SENSITIVE SKIN
KORREKTIV HUDVÅRD FÖR KÄNSLIG HY & ROSACEA

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Mild Cleansing Cream

2200

150 ml

2200P

300 ml

Soothing Gel Toner

2201

200 ml

2201P

500 ml

Soothing Face Lotion

2210

50 ml

2210P

150 ml

Calming Sensitive Cream

2220

50 ml

2220P

200 ml

Sensitive Skin Complex

2230

30 ml

2230P

50 ml

Couperose Gel

2233

30 ml

2233P

50 ml

Soothing Face Mask

2240

75 ml

2240P

200 ml

Eye Care Lotion

2260

30 ml

2260P

30 ml
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Huden har en rad olika uppgifter för att
vi ska ha en fungerande yta. Den
skyddar vår kropp mot vissa bakterier,
rapporterar irritationer till centrala
nervsystemet, reglerar temperaturskillnader, absorberar UV-strålning och
skyddar även mot slag.

Enbart intakt hud kan emellertid utföra
dessa skyddsfunktioner utan hinder, det
vill säga om den är i ett smidigt skick,
väl återfuktad och har bra
blodcirkulation. Tillsammans med den
hydrolipidiska filmytan, som bildar en
regelbunden struktur bestående av
hornceller, uppstår en skyddande barriär
mot miljön.
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SENSITIVE SKIN
Även frisk hud kan reagera känsligt för vissa irriterande ämnen
Plötsligt irriterar kanten på din tröja din nacke, vinden gör ditt ansikte rött eller så blir huden röd när du applicerar din
favoritkräm. Det blir obehagligt när din hud inte längre kan utföra sin skyddande funktion optimalt. Så snabbt som en blixt
reagerar den med rodnad, ömhet och känslor av irritation. Inte sällan, kliar, sticks eller bränner det.
Många med känslig hud tror att det här orsakas av allergi. När huden reagerar hårt på miljöpåverkan och stressade
situationer är det dock ofta den hydrolipidiska barriären som är skadad. Irriterande ämnen kan tränga in mycket lättare
och framkalla reaktioner som ett resultat av detta. Hudens förmåga att lagra fukt reduceras. Beroende på irritationspotentialen kan hudens tillstånd förändras med kort varsel inom några timmar eller dagar - oavsett ålder eller hudtyp.

Korrekt vård av känslig hy
Känslig hy kräver särskild uppmärksamhet och särskild vård med
målet att:
-

lindra hudirritation

-

stabilisera den hydrolipidiska barriären

Hudvårdsserien SENSITIVE SKIN för känslig hy stöttar båda dessa
behov och ger en helt ny metod för att stärka känslig
hud på lång sikt. De viktigaste aktiva substanserna i
Sensitive Complex är involverade i denna process.
Kombinationen av två högeffektiva växtextrakt är ett
optimalt och ömsesidigt behandlingssystem för vård av känslig hud
och används för att uppnå långvarigt skydd mot fysisk och kemisk
påverkan.

SENSITIVE SKIN förbättrar avsevärt hudens struktur:
-

Märkbar lugnande effekt

-

Mätbar reducering av hudkänslighet

-

Berikad hydrolipidisk barriär

-

Reducerad hudrodnad

-

Elastisk hud

Mindre är mer
Visserligen är miljöbelastningen inte så lätt att undvika. För känslig hud motsvarar detta ofta en ytterligare potentiell
irritation. Ändå är det bra när antalet stressfaktorer kan minimeras. Utvecklingslaboratoriet Dr. Sacher Kosmetik, har
därför lyckats producera SENSITIV SKIN utan konserveringsmedel och allergiframkallande beståndsdelar av parfym.
Detta är endast möjligt genom att specifikt välja lämpliga råmaterial, såsom t.ex. speciella fuktskyddsmedel, som
garanterar både tolerans och lång hållbarhet.

* Testresultat efter applicering av hudförsvarskomplex över en period av fyra veckor.
*** Testresultat efter applicering av känsligt komplex två gånger om dagen under 14 dagar.
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SENSITIVE SKIN
DETALJ.
150 ml
Ref.
2200

GROSS.

