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ALL SKIN NEEDS 
SPECIFIKA PRODUKTER FÖR ALLA HUDTYPER 
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Dark Spot Perfector 2330 30 ml   

Face Guard Advanced SPF 
30 

2831  30 ml 2831P 50 ml 

Skin Resurfacing Balm 2300 75 ml   

Scar Cream 2400 75 ml   

Sensational Glow Cream 2620 50 ml 2620P 100ml 

Magical Glow Serum 2630 30ml 2630P 50ml 

Caviar Luxury Cream 2600 50 ml 2600P 150ml 

Epigenetic Serum  2931 10 ml 2931 15 ml 

Irresistible Eye Elixir 2660 15 ml   

GOODNIGHT Lip Mask 2501 15 ml   

GOODNIGHT Hand Mask 2502 75 ml   

PROBIOTICS Anti Pollution 
Cream 

2621 50 ml 2621OP 150ml 

PROBIOTICS Pro Immune 
Serum 

2631 30 ml 2631P 50 ml 

Marine Collagen Cream 2610 50 ml 2610P 150 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

En persons hud är lika individuell som 

personen själv. Det är just därför en 

lyckad ansiktsbehandling alltid bör 

påbörjas med en noggrann hudanalys. 

Hudbehov som inte har något att göra 

med hudtypen upptäcks ofta på detta 

sätt. Dessa behov överensstämmer mer 

med ett hudtillstånd som kräver särskild 

uppmärksamhet och därmed speciella 

vårdprodukter. 

ALL SKIN NEEDS 

Detta är namnet på en rad produkter 

som uppfyller alla hudens behov och 

kan komplettera daglig vård, oberoende 

av en specifik hudtyp du har. 
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ALL SKIN NEEDS 

DET. 

30 ml 

Ref. 

2330 

 

 

 

 
  

 Dark Spot Perfector * 
ETT SERUM SOM LJUSAR UPP SOL- & ÅLDERSFLÄCKAR 

Åldersfläckar är fläckar av missfärgad hud orsakad av överdrivna avlagringar 
av pigmenten melanin och lipofuscin. De är vanligare i områden som utsätts 
för särskilt stora mängder solljus. Oregelbunden pigmentering kan göra att 
huden ser äldre ut än den egentligen är och många känner sig därför mindre 
attraktiva på grund av pigmentfläckar på händerna, ansiktet och 
dekolletaget. 

Dark Spot Perfector har utvecklats för att minska dessa oönskade fläckar. 
Serumet levererar också intensiv återfuktning, minimerar rynkor som 
orsakas av torrhet och förhindrar för tidigt åldrande av huden. 

Dark Spot Perfector innehåller ett aktivt komplex tillverkat av 
trädgårdskrasse och soja som minskar intensiteten hos befintliga 
åldersfläckar och som också förhindrar att nya bildas. Det unika med detta 
komplex är att den fokuserar speciellt på åldersfläckar utan att ljusa upp den 
normala huden runt omkring dem. Detta betyder att, till skillnad från 
traditionella produkter för åldersfläckar, kan Dark Spot Perfector appliceras 
generöst på baksidan av händerna, dekolletge eller ansikte för att uppnå sin 
effekt. Kombinerat med långkedjad och kortkedjad hyaluronsyra, återfuktar 
ett kolhydratkomplex huden, detta komplex besitter egenskaper som är 
identiska med människans hud och lämnar den märkbart mjukare. Samtidigt 
omvandlas E-acetat till fritt E-vitamin i huden och bekämpar fria radikaler. 
Om det används regelbundet kan Dark Spot Perfector ljusa upp 
åldersfläckar på ett skonsamt och hudvänligt sätt och förhindra att nya 
utvecklas. 

AKTIVA INGREDIENSER 

• Age Spot Corrector *: Ett aktivt ingredienskomplex tillverkat av 
trädgårdskrasse och soja (rik på antioxidanter och isoflavoner) som 
minskar utvecklingen av melanin och lipofuscin och som ljusar upp 
pigmenteringsfläckar utan att påverka den normala huden runt omkring 
dem 

• Saccharide Isomerate: Ett kolhydratkomplex med egenskaper som är 
identiska med människans hud och lämnar huden återfuktad under 
långa perioder 

• Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Ger näring, återfuktar och 
mjukar upp huden 

• Vitamin E: Neutraliserar cellskadliga fria radikaler och förhindrar för 
tidigt åldrande 

• Silk powder: Lämnar huden med en förbättrad känsla 

 

• Minskar åldersfläckar när 
produkten används regelbundet 

• Förhindrar att nya åldersfläckar 
bildas 

• Ger huden en friskare och 
jämnare hudton 

• Återfuktar 

• Minskar rynkor orsakade av 
torrhet 

 

 

Hemmavård 

Applicera Dark Spot Perfector i ansiktet 
och på de områden som ska behandlas, 
på morgon och kväll efter rengöring. 
Smörj försiktigt in produkten. Därefter 
applicera din vanliga dag- eller 
nattvårdsprodukt och sprida den över 
huden. 

Tips! På morgonen, applicera Face 
Guard Advanced ovanpå Dark Spot 
Perfector, vänta några minuter för att 
huden ska absorbera Face Guard 
Advanced och applicera sedan din 
vanliga dagvårdskräm. 

