ALL SKIN NEEDS
SPECIFIKA PRODUKTER FÖR VARJE HUDTYP

2330

30 ml

Face Guard Advanced SPF
30

2831

30 ml

CC Cream Light SPF 30

2700

30 ml

CC Cream Medium SPF 30

2701

30 ml

Skin Resurfacing Balm

2300

75 ml

Scar Cream

2400

75 ml

STORLEK
GROSSIST

STORLEK
DETALJHANDEL

Dark Spot Perfector

REFERENS NR
GROSSIST

REFERENS NR
DETALJHANDEL

PRODUKT

2831P

50 ml

En persons hud är så individuell som
personen själv. Det är just därför en
lyckad ansiktsbehandling alltid bör
påbörjas med en noggrann hudanalys.
Hudbehov som inte har något att göra
med hudtypen upptäcks ofta på detta
sätt. Dessa behov överensstämmer mer
med ett hudtillstånd som kräver särskild
uppmärksamhet och därmed speciella
vårdprodukter.
ALL SKIN NEEDS
Detta är namnet på en rad produkter
som uppfyller alla hudens behov och
kan komplettera daglig vård, oberoende
av en specifik hudtyp.
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ALL SKIN NEEDS

DET.

•

Minskar åldersfläckar när
produkten används regelbundet

•

Förhindrar att nya åldersfläckar
bildas

•

Ger huden en friskare och
jämnare hudton

•

Återfuktar

•

Minskar rynkor orsakade av
torrhet

30 ml
Ref.
2330

Dark Spot Perfector
ETT SERUM SOM LJUSAR UPP SOL- & ÅLDERS FLÄCKAR
Åldersfläckar är fläckar av missfärgad hud orsakad av överdrivna avlagringar
av pigmenten melanin och lipofuscin. De är vanligare i områden som utsätts
för särskilt stora mängder solljus. Oregelbunden pigmentering kan göra att
huden ser äldre ut än den egentligen är och många känner sig därför mindre
attraktiva på grund av pigmentfläckar på händerna, ansiktet och
dekolletaget.
Dark Spot Perfector har utvecklats för att minska dessa oönskade fläckar.
Serumet levererar också intensiv fuktig, minimerar rynkor som orsakas av
torrhet och förhindrar för tidigt åldrande av huden.
Dark Spot Perfector innehåller ett aktivt komplex tillverkat av
trädgårdskrasse och soja som minskar intensiteten hos befintliga
åldersfläckar och som också förhindrar att nya bildas. Det unika med detta
komplex är att den fokuserar speciellt på åldersfläckar utan att ljusa upp den
normala huden runt omkring dem. Detta betyder att, till skillnad från
traditionella produkter för åldersfläckar, kan Dark Spot Perfector appliceras
generöst på baksidan av händerna, dekolletge eller ansikte för att uppnå sin
effekt. Kombinerat med långkedjad och kortkedjad hyaluronsyra, återfuktar
ett kolhydratkomplex huden, detta komplex besitter egenskaper som är
identiska med människans hud och lämnar den märkbart mjukare. Samtidigt
omvandlas E-acetat till fritt E-vitamin i huden och bekämpar fria radikaler.
Om det används regelbundet kan Dark Spot Perfector ljusa upp
åldersfläckar på ett skonsamt och hudvänligt sätt och förhindra att nya
utvecklas.

AKTIVA SUBSTANSER
•

•

Age Spot Corrector *: Ett aktivt ingredienskomplex tillverkat av
trädgårdskrasse och soja (rik på antioxidanter och isoflavoner) som
minskar utvecklingen av melanin och lipofuscin och som ljusar upp
pigmenteringsfläckar utan att påverka den normala huden runt omkring
dem

Hemvård
Applicera Dark Spot Perfector i ansiktet
och på de områden som ska behandlas,
på morgon och kväll efter rengöring.
Smörj försiktigt in produkten. Därefter
applicera din vanliga dag- eller
nattvårdsprodukt och sprida den över
huden.
Tips! På morgonen, applicera Face
Guard Advanced ovanpå Dark Spot
Perfector, vänta några minuter för att
huden ska absorbera Face Guard
Advanced och applicera sedan din
vanliga dagvårdskräm.

