TREND EDITION

REFERENSNUMMER
PROFESSIONELL

STORLEK
PROFESSIONELL

Skin Youth Cream

STORLEK
DETALJHANDEL

PRODUKT

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

DEN SENASTE TEKNIKEN LEDER TILL INNOVATIVA RÅVAROR

017

50 ml

017P

200 ml

JANSSEN COSMETICS har intensivt
behandlat hudåldrandet. Vi vet att
hemligheten med ungdomlig hud ligger i
våra gener. Varje gång celldelningen
sker dupliceras hela arvsmassan. Tyvärr
är denna process ofullständig.
Telomererna (skyddskapslar i ändarna)
är inte duplicerade i sin helhet. Varje
celldelningsprocess lämnar dem lite
kortare. Slutligen, når de en kritisk längd
och cellen dör.
Inte ens telomeras eget
reparationsenzym kan eliminera detta
dupliceringsfel. Här tillkommer även ett
hinder av fria radikaler. Cellerna utsätts
för oxidativ stress och telomerinas
reparationsarbete hindras. Detta
resulterar i det faktum att telomererna
blir ännu kortare och cellerna dör
snabbare. År 2009 tilldelades
Nobelpriset för dessa upptäckter om
telomerernas funktion och betydelse.
Slutsatsen är lätt att dra: skydda
reparationsenzymer ansvarar för en
intakt genstruktur förlänger hudens
ungdomlighet.
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TREND EDITION
•

Vacker hud på lång sikt

•

Jämnare hudton

Ref.

•

Ökad vävnadstäthet

017

•

Fyllig textur

DETALJ.
50 ml

PROF.
200 ml
Ref.

Hemvård

017P

Applicera Skin Youth Cream på rengjord
hud i ansiktet, på hals och dekolletage
på morgon och/eller kväll.

Skin Youth Cream
VITALISERANDE VÅRDKRÄM
Skin Youth Cream har en lipidhalt på 29%. Denna rikliga kräm för
vitaliserande krävande hud är optimalt lämpad för kvinnor som önskar rikare
vård.
Skin Youth Cream är en helt ny vårdkräm för vacker, ungdomlig hy. Dess
effekt beror på aktiveringen av reparationsenzymer (telomerer), den ökade
syntesen av kollagen och hyaluronsyra plus skydd av telomererna.

Tips: Kan även appliceras som nattvård
över den snabbt absorberande Skin
Youth Formula Lotion.
Observera: Face Guard Advanced
skyddar effektivt huden mot UVstrålning och motverkar förtidigt
åldrande av huden. Applicera helt enkelt
den ultralätta lotionen under Skin Youth
Cream under dagen.

Den mycket aktiva substansen RSL (Repair Stimulating Lipid) är den
speciella funktionen i detta fall.
RSL upptäcktes av ett team av franska forskare efter omfattande serier av
tester och har behandlats av Dr Sacher kosmetikska utvecklingslaboratorium
för att uppnå denna unika formula. RSL* skyddar tydligt hudens celler mot
oxidativ stress; telomerernas reparationssystem förblir aktivt och för tidig
nedbrytning av telomerer förhindras.
Det extra innehållet av ris peptider * * ökar volymen av reparationsenzymer.
Yttre påverkan (oxidation och UV-strålning) orsakar mindre skador på det
genetiska materialet. Cellerna är mer vitala och återspeglar detta genom att
leva längre.
Skin Youth Cream har en stärkande effekt på hudens vävnad, som kan ses
genom minskningen av initiala linjer och rynkor plus ökningen av hudens
densitet och hudens tjocklek.
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TREND EDITION
DETALJ.

•

Vacker hud på lång sikt

Ref.

•

Jämnare hud

037

•

Ökad vävnadstäthet

•

Lätt textur

•

Mattningseffekt

•

Idealisk grund för smink

50 ml

PROF.
150 ml
Ref.
037P

Skin Youth Formula

Hemvård

VITALISERANDE VÅRDLOTION
Skin Youth Formula har en lipidhalt på 29%. Denna rikliga kräm för
vitaliserande krävande hud är optimalt lämpad för kvinnor som önskar rikare
vård.
Skin Youth Formula är en helt ny vårdkräm för vacker, ungdomlig hy. Dess
effekt beror på aktiveringen av reparationsenzymer (telomerer), den ökade
syntesen av kollagen och hyaluronsyra plus skydd av telomererna.
Den mycket aktiva substansen RSL (Repair Stimulating Lipid) är den
speciella funktionen i detta fall.
RSL upptäcktes av ett team av franska forskare efter omfattande serier av
tester och har behandlats av Dr Sacher kosmetikska utvecklingslaboratorium
för att uppnå denna unika formula. RSL* skyddar tydligt hudens celler mot
oxidativ stress; telomerernas reparationssystem förblir aktivt och för tidig
nedbrytning av telomerer förhindras.