 

Results of a scientific study: 

*Age Spot Corrector  

Proof obtained from a clinical study: 

With an Age Spot Corrector application 
concentration of 4%, the difference in colour 
between age spots and the surrounding, 
normal skin decreased by approx. 50% after 
just two months of regular application. 

The study also showed that the product can 
target and lighten age spots specifically. After 
eight weeks, the spots were about 30% 
lighter, but the surrounding skin had not been 
affected the same way. 

(Source: Mibelle AG Biochemistry) 
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ALL SKIN NEEDS 
 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2831 

 

GROSS. 

50 ml 

Ref. 

2831P 

 

 

 Face Guard Advanced * 
 

SOLSKYDD MED SPF 30 OCH IR-SKYDD 

Face Guard Advanced är ett innovativt solskydd med SPF 30 som bekämpar 
förtidigt åldrande från solstrålning. Förutom att innehålla fotostabila UVA- och 
UVB-filter och cellskyddande Ectoine®, ger formulan effektivt skydd mot IR- 
strålning. 

De senaste studierna visar att, precis som UV-strålar, kan infraröda strålar 
accelerera hudens åldrande och leda till långsiktiga solrelaterade skador. 

Face Guard Advanced innehåller Thermus thermophilus ferment, dvs ett 
biotekniskt erhållet enzym, som bekämpar IR-inducerad skada. Det försvagar 
inflammatoriska reaktioner, förbättrar fuktnivån och försvarar huden mot oxidativ 
stress. Ectoine® i denna formula stöttar också hudens naturliga 
skyddsmekanismer. Ectoine® har visat sig skydda cellerna i huden från 
miljöpåverkan som torrhet, värme, kyla och UV-strålar. 

Denna lätta kräm är lämplig för alla hudtyper och kan kombineras med vilken 
dagvårdskräm som helst. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Ultrafine titanium dioxide: Ett oorganiskt bredspektrumfilter som 
absorberar både UVA- och UVB-strålar. På grund av sin lilla storlek är 
dess partiklar inte synliga på huden 

• Ethylhexyl methoxycinnamate: Ett organiskt UVB-filter 

• Octocrylene: Ett fotostabilt organiskt UVB-filter 

• Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine: Ett fotostabilt 
bredspektrumfilter 

• Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol: Ett fotostabilt, 
kemiskt och fysiskt bredspektrumfilter 

• Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate: Ett fotostabilt organiskt 
UVA-filter 

• Thermus thermophilus ferment: Ett biotekniskt erhållet enzym som 
fungerar som en stark antioxidant, neutraliserar fria radikaler, bekämpar 
IR-inducerad skada, förhindrar IR-inducerad stress och bekämpar IR-
förändringar. Det blir effektivare allteftersom temperaturen ökar, vilket är 
anledningen till att det är särskilt effektivt i solskyddsprodukter 

• Ectoine®: En cellskyddsfaktor som produceras av mikroorganismer som 
aktivt skyddar celler från värme och UV-strålning och reglerar deras 
fuktinnehåll. 

• UVA-skydd 

• UVB-skydd 

• IR-skydd 

• Ectoine® för cellskydd 

• Skydd mot oxidativ stress 

• Fördröjer solåldring av huden 

• Lätt konsistens 

• Lämplig för alla hudtyper och 
kan kombineras vilken 
dagvårdskräm som helst 

 

Hemmavård 

Applicera Face Guard Advanced över 
huden varje morgon efter rengöring och 
applicera sedan din vanliga 
dagvårdskräm. 

Tips! Face Guard Advanced är idealisk 
för att förhindra åldersfläckar. Sprid det 
enkelt över ovansidorna på dina händer 
och använd det flera gånger under 
dagen. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

75 ml 

Ref. 

2300 

 

 

 

 
  

 Skin Resurfacing Balm * 

LUGNANDE ÖRTKRÄM FÖR POST-LASER BEHANDLING 

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.  

Efter microdermabrasion, ljusterapi och peeling kan denna produkt 
appliceras som skydd och hemvård omedelbart.  

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 INGREDIENSER 

• Växtbaserade extrakt av: Ruscus Aculeatus, Centella Asiatica, 

Calendula Officinalis, Horse Chestnut och Echinacea; lugnande, 

avslappnande och förstärkande 

• Bisabolol: (härledd från kamomill) Har antiinflammatorisk effekt 

• Farnesol: För cellförnyelse och har antibakteriella fördelar 

• Essential oil of Lavender: Naturlig doft med harmoniserande effekt, 

lugnande, helande och stimulerande. Stimulerar celltillväxt och läkning 

• Påskyndar läkning av tidigare 
förstört Stratum Granulosum 

• Bygger upp hudens skyddande 
barriär effektivt 

• Regenererar och reparerar 
vävnader 

• Verkar lugnande på irriterad hud 

• Ger en önskad kylande effekt 

 

Hemmavård 

Applicera Skin Resurfacing Balm på 

behandlad hud så ofta som möjligt, 

åtminstone morgon och kväll. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

75 ml 

Ref. 

2400 

 

 

 

 
  

 Scar Cream * 

ÖRTKRÄM FÖR ÄRRBEHANDLING 

Denna örtkräm behandlar ytliga hudskador. Ärr kan uppstå efter skada på 
huden, t.ex. vid akne. Ärrvävnad är en ersättning för bindväv för att stänga 
hudens sår. Ärrvävnad skiljer sig åt i byggstenar och textur från den 
omgivande huden: ärrvävnad har mindre elastiska fibrer (kollagen) som 
leder till sammandragning och förhårdnad av vävnad. Ärret kan dras tillbaka 
inåt när ett sår inte läker på rätt sätt. Ofta är produktionen av bindvävsfibrer 
inte tillräcklig. Ett djupare ärr uppstår då, med mindre blodcirkulation medan 
det innehåller mindre vävnadsvätska. 

