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MATURE SKIN  
ANTI-AGE SYSTEMET FÖR MOGEN HY 
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Multi Action Cleansing Balm 1100 50 ml 1100P 100 ml 

Micellar Skin Tonic 1101 200 ml 1101P 500 ml 

Skin Refining Enzyme Peel 1107 50 ml 1107P 150 ml 

Perfect Lift Cream 1110 50 ml 1110P 150 ml 

Rich Recovery Cream 1120 50 ml 1120P 200 ml 

Age Perfecting Serum 1130 30 ml 1130P 50 ml 

Night Recovery Serum 1131 30 ml   

Rejuvenating Mask 1140 50 ml 1141P 200 ml 

Tri-Care Eye Cream  1160 15 ml 1160P 30 ml 

Isoflavonia Relief 1170 50 st 1170P 150 st 

  Instant Lift Serum 1190 30 ml 1190P 50 ml 

  Skin Contour Cream  1117 50 ml 1117P 150 ml 

 

 

 

 

 

MATURE SKIN från JANSSEN COSMETICS 
är en innovativ produktserie för anti-age med 
kraftfulla aktiva ingredienser som har 
utvecklats speciellt för att tillgodose behoven 
hos mer mogen hy. Produkterna reaktiverar 
hudens naturliga förnyelseprocesser och gör 
att små ojämnheter optiskt försvinner.  

Rynkor, livlös hud, förlust av elasticitet, 
känslig hud eller pigmentfläckar - detta 
kommer vi alla i någon form så småningom 
att uppleva. Med de kombinerade effekterna 
av naturliga aktiva ingredienser och innovativ 
teknik, har MATURE SKIN inte bortsett från 
något av tecknen på åldrande hud.  

Den nya vårdserien innehåller Cellular 
Regeneration Complex av rödklöverextrakt 
och fermenterat svart te, Kombucha. 
Rödklöverextrakt är rik på isoflavoner; den 
återfuktar och återskapar hudens balans. 
Kombucha, "svampen med lång livslängd" 
förbättrar utstrålningen och ger en rosigare 
hy.  

Dessutom visar ny forskning att Kombucha 
faktiskt stimulerar utveckling och mognaden 
av fettceller i huden, vilket har en naturlig, 
utjämnande lipidpåfyllande effekt. Beprövade 
och testade aktiva ingredienser, såsom kort- 
och långkedjad hyaluronsyra, vitaminerna A, 
C och E, hudskyddande stamceller från 
hallon och alpros, rododendron, och 
vitaliserande sidenakacia kompletterar detta 
innovativa anti-age-koncept. 

MATURE SKIN produkter imponerar inte 
bara på grund av sin perfekta komposition, 
men också på grund av deras unika texturer 
och subtila dofter. Huden känns fastare, 
smidigare, jämnare och får en ung, fräsch 
lyster. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

1100 

 

GROSS. 

100 ml 

Ref. 

1100P 

 

 
  

 Multi Action Cleansing Balm  

LYXIG RENGÖRINGSBALSAM 

Multi Action Cleansing Balm från JANSSEN COSMETICS Mature Skin 
serie (för mogen hud) är ett innovativt ansiktsrengöringsbalsam med lyxig 
känsla vars textur faktiskt förändras under appliceringen. Multi Action 
Cleansing Balm används som mask, ansiktsrengöring, makeup borttagning 
och SOS creme för torra områden! 

Den silkeslena krämgelkonsistensen förvandlas till en rik olja när den 
masseras in i torr hud. Använd den gärna som vårdande mask under natten.  

När den sköljs bort med vatten bildas en mjölkig rengörande emulsion. Den 
frigör varsamt och grundligt huden från smink, talg och smutspartiklar 
samtidigt som den ger optimal vård för huden.  

Den subtilt doftande formulan med Murumuru smör, aprikoskärnolja och 
nattljusolja stärker hudens barriär och skyddar den mot uttorkning.  

Ett extrakt från stamceller från hallon + E-vitamin har en antioxiderande 
effekt och gör är även idealisk för mycket känslig hy. 

