konsistensen är idealisk för användning varje morgon och kväll. På 
morgonen, tar Eye Cream magiskt bort trötthet och ger ansiktet fräsch lyster. På 
kvällen stöttar den förnyelse av det känsliga området runt ögonen och förebygger för 
tidigt åldrande. 

Resultatet blir ett fräschare, piggare utseende, större lyster, mer fukt, reducerade 
mörka ringar, mindre svullnader och färre linjer. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Platinum-MP-Complex:  

o Colloidal platinum: Gör så att huden känns märkbart bättre 
direkt 

o MatrixylTm Synthe‘6Tm (palmitoyltripeptid-38): Högeffektiv anti-
rynkingrediens, slätar ut linjer och rynkor 

o Silk acacia extract: Extrakt från barken av den persiska 
sidenakacia (Albizia julibrissin), hjälper mot tecken på hudtrötthet 
(t.ex. tråkig hy, slapp ansiktshud) 

• Cupuacu butter: Överdådiga lipider lugnar det känsliga området runt ögonen 

• Macadamia nut oil: Stöttar den skyddande barriären av det epidermala skiktet 
och gör huden mer smidig 

• Vitamin E acetate: Omvandlas till fri E-vitamin i huden och neutraliserar skadliga 
fria radikaler 

 

 

• Gör trötta ögon pigga igen 

• Jämnar ut ögats konturer 

• Mörka cirklar reduceras  

• Bekämpar svullnader  

• Värdefulla aktiva ingredienser 
gör formeln unik  

 

 

Applicering 

Sprid Eye Cream försiktigt runt 
ögonområdet på morgonen och kvällen. 
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PLATINUM CARE 

DETALJ. 

7 x 2 ml 

Ref.  

1290 

 

GROSS. 

25 x 2 ml 

Ref.  

1290P 

 

 
  

 Brilliance Shine Elixir 

PREMIUM AKTIV INGREDIENSVÄTSKA FÖR TRÖTT HUD 

Brilliance Shine Elixir är en högkoncentrerad ampull med aktiva 
ingredienser som omedelbart kompenserar för trötthetstecken på huden. 
Den specialutvecklade vätskan med ädel persiskt silkesträdextrakt, 
MatrixylTm Synthe ' 6Tm och hyaluronsyra återfuktar huden intensivt, vilket ger 
den ett fräschare utseende och stärkt lyster. 

Långkedjad hyaluronsyra verkar i de övre epidermala lagren, och ersätter 
förlorad fukt och minskar ytliga torrhetsrynkor omedelbart. Persiskt 
silkesträdextrakt ökar synlig reduktion av trötthetstecken på huden. 
Sömnbrist och fysisk och psykisk stress lämnar synliga spår på huden och 
ökar dess glykotoxinhalt. Glykotoxiner skadar kollagenfibrerna och gör hyn 
utmattad. Persiskt silkesträd bromsar nedbrytningen av kollagenfibrer. 
Tecken på trötthet reduceras, huden ser spänstigare och strålande ut.  

MatrixylTm Synthe ' 6Tm är en innovativ peptid som visat sig fylla ut rynkor. 
Den högeffektiva peptiden stimulerar syntesen av sex vitala hudbyggstenar 
(kollagen I, III och IV, fibronectin, hyaluronsyra och laminin-5). När den 
används regelbundet, jämnar den synligt ut pannans linjer och kråksparkar.  