Som stöd är det lämpligt att applicera Scar Cream efter läkningsprocessen 
på ärret för att hålla området mjukt och jämnt. 

Scar Cream är ett 24-timmarshjälpmedel med en kylförmåga och kan 
appliceras så ofta som nödvändigt. 

Tips: Undvik solsexponering, bastu och kalla temperaturer under 

läkningsprocessen för att få ärret att anpassa sig till liknande vävnad som 

den friska omgivande vävnaden. 

 AKTIVA INGREDIENDER 

• Siegesbeckia Orientalis: Främjar återuppbyggnaden av kollagenfibrer 

• Mangifera Indica (Mangokärnolja) För mjukare, följsammare hud 

• Octyldodecanol: Är en mjukgörare för att öka penetreringen av aktiva 

ingredienser, för lättare applicering och har hudförbättrande egenskaper 

• Ärrvävnad blir mer elastisk  

• Snabbar på återuppbyggnaden 
av bindväv 

• Återuppbygger kollagenfibrer 

• Huden känns mjukare och mer 
regelbunden 

 

 

Hemmavård 

Rengör först och återfukta med lämplig 

rengöring och ansiktsvatten. Massera in 

en generös mängd av Scar Cream på 

behandlad ärrvävnad så ofta som 

nödvändigt. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2620 

 

PROF. 

100 ml 

Ref. 

2620P 

 

 
  

 Sensational Glow Cream 
24-TIMMARS BEHANDLING FÖR ATT GE HUDEN EN VARAKTIG GLÖD 

Nyhet! Sensational Glow Cream är en 24-timmars creme (dag/natt creme) 
som ger huden en varaktig lyster, från JANSSEN COSMETICS Trend 
Edition.  

Den nya Sensational Glow Cream är en innovativ 24- timmarsbehandling 
som ger huden en ungdomlig, naturlig och långvarig lyster med regelbunden 
applicering. En intensivt fuktgivande skönhetsformula som innehåller dubbel 
hyaluron- och Soft Focus-pigment för ett direkt förbättrat utseende.  

När det används regelbundet förbättrar algextrakt hudens utstrålning genom 
att optimera cellförnyelsen i de övre skikten av huden, vilket skapar en 
enhetlig struktur som är idealisk för att ge lyster i huden.  

Ett speciellt barkextrakt hämmar talgkörtelfunktionen, minskar fet glans och 
minskar porerna. Detta ger huden en strålande GLOW - minus glansen. Sist 
men inte minst har cremen en underbar konsistens och lugnande aktiva 
ingredienser som aloe vera, allantoin och niacinamid. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Indian Ocean algae extract: har visat sig förbättra hudens utstrålning 
med 28% efter 28 dagar. Det förbättrar också hydratisering av huden 
och minskar transepidermal vattenförlust (TEWL), liksom ökar hudens 
spänst 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och Enantia 
Chlorantha-barkextrakt minskar fet glans och krymper porerna 

• Long- and short-chained hyaluronic acids: Fyller ut fina linjer och 
rynkor 

• Saccharide Isomerate: Hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) 

• Aloe Vera: Återfuktande och uppfriskande 

• Allantoin: Motverkar inflammation och lugnar huden 

• Caffeine: Stöder hudens mikrocirkulation med uppfriskande effekt 

• Niacinamide: Stärker hudbarriären och förhindrar inflammation 

• Shea Butter: Ger näring till huden och stöder dess barriärfunktion 

• Soft Focus Pigments: Minska fina linjer och rynkor visuellt 

 

• Ger en naturlig, ungdomlig lyster 

• Återfuktar intensivt 

• Stöder den naturliga 
hudbarriären 

• Förhindrar de första tecknen på 
åldrande 

• Lugnar huden 

• Fin konsistens 

 

Hemmavård 

Applicera Sensational Glow Cream på 
rengjord hud på morgonen och kvällen 
och massera in den försiktigt. 

Använd helst i kombination med Magic 
Glow Serum på morgonen. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2630 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

2630P 

 

 
  

 Magic Glow Serum 
SERUM SOM GER HUD OMEDELBART SYNLIG LYSTER 

Magic Glow Serum med fuktgivande hyaluronsyra och ljusreflekterande 
Soft Focus-pigment döljer rynkorna, vilket ger huden en naturlig, fräsch 
lyster. Ett algextrakt från Indiska Oceanen är nyckeln till denna skimrande 
formula, som ger intensiv fukt, optimerar epidermis struktur och förbättrar 
hudens lyster och utstrålning avsevärt.  

Ett speciellt barkextrakt hämmar talgkörtelfunktionen, minskar fet glans och 
krymper porerna. Kort- och långkedjad hyaluronsyra, algextrakt och ett 
hudidentiskt kolhydratkomplex ger 24-timmars återfuktning. En kombination 
av olika Soft Focus-pigment lämnar huden omedelbart ljusare och jämnar ut 
hudens struktur. 

Magic Glow Serum kan användas på egen hand som fuktkräm, men är 
också perfekt i kombination med Sensational Glow Cream. 

