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DETALJ. 

50 ml 

 

 

 

 

CELEBRATION BOX BE BEAUTIFUL 

Vitaforce C Cream 50ml                      

C VITAMIN KRÄM 

Vitaforce C Cream är en c vitamin creme från JANSSEN COSMETICS 
Demanding Skin serie. Rek utpris 680kr/50ml. 

Vitaforce C Cream är en högeffektiv och aktiv creme för behandling av de 
första tecknen på hudens åldrande dvs rynkor orsakade av torrhet och fina 
linjer.  

Vitaforce C Cream erbjuder pålitlig vård. Kombinationen av låg- och 
högmolekylär hyaluronsyra ger märkbar mjukhet och långvarig förbättring av 
fukthalten i de övre skikten av epidermis. 

C-vitaminfosfat (en stabiliserad form av C-vitamin) tränger djupt in i 
hudvävnaden, där det omvandlas till aktivt C-vitamin. Fokus ligger på tre 
effekter: 

1. I dermis stimulerar C vitamin syntesen av ny kollagen och saktar därför 
ner hudens åldrande. Detta märks genom slätare hud. 

2. UV-strålning och tobaksrök producerar stora mängder fria radikaler. C-
vitamin är en extremt kraftfull antioxidant som skyddar huden mot den 
destruktiva effekten av fria radikaler och förebygger därför hudens åldrande. 

3. C vitamin hämmar syntesen av hudens egna pigment, melanin. Detta 
ljusar upp hudens färg och förbättrar dess lyster. Åldersfläckar reduceras 
och huden får ett jämnare och yngre utseende. 

Ett uppfriskande och återupplivande extrakt av citroner som hjälper huden 
att ljusas upp och förbättrar hudens lyster. Vitamin E acetat (den 
stabiliserade formen av vitamin E) omvandlas till den kraftfulla antioxidanten 
vitamin E (tokoferol) i huden. Det skyddar speciellt cellmembranen mot fria 
radikaler. 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Vitamin C phosphate: Stimulerar syntesen av kollagenfibrer, förbättrar 
hudens mjukhet, skyddar mot fria radikaler, hämmar melaninformation 

• Vitamin E acetate: Skyddar cellmembranen mot fria radikaler 

• Hyaluronic acid (long- and short-chain): Omedelbart märkbar 
hudutjämning och ökad hudfukt; reducerar rynkor orsakade av torrhet 

• Lemon extract: Uppfriskande utjämnande hudton 

 

• För ungdomlig, slät och jämnare 
hy 

• Stimulerar kollagen och 
elastinproduktion 

• Neutraliserar fria radikaler 

• Uppfriskande effekt, behaglig 
doft  

• Skyddar mot för tidigt åldrande 
av huden 

 

 

Hemvård 

Fördela över rengjort ansikte på morgon 
och/eller kväll.  

Tips: Vitaforce C Skin Complex är det 
optimala tillskottet. När den appliceras i 
kombination med Vitaforce C Cream, 
förses den krävande huden med ett 
oslagbart dubbelvårdande set för 
smidig, jämn hy med förbättrad lyster. 

Rekommendation: Face Guard 
Advanced motverkar förtidigt åldrande 
av huden med ett effektivt ljusskydd. För 
att uppnå detta, tillämpa alltid den 
extremt lätta lotionen under Vitaforce C 
Cream under dagen. 
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DEMANDING SKIN 

 

 

 

GROSS. 

25 x 2 ml 

Ref. 

1992P 

 

 

  

 Anti-Wrinkle Booster  7x2ml 

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 mikro-
vävnaden och kan därför minska uttryckslinjer.  

Resultatet: din hud blir omedelbart smidigare och fastare – och mer 
ungdomlig.  

 

 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 

 

 

• 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 Make-
up för att öka hållbarheten hos make-
upen och för att lämna huden strålande 
fräsch.  
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