•

Extra mild för daglig rengöring
av huden

•

Krämig konsistens för enkel
distribution

•

Innehåller naturligt fukt för att
skydda den naturliga
hydrolipidiska barriären

•

För en känsla av ren och
avslappnad hud

•

Märkbart mjuk hud

•

Fri från tensider

•

Fri från konserveringsmedel

300 ml
Ref.
2200P

Mild Cleansing Cream
MILD RENGÖRINGSKRÄM
Personer med känslig hud väljer ofta bort rengöringsprodukter eftersom de
fruktar att dessa kommer att irritera huden ännu mer och dessutom torka ut
den. Men endast vatten kan inte befria huden från orenheter som tex smink
och döda hudceller.
Skonsam och pålitlig rengöring är särskilt viktig, speciellt för känslig hy. Inte
sällan, leder restprodukter på en hudyta som redan är under attack till
ytterligare irritation. Mycket ofta, ökar detta ytterligare den reaktiva
beredskapen i huden som redan är känslig.
Mild Cleansing Cream är en mild rengöringskräm för dagligt bruk. Dess
lugnande effekt är märkbar trots sin rika formula. Kombinationen av
hudvänliga oljor möjliggör snabb rengöring av make-up.
Make-up rester, men även partiklar av smuts och hudens egna utsöndringar,
upplöses försiktigt och sköljas helt enkelt bort med hjälp av rikligt med varmt
vatten.

Hemvård
Varje gång du rengör din hy, applicera
Mild Cleansing Cream på ansikte och
hals och massera in varsamt. Skölj av
med rikligt med ljummet vatten. Därefter
behandlas huden med Soothing Gel
Toner.
Tips: Den milda formulan är också
lämplig för att ta bort smink från
ögonlocket.

En behaglig känsla av renhet uppnås snabbt, följt av en märkbart mjukare
hud.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Kombination av hudvänliga oljor: baserat på kokosnötolja, renhet och
tolerabilitet av dessa oljor motsvarar farmaceutisk kvalitet; orenheter
avlägsnas varsamt från hudens yta och hudens naturliga balans
upprätthålls
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SENSITIVE SKIN
DETALJ.
200 ml
Ref.
2201

GROSS.
500 ml
Ref.

•

Lugnar irriterad hud även under
rengöring

•

Bibehåller hudens fysiologiska
pH-värde

•

Återupplivar och fräschar upp på
ett särskilt milt sätt

•

Ökar fukten

2201P

Soothing Gel Toner

Hemvård

UPPFRISKANDE ANSIKTSVATTEN
Om den hydrolipidiska barriären försvagas, ökar samtidigt den transepidermal vattenförlusten (TEWL). Det hornifierade hudskiktet förlorar sin
förmåga att lagra fukt. Det reagerar känsligt och blir sprött.

Varje gång efter rengöring med Mild
Cleansing Cream, applicera Soothing
Gel Toner genom att hälla den på en
bomullrondell. Stryk sedan varsamt över
ansikte och hals.

Så den känsliga huden är tillräckligt skyddad mot fuktförlust även under
rengöring och en lugnande ansiktstonic är ett absolut måste efter varje
rengöringsprocess. Irriterande vattenrester som t ex kalcium avlägsnas
varsamt från hudytan medan fukt tillförs.

Tips: svalkar, lindrar och fräschar upp
alla hudtyper efter depilation.

Men Soothing Gel Toner kan göra mycket mer än en klassisk ansiktstonic
kan. Lugnande växtbaserade aktiva substanser är inbäddade i en lätt
gelbas. Den fukt som binds förstärker den skyddande funktionen hos känslig
hud och lindrar omedelbart känslan av spröd och spänd hud.
Soothing Gel Toner återställer även balansen i hud som är stressad som
ett resultat av tex rakning och ger den vital friskhet.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Sensitive Complex: mycket aktiva växtextrakt som innehåller aktiva
ämnen från Asiatic Marsh pennywort, butcher's broom, ringblomma,
hästkastanj och lakritsrot; lindrar tecken på irritation (rodnad, svullnad,
spänningskänslor)

•

Aloe Vera: lugnande, hudklargörande och fuktökaande
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SENSITIVE SKIN
DETALJ.