Resultatet: din hy kommer kännas underbart mjuk och silkeslen, och dess 
förmåga att ta emot efterföljande vårdprodukter kommer att förbättras. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Murumuru Butter: utvinns ur frön av röd/orange frukter av Murumuru 
Palm (Astrocaryum Murumuru) som växer naturligt i Amazonas. 
Växtsmöret har en unik sammansättning av essentiella fettsyror och 
bildar en skyddande hinna på huden 

• Apricot Kernel Oil: En närande olja från aprikoskärnor (Prunus 
armeniaca). Rik på omättade fettsyror och mycket lätt på huden; Det 
skyddar även huden från att torka ut 

• Evening Primrose Oil: innehåller en mycket hög andel gamma-
linolensyra som stärker hudens barriärfunktion 

• Raspberry Stem Cell Extract: oljelösligt extrakt från stamceller från 
hallon. Innehåller en hög andel karotenoider, lipider, fenolsyra och 
ellagitannin tack vare den unika stamcellsteknologin. Dessa aktiva 
substanser har särskilda antioxiderande och fuktgivande egenskaper 

• E-vitamin: är en antioxidant 

 

• Unik rengöringsupplevelse 

• Innovativ textur för maximal 
makeup-borttagning, men 
även lämplig för känslig hud   

• Ger och bevarar fukt 

• Ger huden en silkeslen 
känsla 

• Passar känslig hy 

• Flera appliceringsalternativ 

 

 

Hemmavård 

Applicera och massera varsamt in en 
liten mängd av balmen på torr hud på 
ansikte, hals och dekolletage och för att 
ta bort smink. Fukta fingrarna och 
massera huden igen. Slutligen, skölj 
med varmt vatten. 

Tips: Multi Action Cleansing Balm 
kombinerar fyra appliceringsmöjligheter i 
en och samma produkt; den är lämplig 
som rengöringskräm, makeup-remover, 
återfuktande mask och som ett SOS-
balsam för områden med särskilt torr hy. 

Som en mask: Applicera på rengjord hud 
och låt den verka 5-10 minuter. Massera med 
cirkulära rörelser och skölj sedan av med 
rikligt med varmt vatten. Masken kan även 
appliceras över natten. För detta torkas 
överskott bort med en mjuk trasa, men 
masken tvättas inte bort med varmt vatten 
förrän nästa morgon. 

Som ett SOS balsam: På vintern, om din 
hud känner sig särskilt torr, masseras en liten 
mängd av balmen försiktigt in på torra 
områden. Torka varsamt bort överflödig balm 
med en mjuk trasa.  
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MATURE SKIN 

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 

 

Hemmavård 

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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MATURE SKIN 

DETALJ. 

200 ml 

Ref. 

1101 

 

GROSS. 

500 ml 

Ref. 

1101P 

 

 
  

 Micellar Skin Tonic  

MILT ANSIKTSVATTEN MED EN MICELLICBAS   

Miscellar Skin Tonic är ett milt, alkoholfritt ansiktsvatten från JANSSEN 
COSMETICS Mature Skin serie, särskilt lämplig för mogen hud. 

Micellteknologin är kännetecknande för att med hjälp av tensider inkapsla 
smutspartiklar och sedan avlägsna dem försiktigt från huden. Samtidigt ger 
sackarid isomerates och långkedjad hyaluronsyran huden fukt. 

Micellar Skin Tonic ger mogen hy en lugnande känsla av mild fräschör och 
smidighet. På detta sätt är mogen hud optimalt förberedd för den 
efterföljande hudvården. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Saccharide Isomerates: Ämnen som framställts av naturligt 
socker. Den binder till hudens keratin och, tack vare dess goda 
vattenbindande egenskaper, möjliggör optimal fuktinträngning i 
huden 

• Long-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och fuktbindande 

 

 

• Avlägsnar varsamt 
resterprodukter från huden  

• Alkoholfri 

• Stabiliserar och regenererar 
hudens skyddande lager 

• Fuktgivande 

• Uppfriskande och 
vitaliserande 

• Förbättrar hudens receptiva 
kapacitet för efterföljande 
vårdprodukter 

 

 

Hemmavård 

Applicera Micellar Skin Tonic på morgon 
och kväll efter rengöring med Multi 
Action Cleansing Balm. Applicera 
Micellar Skin Tonic med en bomullstuss 
och stryk sedan försiktigt över ansikte, 
hals och dekolletage - din vanliga 
vårdrutin bör följa.   
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

1107 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref. 

1107P 

 

 
  

 Skin Refining Enzyme Peel 

ENZYMPEELING 

Skin Refining Enzyme Peel är en mild exfolierande gel som jämnar ut 
hudens yta och ger en perfekt start för en aktiv efterföljande hudvård. 

Skin Refining Enzyme Peel innehåller subtilisin - en specifik, 
bioteknologiskt tillverkad protase som kan bryta ned proteiner, och imiterar 
faktiskt hudens egna metaboliska process. 

Den biokemiska mekanismen för cellupplösning leder till en ökad 
cellförnyelse och slutligen till en jämnare hudstruktur.  

