AMPULLER

REFERENSNUMMER

PRODUKT

STORLEK

OMFATTANDE SORTIMENT AV UTVALDA VERKSAMMA ÄMNEN KONCENTRERAT I AMPULLER

Eye Flash Fluid

1900

25 x 1,5 ml

Hyaluron Fluid

1951

25 x 2 Ml

Melafadin Fluid

1981

25 x 2 Ml

Anti-Wrinkle Booster

1992

25 x 2 Ml

Caviar Extract

1991

25 x 2 Ml

Brilliance Shine Elixir

AMPOULES är ett omfattande sortiment av
utvalda verksamma koncentrat i ampullform.
Ampuller är en optimal typ av doserad ”En-Dos”
applicering, d.v.s. en ampull är avsedd för en
behandling och bör alltid användas upp helt.
På grund av den bakteriefria produktionsprocessen (steril fyllning under uteslutande av
syre), finns ampullerna tillgängliga med ett
minimum av konserveringsmedel. Samtidigt
innehåller de koncentrerade, aktiva, substanser,
som reagerar känsligt på syret i luften.
Ampullens koncentrat har till uppgift att öka den
kosmetiska hudvårdens effekt. Hudens funktion
är normaliserad, vitaliserad eller lugnad
beroende på de enskilda aktiva substanserna i
varje ampull. Dessutom, är långkedjad
hyaluronsyra som finns i varje enskild ampull en
anmärkningsvärd fuktighetsförstärkare.
Tillsammans med hudens yta, besitter
hyaluronsyra en extraordinär fuktbindningsförmåga. Detta gynnar alla hudtyper, eftersom
varje applicering ger mer fukt och bibehåller en
vacker, frisk och fräsch hud.
Ampullkoncentrat lämpar sig optimalt för
applicering i en kurbehandling: appliceras
dagligen under en period av ca. 2-4 veckor, då
de utvecklar sin märkbara effekt under dag- eller
nattvårdsprodukten.
Under klinisk behandling kan ampullapplicering
förbättras med iontofores. Detta är möjligt
eftersom alla AMPULLER innehåller
vattenlösliga aktiva substanser och har låg
molekylvikt. Genom iontofores skjuts anjoner in i
huden.
Den individuella rekommendationen angående
iontofores kan variera i enskilda fall.
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AMPOULES

Eye Flash Fluid

•

Två typer av hyaluronsyra
återfuktar intensivt trött & slapp
hud runt ögonen

•

Små rynkor som orsakas av
torrhet försvinner omedelbart

•

Huden runt ögonen ser jämnare
ut

•

Huden är uppfriskad och
föryngrad

•

Svullnader verkar mindre

•

Serumet innehåller en subtil
blandning av dofter

ETT AKTIVT SERUM FÖR TRÖTT HUD RUNT ÖGONEN
Eye Flash Fluid utvecklades speciellt för den utmattade och känsliga huden
kring våra ögon. Formulan, som innehåller en kombination av kort- och
långkedjad hyaluronsyra, jämnar omedelbart ut rynkor som orsakats av
torrhet och har en märkbar lyftande effekt. Den innehåller också Matrixyl
3000, ett peptidkomplex som stimulerar syntesen av kollagen och
hyaluronsyra, hjälper till att släta ut rynkor, och förbättrar elasticiteten och
styvhet av huden. Nyare studier på ögonområdet visar att Matrixyl 3000 är
mycket effektiv i denna känsliga och krävande region.
Eye Flash Fluid ger trött hud runt ögonen en ny lyster och fräschör på bara
några minuter. På lång sikt kommer hudens naturliga fuktbehållare att fyllas
på och rynkor reduceras synligt.

HEMVÅRD
Applicera Eye Flash Fluid på området
runt ögonen efter rengöring av huden på
morgon och/eller på kväll och klappa in
den lätt med fingertopparna.
Vira toppen av ampullen i en
pappersservett och bryt av toppen och
häll innehållet i handflatan. Fördela
sedan vätskan jämnt runt ögonen och
klappa in den.
Denna produkt är endast för utvärtes
bruk.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Långkedjad hyaluronsyra bildar en
skyddande film på huden genom att fästa sig till Stratum Corneum och
återfuktar. Den vårdar, återfuktar och jämnar ut huden

•

Short-chain hyaluronic acid: Kortkedjad hyaluronsyra återfuktar och
bevarar fukt i huden mycket väl. Det penetrerar de yttre lagren av
Stratum Corneum, kapslar in fukt, och jämnar även ut huden inifrån

•

Glycerine: Glycerin är hygroskopisk och kapslar in vatten i de yttre
lagren av Stratum Corneum