•

Stärker hudens hydrolipidiska
barriär

•

Gör huden mer motståndskraftig
mot yttre irriterande ämnen

•

Reducerar hudrodnad

•

Balanserad och jämn hudprofil

•

Ger huden en mjuk och behaglig
känsla

•

Idealisk grund för smink

50 ml
Ref.
2210

GROSS.
150 ml
Ref.
2210P

Soothing Face Lotion
LÄTT VÅRDLOTION
Överkänslig och känslig hud kräver aktiv substansvård som lugnar och
skyddar den. Fuktgivande produkter är inte på något sätt tillräckliga på egen
hand. I detta fall är det i stället särskilt viktigt att vårda och återställa huden
med aktiva substanser.
Soothing Face Lotion avvärjer framgångsrikt den känsliga hudens ökade
beredskap att reagera samtidigt som den håller den fuktig och smidig. Utvalt
växtbaserat innehåll stärker den hydrolipidiska barriären och ökar
motståndskraften mot externa irriterande ämnen.
Soothing Face Lotion besitter en rik konsistens, och absorberas snabbt
tack vare dess lipidhalt på bara 15%. Detta förvandlar vårdlotionen till ett
önskvärt dagskydd och en idealisk grund för make-up.
Samtidigt utvecklar den också sin lugnande effekt under natten när huden
som tenderar att vara fet och känslig måste vårdas och berikas.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Skin defense complex: mycket aktiva växtextrakt som består av aktiva
substanser från
o
Cardiospermum halicacabum (ballong vinstockar som växer
i tropikerna)
o
Echium plantagineum (Echium fröolja)
o
Unsaponifiable constituents of sunflower oil: lugnar,
verkar för att bekämpa rodnad, stärker hudens barriärstruktur

•

A-Bisabolol: lugnande

•

Isostearyl-isostearat: förkortas ISIS; mjukgörare baserad på råa
växtmaterial; stärker den hydrolipidiska barriären via
sammanhållningen av lipider i Stratum corneum och reducerar hudens
trans-epidermal fuktförlust

•

Hyaluronic acid: intensivt återfuktande och fuktbevarande

•

Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från
naturliga sockerarter, är fast bunden till hudens keratin och leder till
optimal hud återfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindande
kapacitet

•

Squalane: erhålls från växtbaserad olivolja, liknande hudens naturliga
lipider, absorberas lätt utan att lämna huden fet; förhindrar uttorkning
(vätskeförlust); hudutslätande
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Hemvård
Fördela Soothing Face Lotion på
ansikte, hals och dekolletage på morgon
och/eller kväll. Idealisk grund för smink.
Tips: Soothing Face Lotion kan
användas dygnet runt som 24-timmars
vård för känslig hud som är ganska fet.
Rekommendation: känslig hud och
solljus är ingen bra blandning. Skydda
därför känslig hud med Face Guard
Advanced. Denna ultralätta lotion
innehåller mineralskyddsfaktorn
titandioxid, som varsamt lämnas kvar på
huden och reflekterar UV-strålning.
Applicera helt enkelt Face Guard
Advanced under Soothing Face Lotion
under dagen.
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SENSITIVE SKIN
•

Stärker hudens hydrolipidiska
barriär

•

Gör huden mer motståndskraftig
mot yttre irriterande ämnen

•

Reducerar hudrodnad

•

Passar även som massagekräm

200 ml

•

Perfekt vind- och väderskydd

Ref.

•

Balanserad och jämn hudprofil

2220P

•

Ger huden en mjuk och
avslappnad känsla

DETALJ.
50 ml
Ref.
2220

GROSS.

Calming Sensitive Cream
RIK VÅRDKRÄM
Om den hydrolipidiska barriären slås ur balans, verkar huden torr, fjällig och
grov. Lipider och fuktbrister är uppenbara och ökar känsligheten hos känslig
hud.
Calming Sensitive Cream är en rik vårdkräm. Med en lipidhalt på ca 25%
hjälper den till att bygga upp en intakt hydrolipidisk film. Vårdande och
fuktlagrande ämnen lugnar huden både under dagen och hela natten.
Irriterad hud blir snabbt mjuk och smidig igen; den behagliga känslan av
avslappnad hy garanteras.