Magic Glow Serum kan användas som en highlighter som det sista steget i 
alla behandlingar. 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Indian Ocean algae extract: har visat sig förbättra hudens utstrålning 
med 28% efter 28 dagar. Det förbättrar också hydratisering av huden 
och minskar transepidermal vattenförlust (TEWL), liksom ökar hudens 
spänst 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och Enantia 

Chlorantha-barkextrakt minskar fet glans och krymper porerna  

• Long- and short-chained hyaluronic acids: Fyller ut fina linjer och 
rynkor 

• Saccharide Isomerate: Hudidentiskt kolhydratkomplex för 
långvarig återfuktning av huden (72 timmars långvarig effekt) 

• Caffeine: Stöder hudens mikrocirkulation med uppfriskande effekt 

• Chondrus Crispus: Ett algextrakt som återfuktar och skyddar 

• Niacinamide: Stärker hudbarriären och minskar inflammation 

• Combination of Soft Focus Pigments: Minska fina linjer och rynkor 
visuellt 

 

 

 

 

 

• Ger ett omedelbart, naturligt 
strålande lyster 

• Ger långvarig fukt 

• Stärker huden mot yttre 
påverkan 

• Används som Concealer 

• Jämnare märkbart ut huden 

• Anti-aging 

 

 

 

Hemmavård 

Applicera i ansiktet på morgonen efter 
rengöring. 

TIPS: Kan också appliceras lokalt på 
enskilda hudområden som en 
highlighter. Perfekt även som bas innan 
du applicerar smink. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2600 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

2600P 

 

 
  

 CAVIAR LUXURY CREAM 
 

Caviar Luxury Cream är en intensiv behandling för hud i behov av 
förnyelse. Den lyxiga formulan är perfekt för dig som bara önskar det bästa. 
Den innehåller värdefulla ingredienser som regenererar och levererar ny 
energi till stressad hud. Tack vare den silkeslena konsistensen och den 
utsökta blandningen av dofter är alla sinnen lika involverade. 

Kaviarextrakt är rik på aminosyror, lipider, och vitaminer. Detta värdefulla 
extrakt är ett utmärkt anti-age ämne och har en stark regenererande effekt. 
Den ger fukt, reducerar rynkor och återaktiverar hudens metabolism. 

Kort och långkedjad hyaluronsyra ger intensiv fukt, jämnar omedelbart ut 
rynkor som uppstår från torr hud och ger huden spänst från insidan. 

Ett speciellt jästextrakt stimulerar syntesen av ankarproteiner (typ IV och VII 
kollagen) i det epidermala lagret och därmed minskar volymen och djupet på 
rynkor. 

Resultatet: rynkor reduceras synbart och huden bevarar dess elasticitet, 
mjukhet och lyster. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Caviar extract: rika på aminosyror, vitaminer och lipider. Huden 
skyddas mot fria radikaler och förses med värdefulla näringsämnen och 
fuk 

• Yeast extract (Toniskin EL): Rik på oligo och polysackarider; Det 
stimulerar syntesen av ankarproteiner (typ IV och VII kollagen) i Dermo-
epidermallagret och därmed minskar volymen och djupet på rynkor 

• Long-chain hyaluronic acid: verkar på de övre epidermal hudlagren. 
Det kompenserar fuktunderskott och minskar ytliga rynkor som orsakas 
av torr hud 

• Short-chain hyaluronic acid: tränger djupare in i det epidermala 
hudlagret. Där kan det lagras och ger en extra påfyllningeffekt inifrån 
och ut 

• Saccharide isomerate: fukt från naturligt socker. Detta binder sig 
naturligt med hudens keratin och är därför också kallad "fuktmagnet" 

 

 

 

 

 

 

Fördelar: 

1. Lyxvård för hud i behov av 
förnyelse 

2. Aktiverar och främjar naturlig 
förnyelse 

3. Fuktgivande 

4. Skyddar mot fria radikaler 

5. Förnyar cellenergi 

6. Ger märkbart jämnare och 
fräschare hy 

7. En rik och smidig textur 

 

 

Hemmavård: 

Applicera Caviar Luxury Cream på 
morgonen och/eller på kvällen på 
rengjord hy och massera in varsamt. 
Undvik området runt ögonen.   

Tips: i kombination med Caviar Extract 
Ampoule, uppnår det aktiva extraktet en 
intensiv synergi med en omedelbart 
synlig hudutslätande effekt. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

10 ml 

Ref. 

2931 

 

PROF. 

15 ml 

Ref. 

2931P 

 

 

  

 EPIGENETIC SERUM 
 

Epigenetic Serum från JANSSEN COSMETICS är ett serum som 

motverkar stressrelaterat åldrande.  

Nya vetenskapliga studier visar att våra gener inte bestämmer allt. Ditt 
åldrande styrs av livsstil och intag, både genom kosten och genom de aktiva 

ingredienserna vi väljer för vår hud. 

Forskarna förklarar detta fenomen med en så kallad epigenetisk förändring 
av genetiskt material. Det finns kemiska mönster inom vårt DNA som avgör i 
vilken utsträckning gener slår på eller av. Dessa kemiska mönster kan 
uppstå till exempel på grund av negativa, yttre miljöfaktorer och leda till 
permanent hudåldrande. Detta orsakar att hudceller ändras epigenetiskt och 

de fortsätter att åldras även när stressfaktorer avlägsnas. 