•

Matrixyl 3000 (peptide complex): Matrixyl 3000 innehåller speciella
budbärarpeptider (matrikines), som spelar stor roll i hudens naturliga
reparationsprocesser. Dessa peptider aktiverar syntesen av
extracellulära matrixkomponenter i huden såsom hyaluronsyra och
kollagen, och har en märkbar anti-rynkeffekt runt ögonen
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AMPOULES
•

Snabb hjälp för extremt
fuktfattig hy

•

Förbättrar hudens
motståndskraft

•

För ungdomligt slät och vacker
hy

•

Fyller hudens fettdepåer

•

Slätar ut rynkor som orsakas av
torrhet

•

Lyftande effekt

Hyaluron Fluid
SERUM FÖR FUKTFATTIG, UTTORKAD HUD
Fuktbrist är synlig och inte bara en fråga om ålder.
Klimatkontrollerade rum, värme och kyla, otillräcklig tillförsel av fukt och, inte
sällan, felaktiga rengöringspreparat leder ofta till torr hud som är spänd, kliar
och avslöjar linjer och rynkor oavsett ålder.
Hyaluron Fluid återfuktar "törstig" hud på ett hållbart sätt. Strukturen av
hyaluronsyran är livsviktig i detta fall. Medan långkedjad hyaluronsyra bildar
en skyddande hinna på epidermis, verkar kortkedjad hyaluronsyra på en
djupare nivå. De stora mängder av fukt som kapslas in leder till en genuint
lyftande effekt: huden slätas ut inifrån och ut.
Ampull efter ampull, återfår huden sin smidighet och återuppväcker känslan
av ung och slät hud.

Hemvård
Fördela varsamt Hyaluron Fluid på
rengjord hy. För att göra det, bryt av
toppen av ampullen, skydda händerna
med en pappersservett, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Applikation med Jontopfores
endast om hudens tillstånd tillåter.
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Long-chain hyaluronic acid: Hudvårdande, återfuktande, utslätande

•

Short-chain hyaluronic acid: Extremt fuktgivande och fuktbevarande
effekt, hög fuktbindningsförmåga, lyfter och slätar ut epidermis från
djupet

Tips: Idealisk för användning under en
flygresa. Under en 8-10-timmars
flygning, kan 2-3 ampuller appliceras
varannan timme.
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AMPOULES
•

Balanserar färgen och strukturen
på hyn

•

Fuktgivande

•

Idealisk för hyperpigmentering

Hemvård

Melafadin Fluid
AKTIVT SERUM FÖR UPPLJUSANDE EFFEKT
Melafadin Fluid är ett speciellt koncentrat med effektiva hudblekningsmedel
som hämmar melaninsyntes vid sin källa, blockerar melaninmognad och
slutligen hämmar melaninupptag i hornlagrets celler.
Vätskan är särskilt lämpad att använda på kvällen och stöttar FAIR SKIN
konceptet, som ljusar upp huden i 4 stadier.

Fördela Melafadin Fluid varsamt över
rengjord hud. För att göra detta, bryt av
toppen av ampullen, med hjälp av en
pappersservett som skydd, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt. Använd Brightening Day
Protection på morgonen och Brightening
Night Care på kvällen för bästa resultat.
Regelbunden applicering i 4 veckor var
2-3 månad har visat sig vara särskilt
effektiv.

Med regelbunden applicering och i kombination med FAIR SKIN produkter,
blir mörka pigmenteringsfläckar på huden ljusare.

Under denna tid, bör huden skyddas
från direkt exponering av solen.
Användning av Brightening Day
Protection (Ref. 3311) eller Face Guard
Advanced är optimalt.

AKTIVA SUBSTANSER

Endast för utvärtes bruk.

•

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

•

Lipoamino acid: (INCI: undecylenoyl fenylalanin), effektivt
hudblekningsmedel, som bevisligen blockerar α-MSH-receptorer på ytan
av melanocyterna

Notering: Applicering med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter.

•

Vitamin C phosphate: Stabiliserad askorbinsyra; stabilt i vatten.
omvandlas till fritt C-vitamin på huden av hudens naturliga enzymer
(esteraser); hämmar melaninmognad

•

Plant extract SORR: Mycket aktivt extrakt bestående av Siegesbeckia
orientalis och Rabdosia rubescens; hämmar melaninabsorptionen i
keratinocyter, har en lugnande och antioxidanteffekt, främjar en jämn,
strålande hy

Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), duration: 3-5 minuter.
Tips: För effektiv "uppljusande effekt i 4
steg", bör daglig hudvård med FAIR
SKIN cosmeceuticals användas.