Applicera Skin Youth Formula på
rengjord hud i ansiktet, på hals och
dekolletaget morgon och/eller kväll.
Tips: Idealisk grund för smink.
Den snabbt absorberande lotionen är en
underbar dagvårdsprodukt. Den rikare
Skin Youth Cream kan dessutom
appliceras under natten.
Observera: Face Guard Advanced
skyddar effektivt huden mot UVstrålning och motverkar förtidigt
åldrande av huden. Applicera helt enkelt
den ultralätta lotionen under Skin Youth
Formula under dagen.

Det extra innehållet av ris peptider * * ökar volymen av reparationsenzymer.
Yttre påverkan (oxidation och UV-strålning) orsakar mindre skador på det
genetiska materialet. Cellerna är mer vitala och återspeglar detta genom att
leva längre.
Skin Youth Formula har en stärkande effekt på hudens vävnad, som kan
ses genom minskningen av initiala linjer och rynkor plus ökningen av hudens
densitet och hudens tjocklek.
linjer och rynkor plus ökningen av hudens densitet och hudens tjocklek.
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AKTIVA SUBSTANSER
•

RSL *: Repair Stimulating Lipid; skyddar hudcellerna mot oxidativ stress;
reparationsenzymet telomeras förblir aktivt och för tidig telomernedbrytning förhindras; huden omstruktureras,
tätheten av dermis ökar och rynkor jämnas ut

•

Rice extract * *: Mycket aktiva peptidextrakt från Oryza sativa; aktiverar frisättningen av sirtuin i huden. Sirtuin, även
kallad livslängdsproteiner, hjälper till att reparera cellskador, stärker cellernas försvar och förlänger deras liv

•

Long- and short-chain hyaluronic acid: Omfattande återfuktande och fuktbevarande, hög fuktbindningsförmåga

•

Genuine Japanese silk: Besitter en struktur som är relaterad till hudens, absorberas snabbt, skyddar mot
uttorkning, lämnar huden smidig och mjuk

•

Saccharide isomerate: Fuktbevarande ämne som erhålls från naturligt socker; är bunden till hudens keratin och
leder till optimal hudåterfuktning tack vare sin mycket goda fuktbindningsförmåga

•

Isostearyl-isostearate: Förkortad ISIS; mjukgörare baserad på påfyllningsbara vegetabiliska material; förbättrar
sammanhållningen av lipider i hornlagret (Stratum corneum) och minskar hudens transepidermala vattenförlust

•

Vitamin E acetate: förebyggande cellskydd, bekämpar förtidigt hudåldrande

•

Fine polyamide powder: (i Skin Youth Formula): Porösa, runda mikrofina sfärer; absorbera överskott av talg och
jämnar ut epidermis

RSL & RICE EXTRACT
* Efficacy studies on the effect of RSL
(Repair Stimulating Lipid)

In vitro study:
1.

Stimulates the synthesis of collagen (+ 483%) and hyaluronic acid (+35%)

2.

Protects the cell membranes against oxidative stress: + 34%

3.

Protects the mitochondria and the cell nucleus against oxidative stress: + 76%

4.

Stops telomere shortening: + 21%

In vivo study:
15 female volunteers, cream containing 2% RSL, 2x daily application on the neckline.
Ultrasonic examination of the thickness of the epidermis and dermis:
Skin thickness:

+ 7.5% after 2 months

28 female volunteers, cream containing 2% RSL, 2x daily application at the corners of the eyes versus a placebo.
Examination of the complexion by means of an impression and image analysis:
Volume of wrinkles:
Depth of wrinkles:

- 26% after 1 month
- 21% after 1 month

**Efficacy study with rice extract
(highly-active peptide extract from ORYZA SATIVA)

In vitro studies with 1% rice extract:
1. Cell repair is promoted:

- 22% DNA damage

2. The skin cells live longer:

+ 17% longer keratinocyte lives
+ 10% fibroblasts (connective tissue cells)
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ
SKÖNHETSSALONGEN
SKIN YOUTH beahdnling
För att bibehålla skönheten i en krävande
hud längre.
Optimerar hyn avsevärt. Jämnar ut ansikte,
hals och dekolletage.
BEHANDLINGSSEKVENS

PRODUCTS

Rengöring

• Brightening Face Cleanser
• Brightening Face Freshener

Ögonvård
(Alternativt som skyddsvård innan peeling
beroende på hudens känslighet)

• Rich Eye Contour Cream

Djuprengöring/peeling

• Intensive Face Scrub

Extra rengöring (vid behov)

• Normalizing Skin Complex

Serum

• Youth Fluid

Massage

• Skin Youth Cream

Mask

• Age Defying Cream Mask och
• Thermo Face Mask

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Rich Eye Contour Cream

Dagskydd

• Skin Youth Formula eller
• Skin Youth Cream

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