Epigenetic Serum innehåller en anti-age ingrediens från Ringblomma som 
minimerar epigenetisk hudcellförändring orsakad av yttre påverkan och 

förbättrar hudens vitalitet och stresstålighet. 

Blomextrakt från Ringblomma, rik på oligosackarider, reglerar två av de 
mekanismer som är nödvändiga för epigenetisk förändring. 

Resultatet: din hy blir mer motståndskraftig och bevarar din ungdomliga 
lyster.   

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Caviar extract: rika på aminosyror, vitaminer och lipider. Huden 
Epigenetic agent: Ringblomma (Calendula officinalis) blomextrakt; rik 
på oligosackarider, reducerar tecken på åldrande hud, förbättrar 

åldrande hud 

• Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på hudytan. 
Det kompenserar fuktunderskott och minskar ytliga rynkor som orsakas 

av torr hud  

• Short-chain hyaluronic acid: Penetrerar ner i de epidermala 
hudlagren. Där kan det lagras och orsakar en extra påfyllningseffekt 
inifrån och ut  

• Saccharide isomerate: Återfuktare från naturligt socker. Detta binder 
sig naturligt med hudens keratin och kallas därför också för 
"fuktmagnet"  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemmavård 

Applicera Epigenetic Serum varje 
morgon och kväll efter att du tvättat 
ansiktet och massera varsamt in. 
Applicera sedan dag- eller nattvård som 
vanligt.   

Fördelar: 

• Mild serumemulsion 

• Innovativ epigenetisk agent 

• Hjälper till att föryngra hudens 
textur 

• Håller cellerna unga längre 

• Återfuktar 

• Reducerar rynkor orsakade av torr 
hud 

• Passar alla hudtyper 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

15 ml 

Ref. 

2660 

 

 

 

 
  

 IRRESISTIBLE EYE ELIXIR 
 

Irresistible Eye Elixir är ett måste för trötta, svullna ögon. Den silkeslena 
elixiren kommer i en praktiskt roll-on förpackning och vitaliserar huden, ger 
den intensiv fukt och säkerställer att du alltid ser vaken och pigg ut. Den 
kylande massagekulan masserar ögonområdet, stimulerar mikrocirkula- 
tionen och reducerar därmed svullnad. 

Irresistible Eye Elixir kombinerar långkedjig hyaluronsyra och glycerin som 
omedelbart återfuktar och vitaliserar huden. Innehållet av koffein stöttar 
denna effekt och ger trötta ögon nytt liv. 

När Matrixyl ™ 3000, ett peptidkomplex, används under en längre tid, 
stimuleras syntesen av kollagen och hyaluronsyra, som hjälper till att jämna 
ut rynkor och förbättrar hudens elasticitet och spänst. 

Silkeextrakt från Akacia skyddar och reparerar mikrokapillärsystemet i det 
känsliga området runt ögonen, vilket hjälper till att minska mörka cirklar 
under ögonen och bekämpa tecken på trötthet. 

Irresistible Eye Elixir är den perfekta synergin av ett silkeslent, snabb-
absorberande serum med kylningsapplikation. Resultatet? Ett strålande 
friskt, mjukare och fastare ögonområde. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Long-chain hyaluronic acid: Hyaluronsyra har en exceptionell 
förmåga att absorbera och lagra stora mängder vatten och spelar därför 
en viktig roll för att se till att huden håller en optimal fuktnivå 

• Matrixyl™3000: Anti-rynkepeptid som innehåller speciella 
meddelandepeptider (matrikiner), som spelar en viktig roll i hudens egna 
reparationsprocesser. Dessa peptider aktiverar den nya syntesen av 
hudens extracellulära matriskomponenter, såsom hyaluronsyra och 
kollagen, och säkerställer en mätbar anti-rynkeffekt i området runt 
ögonen.  

• Silk acacia extract: Minskar tecken på trötthet; minskar mörka cirklar 
och svullnad under ögonen 

• Caffeine: Ger vitalitet för ögonområdet, stimulerar mikrocirkulationen 
och motverkar svullnad 

Glycerine: Återfuktar huden och minskar rynkor orsakade av torrhet; 
främjar hudens elasticitet 

 

 

 

 

 

 

APPLICERING 

Applicera produkten från det inre 
hörnet av ögat och stryk utåt med 
lätt tryck 2-3 gånger. Du kan 
behöva knacka lätt på kulan med 
dina fingertoppar.  

Tips: Förvara produkten i kylen. 
Detta ökar den kylande och 
svullnadsdämpande effekten. 

FÖRDELAR: 

• Revitaliserar det trötta 
ögonområdet 

• Minskar svullnad 

• Ger intensiv fukt 

• Jämnar ut rynkor 

• Lämnar ögonområdet strålande 

• Idealisk för användning under 
dagen  

• Lipidfri 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

15 ml 

Ref. 

2501 

 

 

 

 

  

 GOODNIGHT LIP MASK 
 

Goodnight LIP MASK är en vårdande dag- och nattmask för läpparna.  

Läpparna saknar det skyddande yttre skikt och det fuktgivande sebum och 
svettkörtlar som övrig hud har. Därför förlorar läpparna fukt snabbare. Detta 
leder till synliga rynkor och fina linjer på kanterna av läppen samt sköra 
läppar.  