AKTIVA SUBSTANSER
•

•
•

•
•

•

Skin defense complex: mycket aktiva växtextrakt som består av aktiva
substanser från
Cardiospermum halicacabum (ballong vinstockar som växer i
tropikerna)
Echium plantagineum (Echium frö olja)
Unsaponifiable constituents of sunflower oil: Bevisligen lugnar,
agerar för att bekämpa rodnad, stärker hudens barriärstruktur
A-Bisabolol: lugnande
Isostearyl-isostearate: förkortat ISIS; mjukgörare baserad på råa
vegetabiliska material; stärker den hydrolipidiska barriären via
sammanhållningen av lipider i Stratum corneum och reducerar hudens
trans-epidermal fuktförlust
Hyaluronic acid: intensivt återfuktande och fuktbevarande
Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från
naturliga sockerarter, är fast bunden till hudens keratin och leder till
optimal hud återfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindande
kapacitet
Squalane: erhålls från växtbaserad olivolja, liknande hudens naturliga
lipider, absorberas lätt utan att lämna huden fet; förhindrar uttorkning
(vätskeförlust); hudutslätande
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Hemvård
Fördela Calming Sensitive Cream på
ansikte, hals och dekolletage på morgon
och/eller kväll.
Tips: Calming Sensitive Cream kan
användas dygnet runt som 24-timmars
vård för känslig hud som är ganska torr.
Rekommendation: känslig hud och
solljus är ingen bra blandning. Face
Guard Advanced garanterar optimalt
solskydd. Denna ultralätta lotion är
varsam på huden och reflekterar UVstrålningen. Applicera helt enkelt Face
Guard Advanced under Calming
Sensitive Cream under dagen.
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SENSITIVE SKIN
•

Reducerar hudens
beredskap att reagera

•

Förbättrar hudens
motståndskraft

•

Förebygger irritation

•

Återställer hudens
ursprungliga skydd

•

Levererar en särskilt hög
mängd fukt

•

Leder till perfekt hy med en
silkeslen matt glans

DETALJ.
30 ml
Ref.
2230

GROSS.
50 ml
Ref.
2230P

Sensitive Skin Complex
SERUM FÖR KÄNSLIG HUD
Hudens känslighet är inte konstant. En mängd yttre och inre faktorer påverkar hudens
reaktivitet gång på gång. Reaktioner av varierande intensitet kan uppstå så snabbt
som en blixt.

Hemvård

Det hornlagret – hudens faktiska barriär – ger ett avgörande skydd mot yttre
irriterande ämnen. Det ger betydligt mer motståndskraft mot inträngning av oönskade
ämnen än den underliggande dermis. Endast om hornlagrets motståndskraft
kollapsar, på grund av t.ex ständiga hudskador, kan irriterande ämnen tränga in i
djupare lager av huden utan hinder. För att förhindra att detta inträffar måste känslig
hud stärkas som en försiktighetsåtgärd.

Fördela Sensitive Skin Complex i form
av en kur eller under hela året,
företrädesvis 2x per dag, på rengjord
hud på morgon och kväll. Applicera en
lämplig dag- eller nattvårdsprodukt
ovanpå.

Sensitive Skin Complex är ett extraordinärt aktivt substanskomplex som verkar ner
till den lägsta delen av epidermis, vilket är just där det återställer hudens naturliga
skydd. Efter applicering under en period av bara fyra veckor, blir hudens
känslighet mätbart reducerad med 49% *. Huden blir signifikant stabilare, reagerar
inte så intensivt på irriterande influenser och kan bibehålla sin normala kondition.

Tips: Sensitive Skin Complex kan alltid
användas på egen hand när känslig hud
tenderar att utveckla en oattraktiv fet
glans.

Sensitive Skin Complex kan enkelt kombineras med andra vårdprodukter. Dess
något matta egenskap garanterar silkeslen, matt glans av perfekt hud.

AKTIVA SUBSTANSER
•

•
•
•
•
•

Skin defense complex: mycket aktiva växtextrakt som består av aktiva
substanser från
Cardiospermum halicacabum (ballongvinstockar som växer i tropikerna)
Echium plantagineum (Echiumfröolja)
Unsaponifiable constituents of sunflower oil: lugnar, verkar för att bekämpa
rodnad, stärker hudens barriärstruktur
A-Bisabolol: lugnande
Fine polyamide powder: mattar hudtonen
Long-chain hyaluronic acid: högmolekylär och bioteknologiskt erhållen
fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, bildar en utjämnande hinna på ytan av
huden
Short-chain hyaluronic acid: lågmolekylär och bioteknologiskt erhållna
fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, tränger ner till det undre skiktet av
epidermis och synligt fyller ut, jämnar ut huden och skyddar dess fuktnivå
Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från naturliga
sockerarter, är fast bunden till hudens keratin och leder till optimal hud
återfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindande kapacitet
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SENSITIVE SKIN
•