Alternativt kan Skin Refining Enzyme Peel appliceras i tunt lager och inte 
tvättas av, före serum och creme, för att verka som en penetration booster 
dvs möjliggöra större effekt av efterföljande aktiv hudvård. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Subtilisin: Bioteknologiskt framställt enzym, upplöser 
proteinföreningar mellan de översta hudcellerna i Stratum corneum, 
främjar peelingprocessen av Epidermis. Enzymet tillhandahålls av 
tillverkaren i en vatten/glycerin lösning. Omfattande studier av 
tillverkaren visar att enzymet har tillräcklig långsiktig stabilitet i 
kosmetiska produkter 

 

• Fri från oljor 

• Slätar ut huden 

• Perfekt förberedelse för -
intensiv hudvård  

• Klar, uppfriskande gel 

• Peeling utan mekanisk 
irritation 

• Absorberas snabbt in i huden 

 

 

Hemmavård 

Applicera Skin Refing Enzyme Peel på 
rengjord hud på kvällarna en eller två 
gånger i veckan. Låt den verka över 
natten. Tvätta inte av! För vård av 
regenererad hud, använd lämplig 
vårdkräm ovanpå. Nästa morgon, 
rengör och vårda huden som vanligt. 

Observera: All användning av peeling 
gör huden känslig för UV-ljus. Se därför 
till att du har adekvat UV-skydd och att 
du använder Face Guard Advanced 
under dagen. Först då applicerar du 
hudvårdskräm för hudförnyelse som 
vanligt.   
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref. 

1110 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref. 

1110P 

 

 
 

 Perfect Lift Cream 

UPPSTRAMANDE ANTI-AGE HUDVÅRD   

Perfect Lift Cream från JANSSEN COSMETICS med Cellular Regeneration 
Complex är en uppstramande Anti-Age hudvård, den är den perfekta 
ansiktsvården för förbättrad hudspänst och en fräschare hy.  

De högpresterande aktiva ingredienserna i Cellular Regeneration Complex - 
CRC – säkerställer en omfattande förnyelse av mogen hud och stärker 
hudens struktur.  

Rödklöverextrakt har visat sig reducera rynkor, strama upp huden och 
återfukta den. Kombucha, är en multiaktiv ingrediens från fermenterat svart 
te, som förbättrar lystern. Nyare studier visar att Kombucha kan stimulera 
utvecklingen och mognaden av fettcellerna i huden och därmed fungerar 
som en naturlig lipidpåfyllare. 

Kort- och långkedjad hyaluronsyra ger samtidigt intensiv återfuktning och gör 
så att huden omedelbart ser fylligare ut. Vitamin A-palmitat stöder den 
naturliga hudförnyelseprocessen och reparerar mindre skador orsakade av  
t ex. UV-strålning. Resultatet: din hy blir fräschare, ser fastare och smidigare 
ut – yngre, helt enkelt! 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex):  

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
återfuktar 

o Kombucha: Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack vare 
Lipipåfyllningseffekten, förbättrar lyster och ger en rosig glans 

• Vitamin A-Palmitate: Stimulerar cellaktivitet och främjar hudens 
förnyelse 

• Long and Short-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och 
fuktbindande. Idealisk för mogen hy som visar spår av små linjer 

• Saccharide Isomerates: Fuktbaserat ämne baserat på naturligt 
socker, fungerar som en fuktmagnet, återfuktar och binder fukt i de övre 
hudlagren 

• Squalene: Vårdar huden och skyddar den mot uttorkning 

• Macadamia Nut Oil: Naturlig olja, lugnar varsamt och mjukgör huden 

 

 

• Jämnar ut huden 

• Ger och bevarar fukt 

• Synlig förbättring av hudens 
struktur 

• Ökar hudens spänst och 
elasticitet 

• Förbättrar lystern  

• Idealisk grund för make-up  

 

 

Hemmavård 

Applicera Perfect Lift Cream på morgon 
och/eller kväll på rengjord hy på ansikte 
och dekolletage. 

Tips: Idealisk som make-up-foundation! 

Observera: Face Guard Advanced ger 
ett effektivt skydd mot UV-strålning. 
Under dagen kan du applicera denna 
ultralätta emulsion under Perfect Lift 
Cream. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

1120 

 

GROSS. 

200 ml 

Ref.  

1120P 

 

 
 

 Rich Recovery Cream 

RIK ANTI-AGEING VÅRD I VATTEN-I-OLJA EMULSION 

Rich Recovery Cream från JANSSEN COSMETICS Mature Skin serie är 
en rik, vitaliserande antiage cream i vatten/olja emulsion för den mogna 
huden.  

Hormonella förändringar gör mogen hud tunnare, försämrar dess naturliga 
barriärfunktion, immunförsvar och skydd. Rich Recovery Cream är ett rikare 
alternativ till Perfect Lift Cream. Det har avsiktligt utvecklats som en vatten-i-
olja emulsion, eftersom detta bildar en skyddande film på huden och stöttar 
hudens barriäregenskaper. 