Results of a scientific study:
*Age Spot Corrector
Proof obtained from a clinical study:
With an Age Spot Corrector application
concentration of 4%, the difference in colour
between age spots and the surrounding,
normal skin decreased by approx. 50% after
just two months of regular application.
The study also showed that the product can
target and lighten age spots specifically. After
eight weeks, the spots were about 30%
lighter, but the surrounding skin had not been
affected the same way.
(Source: Mibelle AG Biochemistry)

Saccharide Isomerate: Ett kolhydratkomplex med egenskaper som är

identiska med människans hud och lämnar huden återfuktad under
långa perioder
•

Long-chain and short-chain hyaluronic acid: Ger näring, återfuktar och

mjukar upp huden
•

Vitamin E: Neutraliserar cellskadliga fria radikaler och förhindrar för

tidigt åldrande
•

Silk powder: Lämnar huden med en förbättrad känsla
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ALL SKIN NEEDS
•

UVA-skydd

•

UVB-skydd

Ref.

•

IR-skydd

2831

•

Ectoine® för cellskydd

•

Skydd mot oxidativ stress

•

Fördröjer solåldring av huden

Ref.

•

Lätt konsistens

2831P

•

Lämplig för alla hudtyper och
kan kombineras vilken
dagvårdskräm som helst

DETALJ.
30 ml

GROSS.
50 ml

Face Guard Advanced
SOLSKYDD MED SPF 30 OCH IR-SKYDD
Face Guard Advanced är ett innovativt solskydd med SPF 30 som bekämpar
förtidigt åldrande från solstrålning. Förutom att innehålla fotostabila UVA- och
UVB-filter och cellskyddande Ectoine®, ger formulan effektivt skydd mot IRstrålning.
De senaste studierna visar att, precis som UV-strålar, kan infraröda strålar
accelerera hudens åldrande och leda till långsiktiga solrelaterade skador. Det är
därför viktigt att skydda huden inte bara från UVA- och UVB-strålar, men även
från infraröda strålar.
Face Guard Advanced innehåller Thermus thermophilus ferment, dvs ett
biotekniskt erhållet enzym, som bekämpar IR-inducerad skada. Det försvagar
inflammatoriska reaktioner, förbättrar fuktnivån och försvarar huden mot oxidativ
stress. Ectoine® i denna formula stöttar också hudens naturliga
skyddsmekanismer. Ectoine® har visat sig skydda cellerna i huden från
miljöpåverkan som torrhet, värme, kyla och UV-strålar.

HEMVÅRD
Applicera Face Guard Advanced över
huden varje morgon efter rengöring och
applicera sedan din vanliga
dagvårdskräm.
Tips! Face Guard Advanced är idealisk
för att förhindra åldersfläckar. Sprid det
enkelt över ovansidorna på dina händer
och använd det flera gånger under
dagen.

Denna lätta kräm är lämplig för alla hudtyper och kan kombineras med vilken
dagvårdskräm som helst.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Ultrafine titanium dioxide: Ett oorganiskt bredspektrumfilter som

absorberar både UVA- och UVB-strålar. På grund av sin lilla storlek är
dess partiklar inte synliga på huden
•

Ethylhexyl methoxycinnamate: Ett organiskt UVB-filter

•

Octocrylene: Ett fotostabilt organiskt UVB-filter

•

Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine: Ett fotostabilt

bredspektrumfilter
•

Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol: Ett fotostabilt,

kemiskt och fysiskt bredspektrumfilter
•

Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate: Ett fotostabilt organiskt

UVA-filter
•

Thermus thermophilus ferment: Ett biotekniskt erhållet enzym som

fungerar som en stark antioxidant, neutraliserar fria radikaler, bekämpar
IR-inducerad skada, förhindrar IR-inducerad stress och bekämpar IRförändringar. Det blir effektivare allteftersom temperaturen ökar, vilket är
anledningen till att det är särskilt effektivt i solskyddsprodukter
•

Ectoine®: En cellskyddsfaktor som produceras av mikroorganismer som

aktivt skyddar celler från värme och UV-strålning och reglerar deras
fuktinnehåll.
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

ALL SKIN NEEDS

DETALJ.
75 ml

•

Påskyndar läkning av tidigare
förstört Stratum Granulosum

•

Bygger upp hudens skyddande
barriär effektivt

•

Regenererar och reparerar
vävnader

•

Verkar lugnande på irriterad hud

•

Ger en önskad kylande effekt

Ref.
2300

Skin Resurfacing Balm
LUGNANDE ÖRTKRÄM FÖR POST-LASER BEHANDLING

HEMVÅRD
Applicera Skin Resurfacing Balm på
behandlad hud så ofta som möjligt,
åtminstone morgon och kväll.