Firms and fortifies the vessel
walls

•

Väggar

•

Reducerar röda ådror

•

Reducerar rodnad och irritation

•

Förbättrar synligt utseendet på
Couperose hud

•

Ökar hudens fukthalt

DETALJ.
30 ml
Ref.
2233

GROSS.
50 ml
Ref.
2233P

Couperose Gel
Hemvård

LUGNANDE VÅRDKONCENTRAT OCH SERUM
Rodnad i ansiktet, kan inledningsvis orsakas av fysisk ansträngning eller känslomässig
stress, och det är inget ovanligt. Om den ökade cirkulationen leder till permanent utvidgning
av blodkärlen och de kraftigt förlängda ådrorna synligt ses som fina, röda linjer, innebär
detta tillstånd Couperose och särskild försiktighet krävs. Faktorer som förvärrar Couperose
måste elimineras under alla omständigheter eller åtminstone minskas avsevärt:
•
•
•
•

Långa perioder av solexponering (UV och infraröd strålning vidgar blodkärlen)
Plötsliga temperaturskillnader (varm/kall, kall/varm)
Extrema temperaturer (värme, kyla)
Starka kryddor, varma drycker, alkohol

Applicera på morgon och/eller kväll. Ta
bort ca. 2-3 pump från dispenserflaskan
och fördela över rengjort ansikte.
Produkten absorberas i huden utan
rester. Om huden är mycket torr, kan en
vårdkräm appliceras därefter.
* Effektstudie med Sensitive Complex

Eftersom Couperose innebär skador på blodkärlen snarare än tillfälligt utökade blodkärl, är
tålamod och disciplin nödvändigt för att uppnå verkligt långsiktig framgång. Det är just därför
som JANSSEN COSMETICS har utvecklat Sensitive Complex aktiva substans i Couperose
Gel.
Den aktiva substansstudien * som genomfördes på frivilliga visar att den initiala framgången
blir synlig efter applicering av 5% Sensitive Complex 2 x per dag under en period av bara 14
dagar: antalet synliga kapillärer har reducerats med 20%.
Couperose Gel är ett vårdkoncentrat. Det är också lämpligt för daglig applicering på egen
hand i kampen mot Couperose. Den aktiva medverkan av dem som tillämpar produkten är
oumbärlig för att tydligt uppfatta framgången för denna vård: fortsatt tillämpning bör
genomföras under en period av flera månader under alla omständigheter. Endast detta
möjliggör märkbar reducering av rodnad och svullnad.

AKTIVA SUBSTANSER
•
•
•
•
•
•
•

Sensitive complex: mycket aktiva växtextrakt som innehåller aktiva substanser från
Asiatic marsh pennywort, butcher's broom, ringblomma, hästkastanj och lakritsrot;
lindrar tecken på irritation (rodnad, svullnad, spänningskänslor)
A-Bisabolol: lugnande
Hyaluronic acid: intensivt återfuktande och fuktbevarande
Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från naturliga sockerarter,
är fast bunden till hudens keratin och leder till optimal hudåterfuktning tack vare sin
mycket goda fuktbindande kapacitet
Fine polyamide powder: mattar hudtonen och förbättrar hudens känsla
Isostearyl-isostearat: förkortad ISIS; mjukgörare baserad på råa vegetabiliska
material; stärker den hydrolipidiska barriären via sammanhållningen av lipider i
Stratum corneum och reducerar hudens trans-epidermala fuktförlust
Squalane: erhålls från växtbaserad olivolja, liknande hudens naturliga lipider,
absorberas lätt utan att lämna huden fet; förhindrar uttorkning (vätskeförlust);
hudutslätande
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SENSITIVE SKIN
•

Irriterad hud är snabbt lugnad

•

Reducerar rodnad

Ref.