Cellular Regeneration Complex – förkortat CRC - säkerställer en omfattande 
förnyelse av mogen hud och stärker hudens struktur. Rödklöverextrakt har 
visat sig reducera rynkor, strama upp huden och återfukta den. Kombucha, 
är en multiaktiv ingrediens från fermenterat svart te, som förbättrar lystern. 
Nyare studier visar att Kombucha kan stimulera utvecklingen och mognaden 
av fettcellerna i huden och därmed fungerar som en naturlig lipidpåfyllare. 

Dessutom balanserar lipidkomplexet av sheasmör, skvalen och 
macadamianötolja fukttillförseln i torra hudområden. Rich Recovery Cream 
fungerar även som en kraftfull massagekräm för ansikte, hals och 
decolletage. 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex) 

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
återfuktar 

o Kombucha: Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack vare 
lipipåfyllningseffekten, förbättrar lyster och ger en rosig glans 

• Vitamin A-Palmitate: Stimulerar cellaktivitet och främjar hudens förnyelse 

• Saccharide Isomerates: Fuktbaserat ämne baserat på naturligt socker, 
fungerar som en fuktmagnet, återfuktar och binder fukt i de övre hudlagren 

• Shea Butter: Vårdar intensivt huden och ger den en mjuk och mild 
känsla 

• Squalene: Vårdar huden och skyddar den mot uttorkning 

• Macadamia Nut Oil: Naturlig olja, lugnar och mjukar upp huden 

 

 

 

 

• Upprätthåller fukt, balanserar 
lipider 

• Fyllig konsistens 

• Ökar hudens spänst och 
elasticitet 

• Ger mjuk, slät hy 

• Förbättrar lyster  

• Anti-age effekt och skydd mot 
kyla 

 

 

Hemmavård 

Applicera Rich Recovery Cream på  

morgon och/eller kväll på rengjord hud 
på ansikte och dekolletage. 

Tips: Särskilt på vintern hjälper Rich 
Recovery Cream till att skydda huden 
från aggressiv klimatpåverkan, kyla och 
torrhet. 

Observera: Face Guard Advanced 
skyddar effektivt huden mot UV-
strålning. Applicera helt enkelt den 
ultralätta emulsionen under Rich 
Recovery Cream under dagen.  
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MATURE SKIN 

 DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

1130 

 

GROSS. 

50 ml 

Ref.  

1130P 

 

 
 

 Age Perfecting Serum  
ANTI-AGE SERUM SOM KOMPLETTERAR DIN DAGLIGA HUDVÅRD  

Age Perfecting Serum är ett högkoncentrerat serum som ger fastare och 
smidigare hud. De högpresterande aktiva ingredienserna i Cellular Regeneration 
Complex - förkortat CRC - säkerställer en omfattande förnyelse av mogen hud 
och stärker hudens struktur. 

Rödklöverextrakt har visat sig reducera rynkor, strama upp huden och återfukta 
den. Kombucha, är en multiaktiv ingrediens från fermenterat svart te, som 
förbättrar utstrålningen. Nyare studier visar att Kombucha kan stimulera 
utvecklingen och mognaden av fettcellerna i huden och därmed fungerar som en 
naturlig lipidpåfyllare. 

Dessutom ger kort- och långkedjad hyaluronsyra intensiv återfuktning och gör att 
hyn omedelbart blir fylligare.  

Vitaminerna C och E skyddar huden från cellskadliga fria radikaler och hjälper till 
att förebygga för tidigt åldrande av huden orsakad av ljus.  

I kombination med växtstamceller från Alpin Ros är huden optimalt skyddad mot 
miljöpåfrestningar. 

För snabba och synliga resultat bör serumet kombineras med din vanliga 
vårdrutin på morgonen och kvällen. 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex): 

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
stramar upp huden, återfuktande 

o Kombucha Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack 
vare den lipidpåfyllande effekten, förbättrar lyster och ger 
en rosigare hy 

• Long and Short-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och 

bindande. Idealisk för mogen hy som visar spår av små linjer 

• Vitamin E - Acetate: Blir fri E-vitamin i huden och neutraliserar 
skadliga fria radikaler 

• Vitamin C - Phosphate: Stabiliserar C-vitamin, fungerar som en 
antioxidant, stöder effekten av vitamin E och regenereringen av 

kollagen 

• Plant Stem Cells from the Alpine Rose: Stärker huden och göra den 
mer motståndskraftig mot miljöbelastning 

 

 

• Idealisk extravård för slätare hy 

• Vårdkoncentrat i en lätt emulsion 

• Förbättrar synligt hudens 
struktur och fasthet 

• Strålande hy med förbättrad 
luminositet ger ett fräscht, 
ungdomligt utseende 

 

 

Hemmavård 

Applicera Age Perfecting Serum på 
morgon och kväll på rengjord hud på 
ansikte och dekolletage. Du kan sedan 
applicera din vanliga vårdkräm över 
den.  