Goodnight LIP MASK ger läpparna näring på natten, när huden är särskilt 
upptagen med förnyelse och kollagenuppbyggnad och 
reparationsmekanismer är i full gång. 

Den rika läppmasken appliceras på kvällarna och ligger kvar på huden över 
natten. På dagen vårdas läpparna, håller dem återfuktade och mjuka med en 
vacker glans som håller många timmar.  

Goodnight LIP MASK innehåller värdefulla, växtbaserade lipider som 
smälter och bildar en silkeslen skyddande hinna när den appliceras på 
läpparna. Sheasmör, solrosvax och kandelillavax mjukgör den känsliga 
huden på läpparna märkbart och skyddar den mot fuktförlust. Bomullsfrö olja 
och linfröolja förser huden med essentiella fettsyror och vitaminer. Berikad 
med parakrasse-extrakt och hyaluronsyra, slätar masken även ut huden i 
angränsande övre läppområdet. Resultatet: torra, sköra läppar får en 
oemotståndlig, silkeslen mjukhet. Läpparna är återfuktade och verkar mer 
fylliga. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Shea butter: Högkvalitativ naturlig substans från nötter av 
Sheasmörträd (Butyrospermum parkii), återfuktande, utjämnande och 
mjukgörande, och hindrar huden från att torka ut 

• Sunflower wax: Från solrosfrön; skapar en behaglig känsla på huden; 
Skyddande 

• Candelilla Wax: Erhålls från blad och stjälkar av Candelilla busken 
(Euphorbia antisyphilitica) växer vilt i norra Mexiko och sydvästra 
förenta staterna; ger skydd 

• Linseed oil: Härrör från linfrö och är rik på omega-3 och Omega-6 
fettsyror; stärker hudens barriärfunktion 

• Cottonseed olja: Pressade bomullsfrön, rik på vitamin E; skyddar 

huden 

• Paracress extract (Spilanthes Acmella): Reducerar uttryckslinjer och 

jämnar ut hudytan 

• Hyaluronic acid: Ger fukt 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicering 

Goodnight LIP MASK appliceras 
på rengjorda läppar på kvällen och 
behandlar den känsliga huden i tre 
steg: 

1. Massera in masken generöst 
över läpparna och längs 
läppkonturerna  

2. Låt det dess värdefulla 
ingredienser som snabbt 
tränger in i huden verka över 
natten 

3. Vakna med släta och 
oemotståndligt smidiga läppar 

Fördelar: 

• Intensiv nattvård  

• Läker torra och sköra läppar 

• Regenererar fuktbalans 

• Ger silkeslen mjukhet 

• Skyddande 

• Lämpar sig även för läpparnas 

konturer 

• Förbättrar läpparnas volym 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

75 ml 

Ref. 

2502 

 

 

 

 
  

 GOODNIGHT HAND MASK 
 

Goodnight HAND MASK är en näringsrik och fuktgivande handcreme från 
JANSSEN COSMETICS.  

I vardagen har externa stressfaktorer en särskilt skadlig inverkan på 
händerna. Handtvätt, temperaturförändringar och negativa miljöpåverkan är 
bara några av de faktorer som får huden att bli torr och känslig. Dessutom 
har händerna en naturlig tendens att bli torra eftersom de innehåller få 
talgkörtlar. 

Goodnight HAND MASK ger märkbart mjukare händer över natten. Den 
rika formulan ger näring åt torr och stressad hud med en fuktgivande och 
lugnande kombination av glycerin, urea och bisabolol.  

Även huden runt naglarna får intensiv näring. Masken främjar regenerering 
av spruckna nagelband. Dessutom stärker biotinet i masken nagelns struktur 
och ökar dess resistens. Torra, spröda naglar blir återigen fasta, elastiska 
och glänsande. 

Goodnight HAND MASK är en spabehandling för hemmabruk. När den 
appliceras en till två gånger i veckan resulterar det i utmärkt släta, märkbart 
sammetslena händer och vackra naglar.. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Biotin: ett B-vitamin som behövs för att upprätthålla frisk hud, naglar och 
hår. Det stärker nagelns struktur och stöder hudens naturliga 
barriärfunktion. Termen H-vitamin används på tyska för att hänvisa till 
biotin. Detta understryker biotinets stora betydelse för skönheten i 
huden, eftersom H står för "Haut", vilket betyder "hud" på tyska 

• Urea: en del av hudens naturliga fuktighetsfaktor (NMF). Applicering av 
urea kan förbättra hudens förmåga att binda vatten betydligt effektivt  

• Bisabolol: har en antiinflammatorisk effekt och stöder hudens naturliga 
förnyelse 

Glycerin: återfuktar huden och förbättrar dess elasticitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICERING 

Applicera på rena händer på kvällen; 
du kan också bära en 
bomullshandske och låta masken 
verka över natten. 

FÖRDELAR: 

• För märkbart mjukare 
händer  

• Ger naglarna fasthet och 
elasticitet 

• Stärker nagelns struktur 

Ger näring till nagelbandet 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2631 

 

KABIN. 

50 ml 

Ref. 

2631P 

 

 

  

 PROBIOTICS Pro-Immune Serum  

FÖRSTÄRKANDE SERUM FÖR STRESSAD HY 

PROBIOTICS Pro-Immune Serum aktiverar hudens egna försvarsmekanismer. Detta 
unika serum innehåller aktiva ingredienser som stärker huden och ger ett omfattande 
skydd mot skador orsakade av luftföroreningar och blått ljus. 

