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YOUTH PERFECTION 
SUPERMATEN SOM VITALISERAR HELA KROPPEN! 
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Younger You Body Scrub P-8678P 1000 ml 

Rejuvenating Body Pack P-8687P 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranbär är det senaste inom superfood! 
Vare sig i din müsli eller i en smoothie-
är dessa små bär en stor stjärna! 
Tranbär har en något syrlig smak och 
tillhör blåbärsfamiljen. I många länder 
över hela världen värderas dessa 
mörkröda bär framför allt för sina 
läkande och hälsobefrämjande 
egenskaper.  

En superfood som vitaliserar hela 
kroppen. 

Tranbär är absoluta vitaminbomber!  

De innehåller många värdefulla 
bioaktiva ingredienser som reducerar 
radikaler och skyddar cellerna. Deras 
höga natrium-, fosfor-, kalium- och 
vitamin E-innehåll gör tranbär extremt 
effektiva när det gäller att bekämpa 
förtidigt åldrande av huden. 
Celldelningen stimuleras, hudytan 
jämnas ut, och du får en ungdomlig 
mjuk hud.  
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YOUTH PERFECTION 

 
 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8678P 

 

 

  

 Younger You Body Scrub 

METABOLISM AKTIVERANDE KROPPSSKRUBB 

Younger You Body Scrub är en metaboliskt aktiverande kroppsskrubb, från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie.  Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Det första steget i behandlingsprogrammet för vackert fast, ungdomlig hy är 
en kroppspeeling. Younger You Body Scrub med naturlig tranbärsfröolja 
förbättrar hudens utseende, jämnar ut epidermis och avlägsnar döda 
hudceller, orenheter och valkiga celler.  

Vid appliceringen av denna pastellrosa peelingcreme, upplevs en intensivt, 
fruktig och söt doft. Den utvecklades särskilt som en del av en "YOUTH 
PERFECTION" Spa- ritualbehandling. 

Tranbärsfröolja innehåller fleromättade fettsyror och α-tokotrienol, som har 
starka antioxidativa egenskaper. På grund av dess unika egenskaper har 
tranbärsfröolja en otroligt gynnsam effekt på torr och mogen hud och hud 
med en skadad lipidbarriär. 

Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat avlägsnar 
överflödig hud och förbättrar hudens övergripande utseende. De stimulerar 
också hudens mikrocirkulation. Resultatet blir mer motståndskraftig, smidig 
och supermjuk hy. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Cranberry seed oil: Fröolja från ätbara tranbär, rik på fleromättad 
dubbelbunden linolsyra, trippelbunden fleromättad α-linolsyra och α-
tokotrienol, en E-vitamin undergrupp som har mycket starka 
antioxidativa egenskaper. Det är extremt effektivt mot oxidativ stress 
(orsakad till exempel av UV-strålar och negativa miljöinfluenser); 
essentiella fettsyror reglerar också hudens fukthalt 

❖ Pumice powder: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov hud. 
Pimpstenspulver är tillverkat av vulkanisk sten med hjälp av en 
patenterad fysisk tillverkningsprocess. De resulterande porösa 
partiklarna har en kornstorlek och är perfekta för alla former av 
exfoliering 

❖ Volcanic rock granules: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov 
hud 

 

❖ Aktiverande 

❖ Hudutslätande 

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Fruktig tranbärsdoft 

 

 

Applicering 

Fördela jämnt över hela kroppen och 
massera varsamt in tills önskad 
exfoliering har uppnåtts. Om det 
behövs, applicera mer på armbågarna, 
knän, lår eller skinkor. Torka av med 
varma handdukar eller helt enkelt skölj 
av i en dusch. 
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YOUTH PERFECTION 

 
 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8687P 

 

 

  

 Rejuvenating Body Pack 

UNGDOMLIGT MJUK KROPPSINPACKNING 

Rejuvenating Body Pack är en ”fruktsorbet" för huden! Den har en smidig 
konsistens som gör det enkelt att fördela varsamt över hela kroppen. Denna 
krämiga behandlingsinpackning är inte bara en njutning på grund av dess 
fräscha doft utan också för att den känns helt oemotståndligt mjuk på huden 
och har en fantastisk sammandragande effekt. 

Efter bara en applicering blir torr hud på kroppen mjuk och smidig. De 
bioaktiva substanserna som finns i tranbärsfröoljan får dig att glömma dina 
vardagliga bekymmer på ett ögonblick, och ger dig "anti-age kraft" på 
salongen. Den särskilt höga halten av α-tokotrienol och fettsyror har en 
åtstramande och slätande effekt på huden. 

Eftersom denna krämiga inpackning är så lätt att applicera och torka av, är 
det en populär Spa-ritual för användning på salongen. Maskrester kan lätt 
masseras in i huden och ger den en vackert mjuk känsla och behaglig doft. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Cranberry seed oil: Fröolja från ätbara tranbär, rik på fleromättad 
dubbelbunden linolsyra, trippelbunden fleromättad α-linolsyra och α-
tokotrienol, en E-vitamin undergrupp som har mycket starka 
antioxidativa egenskaper. Det är extremt effektivt mot oxidativ stress 
(orsakad till exempel av UV-strålar och negativa miljöinfluenser); 
essentiella fettsyror reglerar också hudens fukthalt 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Antioxidativ 

❖ Fuktgivande 

❖ Närande  

❖ Främjar hudens naturliga 
regenereringsprocess 

❖ Krämig mjuk kroppsbehandling  

❖ Med anti-ageing faktor 

 

 

Applicering 

Applicera Rejuvinating Body Pack 
generöst över hela kroppen. Täck 
kroppen med foliewrap och lämna 
kunden att vila under en varm filt. Låt 
verka i 20-30 minuter. Torka av 
eventuella rester med en varm handduk 
eller massera in dem i huden. 

Tips: Rejuvinating Body Pack kan även 
användas som regenererande 
massagekräm för mogen hy på 
salongen. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

YOUTH PERFECTION BehandlingS 
 

Få din kund på humör inför en YOUTH PERFECTION behandling genom att servera henne en fruktcocktail eller en liten 
fruktsallad innan du börjar. Sätt på avslappnande musik, tänd ett doftljus. Detta hjälper din kund att slappna av och att 
engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

CRANBERRY BODY PEEL PRODUCTS 

Metabol aktivering • Younger You Body Scrub 
  

CREAMY BODY TREATMENT PACK PRODUCTS 

Mjukgörande & Hudutslätande • Rejuvenating  Body Pack 
  

REJUVENATING MASSAGE PRODUCTS 

Vitaliserande & Stimulerande • Body Massage Oil 
  

BUSINESS NECK & SHOULDER MASSAGE PRODUCTS 

Avslappnadne & Aktiverande • Body Massage Oil 
  

HOT STONE MASSAGE PRODUCTS 

Vitaliserande & Lugnande • Body Massage Oil 
  

YOUTH PERFECTION TREATMENT PRODUCTS 

Rengöring  • Refreshing Shower Gel    

Kroppspeeling • Younger You Body Scrub 

Mask • Rejuvenating  Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behöv) • Moisturizing Body Lotion 
  

 

 

 