Tips: Age Perfecting Serum kan 
appliceras ända fram till ögonen innan 
du applicerar ögonvårdskräm. 

  

 

 

 



 

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 

 

MATURE SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

1131 

 

 

 

 
 

 Night Recovery Serum  

REGENERERANDE ANTI-AGE SERUM FÖR NATTEN  

Night Recovery Serum från JANSSEN COSMETICS Mature Skin serie är 
ett serum för den mogna huden som under natten främjar cellförnyelse och 
vitalitet. 

De högpresterande aktiva ingredienserna i Cellular Regeneration Complex - 
CRC - säkerställer en omfattande förnyelse av mogen hud och stärker 
hudens struktur. Rödklöverextrakt har visat sig reducera rynkor, strama upp 
huden och återfukta den. Kombucha, är en multiaktiv ingrediens från 
fermenterat svart te, som förbättrar lystern. Nyare studier visar att Kombucha 
kan stimulera utvecklingen och mognaden av fettcellerna i huden och 
därmed fungerar som en naturlig lipidpåfyllare. 

Silk Acacia extrakt främjar den synliga reduceringen av trötthetstecken. Det 
hjälper till att skydda och reparera huden från proteinskador orsakade av 
glycation (saccharification). Dessutom ger kort- och långkedjad hyaluronsyra 
intensiv återfuktning. Växtstamceller från Alpin Ros stärker hudens barriär. 

För snabba och synliga resultat bör serumet kombineras med din vanliga 
vårdrutin på kvällen, dvs rengöring, ansiktsvatten ich efterföljande Cream t 
ex Rich Recovery Cream. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex): 

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
stramar upp huden, återfuktande 

o Kombucha Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack 
vare den lipidpåfyllande effekten, förbättrar lyster och ger 
en rosigare hy 

• Silke Acacia extract: Extrakt från barken av persisk sidenakacia 
(Albzia Julirissin), hjälper till att förhindra tecken på trötthet på 
huden (tråkig hy, spända ansiktsdrag) 

• Plant Stem Cells from the Alpine Rose: Stärker huden och göra 
den mer motståndskraftig mot miljöbelastning 

• Long and Short-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och 
bindande. Idealisk för mogen hy som visar spår av fina linjer  

 

 

• Bekämpar olika tecken på 
hudens åldrande över natten 

• Ger dig synligt vackrare hud på 
morgonen 

• Vårdkoncentrat i en lätt 
gelemulsion 

• Förbättrar synligt strukturen och 
spänsten av huden 

• Förbättrad luminositet ger ett 
speciellt fräscht och ungdomligt 
utseende 

 

 

Hemmavård 

På kvällarna applicerar du Night 
Recovery Serum på rengjord hud på 
ansikte och dekolletage. Du kan sedan 
applicera din vanliga vårdkräm över 
den.  

Tips: Applicera Night Recovery Serum 
innan du applicerar din vanliga 
ögonvård. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

1140 

 

GROSS. 

200 ml 

Ref.  

1140P 

 

 
 

 Rejuvenating Mask * 

MYCKET EFFEKTIV REGENERERANDE KRÄMMASK   

Rejuvinating Mask, med Cellular Regeneration Complex, är en 
kompletterande intensivvård med en snabb och märkbar effekt för mogen, 
torr hud, vars regenerativ kapacitet och spänst har minskat. Den rika 
formulan lugnar och vitaliserar tråkig, trött hy på bara några minuter.  

De högpresterande aktiva ingredienserna i Cellular Regeneration Complex -
förkortad CRC - säkerställer en omfattande förnyelse av mogen hud och 
stärka hudens struktur. Rödklöverextrakt har visat sig reducera rynkor, 
strama upp huden och återfukta den. Kombucha, är en multiaktiv ingrediens 
från fermenterat svart te, som förbättrar utstrålningen. Nyare studier visar att 
Kombucha kan stimulera utvecklingen och mognaden av fettcellerna i huden 
och därmed fungerar som en naturlig lipidpåfyllare. 

En kombination av Sensitive Complex och Bisabolol ger en heltäckande, 
hudlugnande effekt. Kort- och långkedjad hyaluronsyra ger huden intensiv 
fukt.  

