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TREND EDITION 
GLOW SECRETS 
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Sensational Glow Cream 2620 50 ml 2620P 100 ml 

Magic Glow Serum 2630 30 ml 2630P 50 ml 

 

 

Alla vill ha vacker, glödande hud! 

JANSSEN COSMETICS har utvecklat två hudvårdsprodukter inom serien 
Trend Edition, som ger huden omedelbar, långvarig, strålande och naturlig 
lyster: 

Sensational Glow Cream och Magic Glow Serum 

Sensational Glow Cream appliceras först för att bygga en långvarig lyster, 
medan Magic Glow Serum ger ett omedelbart bländande resultat tack vare 
speciella glimmerpigment. 

Den viktigaste aktiva ingrediensen i JANSSEN COSMETICS nya Glow 
Collection är ett innovativt algextrakt som förbättrar hudens lyster när det 
används regelbundet. Det nya algextrakt optimerar cellförnyelsen i de övre 
lagren av huden, vilket skapar en enhetlig struktur som är nödvändig för en 
naturlig lyster. 

 

För att främja en långvarig lyster 
innehåller båda produkterna också ett 
Equal Refining Complex från det gula 
moambe-trädet, som bekämpar fet 
glans och minimerar porerna. De 
innehåller också koffein för att stötta 
hudens mikrocirkulation. Och slutligen 
stärker vitamin B3 (nikotinamid) hudens 
barriär och minskar inflammation 
(särskilt hudrodnad). 

Soft Focus-pigmenten ger omedelbart 
ett naturligt sken, eftersom de sprider 
ljus för att skapa en optisk utjämnande 
effekt på huden. Båda produkterna 
innehåller dessa Soft Focus-pigment.  

I Magic Glow Serum förbättras dessa 
ytterligare med speciella glödpigment. 

Du kan vara kreativ när du använder vår 
nya GLOW kollektion. Båda produkterna 
är idealiska som fristående 
dagbehandlingar, men de kan också 
användas i kombination. Magic Glow 
Serum kan till exempel användas som 
en highligther när den appliceras lokalt 
på specifika områden i ansiktet ovanpå 
Sensational Glow Cream, eller som en 
primer innan du applicerar smink. 
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TREND EDITION 

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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TREND EDITION 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

2630 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

2630P 

 

 
  

 Magic Glow Serum 
SERUM SOM GER HUD OMEDELBART SYNLIG GLÖD 

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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EFFICACY STUDIES 

The extract, which is derived from the cell plasma of algae found in the Indian Ocean, has been proven to have the 
following results: 

Enhanced radiance + 28% (L value on a colorimeter) 

Increased hydration + 17% (Corneometer)  

TEWL    - 3.3% (Tewameter)  

Skin firmness  + 7.1% (Cutometer) 

(In vivo study on 20 people between 30 and 50 years old) 

 