Nyckelingrediensen i serumet är en innovativ probiotisk aktiv ingrediens som har visat 
sig förbättra hudens motståndskraft och stärka dess naturliga barriär. Denna 
probiotika hjälper till att balansera mikrobiomet och minskar irritation och skador 
orsakade av fint damm och andra miljöpåfrestningar. De negativa effekterna av blått 
ljus reduceras också avsevärt tack vare ett högeffektivt mikroalgextrakt som aktiveras 
av högenergistrålar och startar sin effektiva anti-aging-process. Dessutom stimulerar 
Betaglukan hudens eget immunförsvar och ökar hudens motståndskraft. Ectoin® i 
serumet stöttar också hudens egna skyddsmekanismer genom att skydda 
Langerhansceller som ansvarar för hudens försvarsmekanismer. Sist men inte minst 
återfuktar formulan huden intensivt med sin lång- och kortkedjiga hyaluronsyra. 

PROBIOTICS Pro-Immune Serum passar alla hudtyper. Vid regelbunden användning 
framstår huden jämnare, återfuktad och mindre stressad. Idealisk för användning i 
kombination med vår PROBIOTICS Anti-Pollution Cream. 

 

AKTIVA INGREDIENSER 

• Probiotic: gjord av mjölksyrabakterier; stärker hudens försvarsmekanismer mot 
patogena bakterier; stöttar hudens barriärfunktion; minskar torrhet och irritation; 
kan avsevärt minska transepidermal vattenförlust (TEWL) efter bara 7 dagar 

• Microalgae extract: aktiveras av blått ljus (HEV= High Energy Visible Light; 
reducerar avsevärt tecken på digitalt åldrande efter bara 10 dagar: Utstrålning 
+5%; Skrynkdjup -16%; Fasthet +4% 

• Beta-glucan: naturlig polysackarid; stimulerar hudens eget immunförsvar; ökar 
hudens motstånd 

• Ectoin®: skyddar Langerhanscellerna i huden ("väktare" av immunsystemet) 

• Saccharide isomerate: ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden 

• Long- and short-chained hyaluronic acids: ger långvarig fukt 

• Allantoin: lugnande; hjälper till att lindra rodnad 

• Bisabolol: lugnande; hjälper till att lindra rodnad 

• Vitamin E: neutraliserar de fria radikalerna som orsakar cellskador  

 

 

 

• Skyddar mot negativ yttre 
miljöpåverkan 

• Stärker hudens mikrobiom 

• Skyddar mot digitalt 
åldrande 

• Stabiliserar hudens 
immunceller 

• Ger fukt 

• Minskar irritation 

• Silkeslen konsistens 

 

Applicering 

Massera försiktigt in i huden efter rengöring 
på morgonen och/eller kvällen. Applicera på 
ansikte, hals och dekolletage. Låt serumet 
absorberas och applicera sedan din vanliga 
dag- eller nattkräm. Vi rekommenderar att du 
kombinerar serumet med PROBIOTICS Anti-
Pollution Cream på morgonen och/eller 
kvällen för en särskilt effektiv hudvårdsrutin. 

Tips: PROBIOTICS Pro-Immune Serum är 
det idealiska komplementet till PROBIOTICS 
Anti-Pollution Cream, men det kan också 
användas i kombination med vilken annan 
fuktgivande kräm som helst. På sommaren 
eller när det är ökad UV-strålning kan den 
kombineras med Face Guard Advanced. Vi 
rekommenderar att du applicerar produkterna 
enligt följande: 

1. Face Guard Advanced  

2. PROBIOTICS Pro-Immune Serum 

3. PROBIOTICS Anti-Pollution Cream 

 

 

1. Prob 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2621 

 

KABIN. 

150 ml 

Ref. 

2621P 

 

 

  

 PROBIOTICS Anti-Pollution Cream  
SKYDDANDE 24-TIMMARSVÅRD FÖR STRESSAD & MILJÖPÅVERKAD HY 

PROBIOTICS Anti-Pollution Cream vårdar irriterad hud som stressas av vardagliga 
miljöpåverkan. Den rika formulan innehåller aktiva ingredienser som skyddar huden 
från luftföroreningar och blått ljus. 

Nyckelingrediensen i denna unika formel är en innovativ probiotika som har visat sig 
förbättra hudens motståndskraft och stärka hudbarriären. Denna probiotika hjälper till 
att balansera mikrobiomet och minska irritation och skador orsakade av fint damm och 
andra miljöpåfrestningar. Det innovativa mikroalgextraktet motverkar digitalt åldrande 
av hudskador orsakade av blått ljus. Extraktet aktiveras av högenergistrålarna och 
startar upp sin effektiva anti-aging process. Rött kameliaextrakt minskar de negativa 
effekterna av luftföroreningar tack vare dess kraftfulla antioxidativa effekt. Det minskar 
rynkor och förbättrar hudens täthet och fuktinnehåll. Kort- och långkedjig hyaluronsyra 
rätar ut fina linjer och rynkor, medan E-vitamin neutraliserar fria radikaler och dyrbart 
sheasmör ger näring åt huden. 

PROBIOTICS Anti-Pollution Cream är lämplig för alla hudtyper. Med regelbunden 
användning ser huden mer balanserad, jämn och slät ut. Idealisk för användning i 
kombination med PROBIOTICS Pro-Immune Serum. 