Resultatet: huden verkar omedelbart utvilad, vitaliserad och strålande. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex): 

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
stramar upp huden, återfuktande 

o Kombucha: Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack 
vare den lipidpåfyllande effekten, förbättrar lyster och ger 
en rosigare hy 

• Sensitive Complex: Växtextrakt med de aktiva ingredienserna från 
Centella asiatica och butcher’s broom, har en lugnande effekt på 
huden  

• Bisabolol: Normaliserar och lugnar även känslig hy 

• Long and Short-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och 

bindande. Idealisk för mogen hy som är visar spår av små linjer 

• Macadamianut OIl: Naturlig olja, lugnar och mjukar upp huden 

• Cupuacu butter: Värdefulla lipider, vårdar huden 

• Vitamin E-Acetate: Blir fri E-vitamin i huden och neutraliserar 

skadliga fria radikaler 

 

• Ger och bevarar fukt 

• Stärker märkbart 
ansiktskonturerna 

• Mer avslappnande för varje 
applikation 

• Förbättrad lyster 

• Krämigt mjuk och behaglig att 
applicera 

 

 

Hemmavård 

Applicera Rejuvinating Mask generöst 
på rengjord hud två till tre gånger i 
veckan. Låt verka i 10-15 minuter och ta 
bort resterna med en fuktig, varm 
handduk - Följ sedan din vanliga 
vårdrutin. 

Tips: För torr hud, ta försiktigt bort 
rester med en trasa och istället för att 
använda en extra nattkräm, kan du bara 
gå till sängs. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

15 ml 

Ref. 

1160 

 

GROSS. 

30 ml 

Ref.  

1160P 

 

 
 

 Tri-Care Eye Cream  

UPPSTRAMANDE ÖGONVÅRD MED TRIPPELEFFEKT  

Tri-Care Eye Cream är en uppstramande ögonvård med trippeleffekt från JANSSEN 
COSMETICS Mature Skin serie. Huden runt ögonen är ett av de känsligaste 
områdena i ansiktet. Stress, trötthet och ålder visar sig här först. 

Tri-Care Eye Cream med Cellular Regeneration Complex har utvecklats speciellt för 
kraven på mogen hy. Den rika formulan jämnar ut det krävande området runt ögonen 
och ger den intensiv återfuktning. Resultatet: den krävande huden runt ögonen känns 
behagligt mjuk, är fastare och har mer lyster. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex): 

o Rödklöverextrakt: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
stramar upp huden, återfuktande 

o Kombucha: Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack 
vare den lipidpåfyllande effekten, förbättrar lyster och ger 

en rosigare hy 

• Vitamin A - Palmitate: Stimulerar cellaktivitet och främjar hudens 
förnyelse 

• Sensitive Complex: Växtextrakt med de aktiva ingredienserna från 
Centella asiatica och butcher’s broom, har en lugnande effekt på huden  

• Light-Scattering pigments: Minskar optiskt fina linjer och rynkor 

• Long and Short-Chained Hyaluronic Acid: Fuktgivande och 
bindande. Idealisk för mogen hy som är visar spår av små linjer 

• Macadamianut Oil: Naturlig olja, lugnar och mjukar upp huden 

• Shea Butter: Vårdar huden och lämnar en skyddande hinna 

• Vitamin E - Acetate: Blir fri E-vitamin i huden och neutraliserar skadliga 
fria radikaler  

 

 

 

 

 

 

• Jämnar ut linjer och små rynkor 

• Reducerar skuggor och svullnad 
under ögonen 

• Ökar spänsten och elasticitet i 
ögonzonen 

• Stimulerar hudens egna 
regenereringsprocesser 

• Rik men ändå enkel att applicera   

• Möjliggör långvarig ögonmakeup 

 

 

Hemmavård 

Klappa försiktigt in Tri-Care Eye Cream 
runt ögonområdet på morgon och/eller 
på kväll på rengjord hud. Också utmärkt 
som en ögonmakeup-foundation. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 st 

Ref.  

1170 

 

GROSS. 

150 st 

Ref.  

1170P 

 

 

 

 Isoflavonia Relief 

VÅRDKAPSLAR FÖR SLÄT HUD 

Isoflavonia Relief är hudvård som främjar en slät hud, ett utmärkt serum, 
förpackat i engångskapslar avsedda för mogen i behov av förnyelse. 

Isoflavonia Relief hjälper till att förebygga den ljusinducerade åldringen i 
huden. Antioxidanter skyddar mot fria radikaler, som orsakas av UV-strålar, 
miljögifter och stress. Studier visar att antioxidanter i människans hud kan 
avmobilisera de aggressiva molekylerna. 