•

Lindrar klåda

2240

•

Märkbart avslappnad hud

•

Mjuk och smidig hy

•

Rik och fördelaktig konsistens

DETALJ.
75 ml

GROSS.
200 ml
Ref.
2240P

Soothing Face Mask

Hemvård

LUGNANDE KRÄMMASK
I händelse av akut irritation, ges lindring av irritation och lugnande av huden
högsta prioritet. Den extra appliceringen av en vårdande ansiktsmask är nu
av särskild betydelse.
Soothing Face Mask bör alltid användas när huden skickar ut ett SOS.
Detta förvandlar det till en äkta terapeutisk produkt. Rodnad och svullnad är
reducerad efter bara en kort period efter applicering. Den särskilt höga
dosen av växtbaserat Sensitive Complex reducerar kraftigt utvidgade
blodkärl och normaliserar märkbart den känsliga hudens beredskap att
reagera.
Även en kort period av respit med Soothing Face Mask har en mirakulös
effekt på kundens välbefinnande: känslan av avslappnad och lugnad hud
samtidigt lindrar påfrestningar på nervsystemet.

Applicera Soothing Face Mask generöst
på rengjord hy och låt verka i upp till 20
minuter. Ta sedan bort den återstående
filmen försiktigt med fuktiga, varma
kompresser och utan att gnugga.
Tips: inte bara för "släcka bränder" i
skönhetssalongen! För att snabbt lugna
spontana hudreaktioner som t ex
rodnad, applicera Soothing Face Mask
generöst och låt den verka så länge
som tiden tillåter. Klappa försiktigt av
överskottet och låt resten verka över
natten.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Sensitive complex: mycket aktiva växtextrakt som innehåller aktiva
substanser från Asiatic marsh pennywort, butcher's broom, ringblomma,
hästkastanj och lakritsrot; lindrar tecken på irritation (rodnad, svullnad,
spänningskänslor)

–

Skin defense complex: mycket aktiva växtextrakt som består av aktiva
substanser från

–

Cardiospermum halicacabum (ballongvinstockar som växer i
tropikerna)

–

Echium plantagineum (Echiumfröolja)

•

Unsaponifiable constituents of sunflower oil: Verifiably lugnar,
verkar för att bekämpa rodnad, stärker hudens barriärstruktur

•

Hyaluronic acid: intensivt återfuktande och fuktbevarande

•

Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från
naturliga sockerarter, är fast bunden till hudens keratin och leder till
optimal hudåterfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindande
kapacitet
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SENSITIVE SKIN
•

Bekämpar svullnad och
mörka ringar runt ögonen

•

Jämnar ut linjer som orsakas
av torrhet

•

Stärker den känsliga huden i
ögonområdet

•

Svalkar och fräschar upp

•

Även lämplig för personer
som bär glasögon och
kontaktlinser

DETALJ.
30 ml
Ref.
2260

GROSS.
30 ml
Ref.
2260P

Eye Care Lotion
ÖGONVÅRDSLOTION

Hemvård

Huden under ögonen är alltid tunn och besitter bara en lätt subkutan fettvävnad. Ju
tunnare huden är, desto troligare är det att många små blod- och lymfkärl synbart
skimrar igenom. Detta leder till mörka ringar runt ögonen. Allt som hjälper till att
förbättra cirkulationen bidrar också till att förhindra ringar runt ögonen: tillräcklig sömn,
motion i den friska luften, dricka tillräckligt med vätskor och en hälsosam kost.
Om skuggor under ögonen ändå blir uppenbara, kan en lätt klappningsmassage
försiktigt med fingertopparna sätta lymflödet i rörelse igen. Regelbunden vård med
Eye Care Lotion kan emellertid agera för att ge långsiktigt stöd. Den synergieffekt
som uppstår från Sensitive och Skin Defense Complex stärker kapillärfunktionen och
reducerar bevisligen mörka ringar runt ögonen med 64% *.

Klappa försiktigt in Eye Care Lotion på
huden i ögonområdet på morgon och
kväll.
* Aktiv substansstudie på 10 frivilliga
med daglig applicering under en period
av fyra veckor (på morgon och kväll).

Eye Care Lotion är särskilt lätt att fördela. Den absorberas snabbt och svalkar på ett
behagligt sätt. Det är en idealisk bas för ögonmakeup och uppskattas också av dem
som bär glasögon och kontaktlinser.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Sensitive complex: mycket aktiva växtextrakt som innehåller aktiva
substanser från Asiatic marsh pennywort, butcher's broom, ringblomma,
hästkastanj och lakritsrot; lindrar tecken på irritation (rodnad, svullnad,
spänningskänslor)

•

Skin defense complex: mycket aktiva växtextrakt som består av aktiva
substanser från
o
o
o