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

AMPOULES

Anti-Wrinkle Booster
UPPSTRAMANDE SERUM FÖR ALLA HUDTYPER
Anti-Wrinkle Booster är den nya uppstramande ampullen från JANSSEN
COSMETICS, som lämnar huden synligt yngre och smidigare. Det aktiva
koncentratet ger din hy den maximala dosen av utslätande antirynkmedel
och reducerar uttryckslinjer och torrhudsrynkor på nolltid.
Instensyl®, 3D Biopolymer tillverkad av kassavarot, fungerar som ett stöd åt
huden och ger en märkbart lyftande effekt. Kort- och långkedjad
hyaluronsyra återfuktar och slätar samtidigt ut huden. Med hjälp av
Saccharide isomerate, en fuktgivare gjord på naturligt socker, kan denna
effekt pågå i upp till 72 timmar.
Gatuline® Expression, den högpresterande agenten tillverkad av
sydamerikanska paracress (Acmella oleracea) lindrar spänningar i mikrovävnaden och kan därför minska uttryckslinjer.
Resultatet: din hud blir omedelbart smidigare och fastare – och mer
ungdomlig.

•

Omedelbar lyftande effekt

•

Ultimat återfuktning

•

Synlig utjämning av torra
hudrynkor

•

Minskar långsiktiga uttryckslinjer

•

Bra bas för make-up

Hemvård
Applicera försiktigt en Anti-Wrinkle
Booster på ren hy. För att göra detta,
bryt ampullens topp med en
pappersservett för att skydda handen
och töm hela innehållet i handflatan.
Applicera sedan jämnt över ansikte och
hals och massera varsamt in.
Endast för utvärtes bruk.
Notering: Användning med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter
Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-) Längd: 3-5 minuter.
Förslag: Applicera direkt under Makeup för att öka hållbarheten hos makeupen och för att lämna huden strålande
fräsch.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Instensyl® (Cassava root extract): Formar ett stödnät på huden; man
känner och märker effekterna omedelbart

•

Gatuline® Expression (Acmella oleracea): Reducerar uttryckslinjer
och jämnar ut hudens yta; Nyligen genomförda studier visar särskilt
effektiva resultat runt ögonområdet

•

Long-chain hyaluronic acid: Behandlar de övre epidermala hudlagren.
Jämnar ut fuktbalansen och reducerar ytliga och torra hudrynkor

•

Short-chain hyaluronic acid: Penetreras djupare ned i det epidermala
hudvävnadsskiktet. De kan lagras där och därmed möjliggöra en extra
fyllnadseffekt inifrån och ut

•

Saccharide Isomerate: Återfuktande fuktgivare gjord på naturligt
socker. Detta bildar en naturlig bindning med keratin (hornsubstans) i
huden och kallas därför för en fuktmagnet. Effekter varar upp till 72
timmar
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AMPOULES

GROSS.
25 x 2 ml

•

Aktivering och vitalisering av
trött, slapp hud

•

Skyddar mot fria radikaler

•

Märkbar och synlig hjälp för trött
och stressad hud

•

Stimulerar ny cellformation

•

Stöttar den naturliga
förnyelseprocessen

•

Motverkar förtidigt åldrande av
huden

Ref.
1991P

Caviar Extract
SERUM FÖR HUDREGENERERING
I tider av ökad känslighet för stress, verkar ansiktskonturerna särskilt slappa
och trötta. Med ökad exponering av sol, viktminskning och gifter som
överdriven koffein eller nikotin blir påfrestningen på huden stor. Vad som nu
krävs är en stimulans som regenererar och aktiverar den.
Med sitt biologiska och aktiva substansextrakt, erbjuder Caviar Extract en
idealisk stimulans.

Hemvård
Fördela försiktigt Caviar Extract över
rengjord hud. För att göra detta, bryt av
toppen av ampullen, skydda händerna
med en pappersservett, och häll hela
innehållet i handflatan. Fördela sedan
jämnt över ansikte och hals och klappa
in försiktigt.
Endast för utvärtes bruk.

AKTIVA SUBSTANSER

Notering: Applikation med Jontofores
endast om hudens tillstånd tillåter.

•

Long-chain hyaluronic acid: Hudvårdande, återfuktande, utslätande

•

Caviar extract: Innehåller aminosyror och sockerföreningar, en ideal
och radikal påskyndare som på samma gång, främjar hudens
mikrocirkulation, tillförseln av syre, och stimulerar bildandet av nya celler

•

Artemia extract: Marina planktonextrakt. Reparerar, aktiverar cellernas
metabolism, fungerar som en energiförsörjning

Polaritet för produktelektrod: NEGATIV
(-), längd: 3-5 minuter.
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DETALJ.
7 x 2 ml
Ref.
1290

•

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

GROSS.
25 x 2 ml
Ref.
1290P

Applicering

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.

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.

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 SUBSTANSER
•

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 antirynkingrediens; jämnar ut linjer och rynkor

•

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