Dessutom utvecklas en hudutslätande effekt. Den hudvänliga oljebasen som 
finns i kapseln minskar fina rynkor och innehåller inget konserveringsmedel - 
därför bör hela innehållet i kapseln användas upp efter öppnandet. Den 
långsiktiga effekten för vacker, slät hud utvecklas bäst med daglig 
användning under en period på upp till 4 veckor. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Helichrysum italicum: Gul katt-tass, rik på flavonoider, skyddar mot 
fria radikaler 

• Grape Seed Extract in Liposomes: Innehåller oligomeriska 
procyanidiner – för kortat OPCs– mycket effektiva antioxidanter som 
skyddar huden mot fria radikaler och förebygger uppkomsten av ljus-
inducerat åldrande 

• Hyaluronic Acid: Fuktgivande och bindande 

• Isoflavones: Stimulerar kollagen och elastinproduktion, förbättra 
hudens struktur 

• Panax Ginseng: Stimulerar hudens mikrocirkulation 

• Centella asiatica: Pennywort stärker blodkärlen 

 

• Ökar bindvävens densitet 

• Jämnar ut huden  

• Synlig förbättring av hudens 
struktur 

• Ökar hudens spänst och 
elasticitet 

• Stöder och stimulerar hudens 
egen regenerativa process 

• Delikat mjuk gelkonsistens 

 

 

Hemmavård 

Applicera Isoflavonia Relief på morgon 
och/eller kväll innan respektive 
hudvårdskräm. För att göra detta, öppna 
locket genom att vrida eller klippa av 
toppen. Tryck ut innehållet ur kapseln 
och sprid över huden med 
fingertopparna. Var särskilt 
uppmärksam på linjer och rynkor och 
massera varsamt in den känsliga 
hudvårdsstrukturen i huden. Endast för 
utvärtes bruk. 

Observera: Face Guard Advanced 
skyddar effektivt huden mot UV-
strålning. Den ultralätta emulsionen 
appliceras helt enkelt under dagen 
under din Isoflavonia Relief.  
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

1190 

 

GROSS. 

50 ml 

Ref.  

1190P 

 

 
 

 Instant Lift Serum  

LYFTANDE SERUM   

Instant Lift Serum från JANSSEN COSMETICS med Cellular Regeneration 
Complex och högkoncentrerat marint kollagen, är för dig från ca 35 år som 
önskar ökad lyster, spänst och fräschör. 

Den snabba skönhetsformulan innehåller en hög mängd marint kollagen 
som ger omedelbart synligt ökad spänst av huden. Kollagen är ansvarig för 
fasthet och flexibilitet i huden, de är fuktgivande och fuktbevarande, 
filmbildande och åtstramande - och allt detta på kort tid! 

På lång sikt, säkerställer de högpresterande aktiva ingredienserna i Cellular 
Regeneration Complex - förkortat CRC – en omfattande förnyelse av mogen 
hud och stärker hudens struktur. Rödklöverextrakt har visat sig reducera 
rynkor, strama upp huden och återfukta den. Kombucha, en multiaktiv 
ingrediens från fermenterat svart te, förbättrar lystern och ger en naturlig 
fillereffekt. 

Resultatet: huden blir återfuktad, mjuk och smidig och får ny lyster och 
spänst. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• CRC (Cellular Regeneration Complex): 

o Red Clover Extract: Rik på isoflavoner, reducerar rynkor, 
stramar upp huden, återfuktande 

o Kombucha: Fermenterat svart te, jämnar ut huden tack 
vare den lipid påfyllande effekten, förbättrar lyster och ger 
en rosigare hy 

• Marine Collagen: Ger omedelbart ett synligt lyft av huden, förbättrar 
tillståndet för torr och mogen hud, bildar en film och återupprättar 
hudens vattenförlust 

 

 

 

 

 

 

 

• Intensiv korrigerande vård 

• Omedelbar lindring för trött, 
spänd hud 

• Jämnar ut huden 

• Märkbart reducerar linjer och 
små veck 

• Fyllig gel med en uppfriskande 
effekt 

• Förbättrar lystern 

 

 

Hemmavård 

Applicera Instant Lift Serum vid behov 
morgon och kväll på rengjord hud i 
ansiktet. Du kan sedan applicera din 
vanliga vårdkräm över den.  

Tips: Instant Lift serum kan appliceras 
ända upp till ögonen, innan den vanliga 
ögonvården. 
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MATURE SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

1117 

 

GROSS. 

150 ml 

Ref.  

1117P 

 

 
 

 Skin Contour Cream  

HUDLYFTANDE VÅRDKRÄM 

Skin Contour Cream från JANSSEN COSMETICS Mature Skin serie är en 
kraftfullt lyftande creme med en lipidhalt på hela 27%. 

Skin Contour Cream behandlar hudåldrandet intensivt. Skin Contour 
Cream vitaliserar huden som är i behov av förnyelse och spänst på dess 
djup. Effektiviteten i det innovativa innehållet har vetenskapligt bevisats * och 
gör denna kraftfulla cream till en specialist på att ge fastare, spänstigare och 
lyft hud. 