Resultatet: huden ser vackert utvilad och avslappnad ut. När den används 
regelbundet, reducerar den också synligt rynkor. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Persian silk tree extract: Utdrag ur barken av Persiska sidenträd 
(Albzia Julirissin) hjälper till att bekämpa tecken på trötthet på huden 
(Matt hy, slappt ansiktsdrag) 

• MatrixylTm Synthe ' 6Tm (palmitoyltripeptid-38): Högeffektiv anti-
rynkingrediens; jämnar ut linjer och rynkor 

• Long-chain hyaluronic acid: Vårdar huden, återfuktar, jämnar ut 

 

 

 

 

 

 

• Fräsch Boost för huden  

• Reducerar trötthetstecken på 
huden omedelbart 

• Jämnar ut torrhetsrynkor 
omedelbart 

• Långvarig reduktion av linjer och 
rynkor, särskilt rynkor i pannan 
och kråksparkar 

• Värdefulla aktiva ingredienser 
gör formeln unik  

 

 

Applicering 

Sprid Brilliance Shine Elixir varsamt 
över rengjord hud. Håll ampullen i en 
pappersservett, bryt av toppen och häll 
hela innehållet i handflatan. Fördela 
sedan jämnt över ansikte och hals och 
klappa in varsamt.  
Endast för utvärtes bruk.   

Information om programmet: 
Applikation med iontophorese endast 
om hudtillstånd tillåter.  

Polaritet för utvalda produkter:  
MINUS (-) varaktighet: 5 minuter. 

 



 

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 

SKIN APPLETS 
SKONSAM PREMIUM ANTI-AGING BEHANDLING 

LYXBEHANDLING FÖR KRÄVANDE; 
BORTSKÄMD HUD 

 

BEHANDLINGSSEKVENS Produkter 

Rengöring MATRUE SKIN  

• Multi Action Cleansing Balm 

Återfuktning MATRUE SKIN  

• Micellar Skin Tonic 

Djuprengöring/skrubb 

 

eller 

MATRUE SKIN  

• Skin Refining Enzyme Peel 

PEELING MASKS 

• Thermo Peel Mask Cranberry 

Exfoliering (vid behov)  

Active ingredient serum 

 

 

eller 

AMPOULES 

• Eye Flash Fluid 

• Brilliance Shine Elixir 

PLATINUM CARE 

• Effect Serum 

Mask 

 

PLATINUM CARE 

• Biocellulose Mask Face & Neck 

Utför en massage medan masken verkar.  

Massage PLATINUM CARE 

• Night Cream 

Special Premium anti-aging Massage enligt individuell  

behandling.  

Avslutning för ögonområdet  PLATINUM CARE 

• Eye Cream 

Dagskydd ALL SKIN NEEDS 

• Face Guard Advanced 

PLATINUM CARE 

• Effect Serum och 

• Day Cream   
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SKIN APPLETS 
INTENSIV PREMIUM ANTI-AGING BEHANDLING 

LYXIG BEHANDLING FÖR KRÄVANDE; 
BORTSKÄMD HUD 

 

BEHANDLINGSSEKVENS Produkter 

Rengöring MATRUE SKIN  

• Multi Action Cleansing Balm 

Återfuktning MATRUE SKIN  

• Micellar Skin Tonic 

Djuprengöring/Skrubb 

 

eller 

MATRUE SKIN  

• Skin Refining Enzyme Peel 

PEELING MASKS 

• Thermo Peel Mask Cranberry 

Exfoliering (vid behov)  

Active ingredient serum 

 

 

eller 

AMPOULES 

• Eye Flash Fluid 

• Brilliance Shine Elixir 

PLATINUM CARE 

• Effect Serum 

Massage 

 Speciell massage; ansikte, hals, dekolletage samt  
 huvud och skalp.  

 

PLATINUM CARE 

• Night Cream 

Efter massage applicera ett kompakt lager av kräm på ansikte, hals  

och dekolletage.  

Mask 

 

 

Efter avlägsnande 

ESSENTIALS 

  Eye Contour Pad – med fuktiga bomullsrondeller. 

• Thermo Face Mask  

MATRUE SKIN  

• Micellar Skin Tonic 

Avslutning för ögonområdet PLATINUM CARE 

• Eye Cream 

Dagskydd ALL SKIN NEEDS 

• Face Guard Advanced 

PLATINUM CARE 

• Effect Serum och 

• Day Cream     

 