Hudförnyande tekniker som t. ex. högprocentig peeling, ljusterapi,
microdermabrasion och laser gynnas av applicering av Skin Resurfacing
Balm, efter att den första läkningsprocessen har slutförts.
Efter microdermabrasion, ljusterapi och peeling kan denna produkt
appliceras som skydd och hemvård omedelbart.
Efter laser behöver huden läka i flera dagar och Skin Resurfacing Balm kan
appliceras, så snart läkningsprocessen är klar.
Den mjuka, snabbt penetrerande krämen ger en behaglig, svalkande känsla
för den irriterade huden. Det perfekta 24-timmars vårdsystemet kan
appliceras flera gånger om dagen.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Växtbaserade extrakt av: Ruscus Aculeatus, Centella Asiatica,
Calendula Officinalis, Horse Chestnut och Echinacea; lugnande,
avslappnande och förstärkande

•

Bisabolol: (härledd från kamomill) Har antiinflammatorisk effekt

•

Farnesol: För cellförnyelse och har antibakteriella fördelar

•

Essential oil of Lavender: Naturlig doft med harmoniserande effekt,
lugnande, helande och stimulerande. Stimulerar celltillväxt och läkning
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ALL SKIN NEEDS
•

Ärrvävnad blir mer elastisk

•

Snabbar på återuppbyggnaden
av bindväv

DETALJ.

•

Återuppbygger kollagenfibrer

75 ml

•

Huden känns mjukare och mer
regelbunden

Ref.
2400

HEMVÅRD

Scar Cream
ÖRTKRÄM FÖR ÄRRBEHANDLING
Denna örtkräm behandlar ytliga hudskador. Ärr kan uppstå efter skada på
huden, t.ex. vid akne. Ärrvävnad är en ersättning för bindväv för att stänga
hudens sår. Ärrvävnad skiljer sig åt i byggstenar och textur från den
omgivande huden: ärrvävnad har mindre elastiska fibrer (kollagen) som
leder till sammandragning och förhårdnad av vävnad. Ärret kan dras tillbaka
inåt när ett sår inte läker på rätt sätt. Ofta är produktionen av bindvävsfibrer
inte tillräcklig. Ett djupare ärr uppstår då, med mindre blodcirkulation medan
det innehåller mindre vävnadsvätska.

Rengör först och återfukta med lämplig
rengöring och ansiktsvatten. Massera in
en generös mängd av Scar Cream på
behandlad ärrvävnad så ofta som
nödvändigt.

Som stöd är det lämpligt att applicera Scar Cream efter läkningsprocessen
på ärret för att hålla området mjukt och jämnt.
Scar Cream är ett 24-timmarshjälpmedel med en kylförmåga och kan
appliceras så ofta som nödvändigt.
Tips: Undvik solsexponering, bastu och kalla temperaturer under
läkningsprocessen för att få ärret att anpassa sig till liknande vävnad som
den friska omgivande vävnaden.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Siegesbeckia Orientalis: Främjar återuppbyggnaden av kollagenfibrer

•

Mangifera Indica (Mangokärnolja) För mjukare, följsammare hud

•

Octyldodecanol: Är en mjukgörare för att öka penetreringen av aktiva
ingredienser, för lättare applicering och har hudförbättrande egenskaper
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SALONG OCH KLINIK
FÖR ALLA HUDTYPER
BEHANDLINGSSEKVENS
ALL SKIN NEEDS produkter kan kombineras individuellt med alla produkter för daglig ansiktsvård. Naturligtvis bör varje
enskild produkt endast appliceras på ren hud.
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