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RET. 

100 ml 

Ref. 

1102 
 

WHLS. 

100 ml 

Ref. 

1102P 

 

 
  

 Luxury Oil Cleanser 

LUXURY CLEANSING OIL 

Luxury Oil Cleanser från JANSSEN COSMETICS Mature Skin serie, är en 
härlig, lätt rengörande olja med guld för torr, mogen hud. Den lyxiga oljan 
ger ett gyllene skimmer och rengör huden snabbt, försiktigt och noggrant, 
utan att försämra dess naturliga skyddsbarriär.  

Luxury Oil Cleanser är idealisk för att lösa upp smink, damm- och 
smutspartiklar och kan lätt sköljas bort med vatten. Tack vare sin hydrofila 
formel uppnår den en perfekt rengöringseffekt och tar enkelt bort vattentätt 
ögonsmink i en enkel rengöringsprocess. 

Luxury Oil Cleanser innehåller ädla naturliga oljor som vårdar huden 
intensivt - Gold of Pleasure Oil är rik på viktiga omega-fettsyror och stöttar 
hudens skyddsbarriär. Calendula-extrakt minskar irritation och lindrar 
stressad hud.  

Resultatet? Ren och mjuk hud! Den perfekta produkten för en mild 
rengöringsrutin! 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Gold of Pleasure Oil: “Gold of pleasure” (INCI: Camelina Sativa Oil är 
det engelska namnet på guldgulolja, som är känd för oss som 
kamelinaolja. Den är rik på omättade omega-3 och omega-6-fettsyror, 
jämnar ut huden och lämnar den känsla smidig 

• Oil-soluble calendula: innehåller lipofil ingrediens och arom av 
kalendulablommor (flavonoider, karotenoider); ger näring åt torr, grov 
och flagnande hud 

• Coconut fatty acid glycerol ester: hydrofil olja av vegetabiliskt 
ursprung; används som emuleringsmedel, kombinerar vatten och fett. 

 

 

Skonsam, oljebaserad rengöring 

Lämnar huden smidig 

Passar för känslig hud 

Inga konserveringsmedel 

 

Applicering 

Applicera Luxury Oil Cleanser på huden, 
sprid den över ansiktet, med fuktiga 
fingrar och avlägsna med ljummet 
vatten. Skölj sedan huden med Micellar 
Skin Tonic. 
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