Cardiospermum halicacabum (ballongvinstockar som växer i
tropikerna)
Echium plantagineum (Echiumfröolja)
Unsaponifiable constituents of sunflower oil: lugnar, agerar
för att bekämpa rodnad, stärker hudens barriärstruktur

•

A-Bisabolol: lugnande

•

Eyebright: avsvällande, reducerar mörka ringar runt ögonen

•

Hyaluronic acid: intensivt återfuktande och fuktbevarande

•

Saccharide isomerate: fuktbevarande ämne som erhållits från naturliga
sockerarter, är fast bunden till hudens keratin och leder till optimal
hudåterfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindande kapacitet

•

Isostearyl-isostearate: förkortad ISIS; mjukgörare baserad på råa
vegetabiliska material; stärker den hydrolipidiska barriären via
sammanhållningen av lipider i Stratum corneum och reducerar hudens
trans-epidermala fuktförlust
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*EFFICACY STUDY with skin defense complex
1. STINGING TEST
The stinging test is based on irritating the skin using a 10% lactic acid solution and a placebo solution on one side of the nose each, with
subsequent application of the test product. The reaction displayed by both sides of the nose is compared: a specific irritation scale is
evaluated 10 seconds, 2.5 minutes and 5 minutes following the application of the irritant. These values result in the basic values.
Only those test volunteers who react sufficiently sensitively to the lactic acid are subsequently selected.
The selected test volunteers (19 volunteers) now apply an active substance solution containing skin defense complex 2x per day over a
period of 27 days. On the 28th day, the stinging test is carried out under the same conditions as before.
Result following application over a period of 28 days:
Reduction of the degree of sensitization by 49%
This means that the skin's sensitivity towards external irritants decreases by 49%.
2. REDUCTION OF SKIN REDNESS AFTER EXPOSURE TO IR RADIATION
Test on 10 volunteers, zone measurement of the irradiated skin, subsequently treated with
a)

Test gel containing 5% skin defense complex

b)

Test gel without active substance (placebo)

Reduction in skin redness:
After 15 minutes:

- 35%

After 30 minutes:

- 26%

*EFFECTIVENESS STUDY with sensitive complex
1.

EFFECTIVENESS STUDY REGARDING CAPILLARY IMPROVEMENT

Video microscopy following application test on 8 volunteers with teleangiectasia. 14-day period of application
a)

Cream gel containing 3% sensitive complex

b)

Cream gel without active substance

Number of visible capillaries: - 20%
2.

EFFECTIVENESS STUDY FOR DARK RINGS AROUND THE EYES

Application test on 10 volunteers with rings around the eyes. 4-week application period with application 2x daily. Half-side test in
comparison with the untreated side
a)

Test gel without active substance (placebo)

b)

Test gel containing 3% sensitive complex

Reduction of dark rings:

- 64%

In vivo dermatological test 2012
On behalf of JANSSEN COSMETICS, independent dermatological institute Dermatest® has tested four Sensitive products under the
control of a specialist physician
Test basis:

20 women, 22-60 years old, sensitive skin

Test period:

4 weeks

Test products:

Mild Cleansing Cream, Soothing Gel Toner, Sensitive Skin Complex and Calming Sensitive Cream

Test criteria:
a)

Application test under clinical/dermatological conditions

b)

Determination of TEWL (trans-epidermal water loss) after a 4-week period of application

c)

Determination of stinging sensitivity with 10% lactic acid

Determination of the synergy effect:
a)

Skin tolerability and effectiveness:

very good

b)

Reduction of TEWL:

- 18.54%

c)

Reduction of stinging sensitivity:

very good
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
För känslig hud
BEHANDLINGSSEKVENS

Produkter

Rengöring

• Mild Cleansing Cream

Återfuktning

• Soothing Gel Toner

Ögonvård

• Eye Care Lotion

Djuprengöring/peeling
(endast om hud tillståndet tillåter)

• Mild Face Rub

Extra rengöring (vid behov)
Active substance complex
Alternativt
Ampull

• Sensitive Skin Complex

Massage
enlternatively
Ampull

• Calming Sensitive Cream eller

Mask
alternatively

• Soothing Face Mask eller
• Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera eller
• Peel Off Mask Aloe De-Stress

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Eye Care Lotion

Dagskydd

• Soothing Face Lotion

• De-Stress eller
• Couperose Fluid

• De-Stress
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