Dessutom bekämpar det högaktiva växtextraktet SORR specifikt oattraktiva 
ansamlingar av melanin (bruna fläckar) och hudrodnad som tenderar att 
bildas när vi åldras. SORR har en anti-inflammatorisk och antioxidant-effekt, 
och skyddar därför de tre kromophores (kollagen, hemoglobin och melanin), 
som garanterar felfri hud utan fläckar och pigment. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• ESP*: Elastin Stimulating Peptides; dessa stimulerar elastin syntesen i 
fibroblaster, gör vävnadsstrukturen fastare och lyfter ansiktskonturer 

• Plant extract SORR * *: Mycket aktivt extrakt av Siegesbeckia orientalis 
och Rabdosia rubescens; har en anti-inflammatorisk och antioxidant-effekt, 
leder till en jämnare och mer strålande hy 

• Long- and short-chain hyaluronic acid: Extremt fuktgivande och 
fuktbevarande, hög fuktbindningsförmåga 

• Genuine Japanese silk: Har en struktur likt hudens; absorberas snabbt, 
skyddar mot uttorkning, lämnar huden smidig och mjuk 

• Macadamianut Oil: Mjukgörande och utjämning, rik på palmitoleic syra; 
palmitoleic Acid förstärker oljans förmåga att tränga in i huden 

• Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; mjukgörare baserad på 
påfyllningsbara vegetabiliska material; förbättrar sammanhållningen av 
lipider i Hornlagret (Stratum corneum) och minskar hudens trans-epidermala 
fuktförlust 

• Vitamin A palmitate: Påskyndar hudens naturliga förnyelse  

• Vitamin E acetate: Erbjuder förebyggande cellskydd; bekämpar förtidigt 
åldrande av huden 

 

 

 

• Fastare ansiktskonturer 

• Jämnare hud 

• Strålande hy 

• Rik textur 

 

 

Hemmavård 

Applicera Skin Contour Cream på 
rengjord hud på ansikte och dekolletage 
på morgon och/eller kväll. 

Observera: Face Guard Advanced 
skyddar effektivt huden mot UV-
strålning och förtidigt åldrande av 
huden. Applicera helt enkelt den extremt 
lätta emulsionen under Skin Contour 
Cream under dagen.   
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ESP & SORR 
 
* Scientific studies on the effect of ESP  
  (elastin-stimulating peptides) 

1. Increase in elastin synthesis: + 15% (in vitro study) 

2. Promotion of elastic fiber anchoring: 94% (in vitro study) 

3. Increase in skin elasticity: 14% nach 2 Monaten (klinische study) 

4. Lifting of the facial characteristics (sagging cheeks): 11,3% after 2 months (clinical study) 

5. Self-assessment:  

26 female volunteers with visibly sagging skin tested a cream containing 4% ESP for 2 months  

in the morning and evening. Volunteers' self-assessment: 

 

Remodeled face:  80% 

Less slack tissue:  64% 

Lifted facial characteristics: 62% 
 

 

 

 

** Effectiveness study with the highly-active plant extract SORR 

    (Extract of Siegesbeckia orientalis and Rabdosia rubescens) 

 
1. Effect on melanin (brown flecks)  

1.1. Decrease in melanin content: 45% (in vitro study) 

1.2. Reduction of the uptake of melanosomes in the keratinocytes: 34% (in vitro study) 

 

       2.   Effect on hemoglobin (red flecks) 

2.1. Decrease in vascular endothelial growth factor (VEGF): 44% VEGF-content (in vitro study) 

2.2. Observation of capillary density: 60% vessel expansion (in vitro study) 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG. 

 

 

 

FÖR MOGEN HY 
 

Behandlingar Produkter 

Rengöring / Återfuktning • Multi Action Cleansing Balm   

• Micellar Skin Tonic  

Ögonvård 

(Valfri skyddande hudvård före exfoliering, 
beroende på hudens känslighet) 

• Tri-Care Eye Cream  

 

Djuprebgöring / Peeling • Skin-Refining Enzyme Peel 

• Thermo Peel Mask Cranberry  

Ansiktsrengöring (i den mån det är 
nödvändigt) 

• Normalizing Skin Complex 

Koncentrat av aktiva substanser/serum • Age Perfecting Serum eller 

• Instant Lift Serum eller 

Ampuller • Caviar Extract eller 

• Stem Cell Fluid eller 

• Skin Contour Fluid 

Massage • Rich Recovery Cream eller 

• Skin Contour Cream 

Mask • Rejuvenating Mask or 

• Dermafleece Mask Collagen Caviar Extract eller 

• Peel Off Mask Acerola Vitamin C med Mask Activator 

UV Skydd • Face Guard Advanced 

Ögonområdet • Tri-Care Eye Cream 

Dagskydd • Perfect Lift Cream 

• Skin Contour Cream  

• Isoflavonia Relief 
  