 

AKTIVA INGREDIENSER 

• Probiotic: gjord av mjölksyrabakterier; stärker hudens försvarsmekanismer mot 
patogena bakterier; stöttar hudens barriärfunktion; minskar torrhet och irritation; 
kan avsevärt minska transepidermal vattenförlust (TEWL) efter bara 7 dagar 

• Microalgae extract: aktiveras av blått ljus (HEV= High Energy Visible Light; 
reducerar avsevärt tecken på digitalt åldrande efter bara 10 dagar: Utstrålning 
+5%; Skrynkdjup -16%; Fasthet +4% 

• Red Camellia Extract: extrakt från Camellia japonica, en växt med röda 
blommor från Japan och Korea; har en antioxidativ effekt, minskar rynkor, 
förbättrar hudens spänst och fukt; bra anti-age effekt mot skador orsakade av fint 
damm 

• Long- and short-chained hyaluronic acids: ger långvarig fukt  

• Saccharide isomerate: ett hudidentiskt kolhydratkomplex för långvarig 
återfuktning av huden 

• Vitamin E: neutraliserar de fria radikalerna som orsakar cellskador 

• Shea Butter: lämnar huden slät och smidig 

 

• Skyddar mot negativ yttre 
miljöpåverkan 

• Stärker hudens mikrobiom 

• Skyddar mot digitalt 
åldrande 

• Ger huden långvarig 
återfuktning 

• Minskar fina linjer och rynkor 

• Minskar irritation 

• Omedelbar smidighet och 
släthet 

 

Applicering 

Applicera PROBIOTICS Anti-Pollution 
Cream regelbundet på ansikte och 
dekolletag på morgonen och/eller 
kvällen efter rengöring och massera in 
försiktigt. Applicera helst PROBIOTICS 
Pro-Immune Serum innan. 

Tips: PROBIOTICS Anti-Pollution 
Cream är det perfekta komplementet till 
vårt probiotiska immunserum. Vi 
rekommenderar användning i 
kombination med Face Guard Advanced 
om du har särskilt känslig hud eller om 
det finns ökad UV-strålning. Vi 
rekommenderar att du applicerar 
produkterna enligt följande 

: 

1. Face Guard Advanced 

2. PROBIOTICS Pro-Immune Serum 

3. PROBIOTICS Anti-Pollution 
Cream 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

2610 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

2610P 

 

 

  

 MARINE COLLAGEN 

UPPSTRAMANDE ANTI-AGEING CREAM 

Marine Collagen Cream med marint kollagen och kollagenförstärkare motverkar 
minskad vävnadsfasthet och minimerar rynkor. Den rika formeln hjälper huden att 
tredubbla sitt naturliga kollageninnehåll, så att den ser ungdomlig, fylligare och 
fastare ut. 

1. Marint kollagen ger en märkbar lyftande effekt på huden. Det täcker huden 
som en osynlig film som binder fukt och fyller ut fina rynkor och linjer. 

2. Granatäppleblommaxtraktet i kombination med stabiliserat C-vitamin aktiverar 
hudens egen kollagenproduktion, vilket säkerställer påfyllning, tätare hud. 

3. Eftersom både granatäppleblommaxtrakt och C-vitamin är kända för sin anti-
oxidativa aktivitet, förhindrar krämen också nedbrytning av kollagenfibrer och 
motverkar för tidigt hudåldande. 

Dessutom ger långkedjad hyaluronsyra omedelbart huden märkbar jämnhet och 
smidighet. Närande macadamiaolja lämnar huden silkeslen och E-vitamin 
skyddar cellerna från fria radikaler och för tidig, ljusrelaterad hudåldrande. 

Marine Collagen Cream har en rik konsistens och absorberas snabbt av huden. 
Det är lämpligt som sista vårdsteg för kollagenbehandling och som stärkande 24-
timmars hudvård hemma. 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Marine Collagen: Kollagen är en av hudens huvudkomponenter och 
ansvarar för dess elasticitet och spänst. Marint kollagen har samma 
trippelspiralstruktur som huden och har hög kapacitet för vätskeabsorption. 
Det täcker huden som en osynlig film som binder fukt, och fyller ut fina 
rynkor och linjer 

• Pomegranate extract: Koncentrerat granatäppleblommaxtrakt (punica 
granatum, flos) och ett C-vitaminderivat; stimulerar kollagenproduktionen, 
ökar hudens densitet, minskar rynkor och skyddar mot ljusrelaterad 
hudåldring 

• Long-chain hyaluronic acid: Bildar en vattenbindande film på hudytan och 
skyddar huden från att torka ut. Fyller ut fina linjer och rynkor 

• Macadamia oil: En naturlig olja extraherad från macadamianöt; absorberar 
väl, ger näring åt huden och lämnar den mjuk och smidig 

• Vitamin E Acetate: E-vitamin är en naturlig antioxidant; beroende på vilken 
koncentration som används skyddar E-vitamin huden från de negativa 
effekterna av fria radikaler, återfuktar och slätar ut huden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kräm mot åldrande 

• Stimulerar kollagenproduktion 

• Återfuktande 

• Lyftande effekt 

• Lämnar huden silkeslen och 
näringsrik 

• Härlig doft 

 

Applicering 

Marine Collagen Cream är det sista 
steget i Marine Collagen Contouring 
Treatment. 
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