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OILY SKIN 
EFFEKTIV HUDVÅRD FÖR FET & OLJIG, AKNEHUD 
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AHA + BHA Cleanser 4002 200 ml 4002P 500 ml 

Purifying Cleansing Gel 4000 200 ml 4000P 500 ml 

Purifying Tonic  4001 200 ml 4001P 500 ml 

AHA + BHA Exfoliator 4007 30 ml 4007P 50 ml 

Enzyme Peeling Powder 4008 50 g 4008P 100 g 

Intense Clearing Mask 4040 75 ml 4040P 200 ml 

Purifying BHA Serum 4030 30 ml 4030P 50 ml 

Light Mattifying Cream 4010 50 ml 4010P 150 ml 

Regulating Retinol Cream 4020 50 ml 4020P 150 ml 

AHA Face Cream 4021 50 ml 4021P 150 ml 

Microsilver Serum 4031 30 ml 4031P 50 ml 

 

 

 

 

 

 

Hud med akneproblem är inte en fråga om 
ålder eller kön. Ofta börjar besvären under 
puberteten och kan fortsätta in i vuxen 
ålder. Tre orsaker till aknehud anses vara 
tendensen till follikulär hyperkeratos, 
störningar i talgproduktionen och 
överdriven bakteriell kolonisering av 
hudfloran. Det finns också en skillnad 
mellan acne oleosa, som kan uppstå från 
en fet, fuktig hud, och acne sicca, som inte 
producerar tillräckligt med talg och är mer 
typisk för en åldrande hud. 

OILY SKIN är den idealiska 
hudvårdsserien för att bekämpa alla 
tecken på fet, oljig, aknebenägen hud: 
Oavsett om du har ungdomlig eller äldre 
aknehud, isolerade utbrott, oljig hy, 
pormaskar, förstorade porer – hjälper 
OILY SKIN oavsett vilken typ av hud du 
har. Från rengöring till vårdande 
specialprodukter, all aknehud kan hitta sin 
individuella vårdrutin.  

Högeffektiva aktiva ingredienser som 
fruktsyror, salicylsyra, anti-talg aktiva 
ingredienser och mikrosilver säkerställer 
en snabb och synlig förbättring av hudens 
utseende.  

Skräddarsydda behandlingar finns 
tillgängliga på salongen för att hjälpa din 
klient att bekämpa aknehud. 

Regelbunden hemmavård är ett måste. 
Därför har vi tagit fram ett brett utbud av 
hemvårdsprodukter. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

200 ml 

Ref.  

4002 

 

PROF. 

500 ml 

Ref. 

4002P 

 

 
 

 AHA + BHA Cleanser 
 

RENGÖRING EMULSION MED AHA & BHA 

AHA + BHA Cleanser är en rengöringsmjölk för fet, aknebenägen hud. 
Formulan innehåller fruktsyror som noggrant ta bort smuts, smink och döda 
hudceller från huden. Det gör att huden känns behagligt ren och smidig. 

AHA + BHA Cleanser innehåller en kombination av alfahydroxisyrorna 
glykolsyra, äppelsyra, citronsyra och vinsyra och betahydroxisyran 
salicylsyra. Fruktsyrorna eller AHA löser upp döda hudceller och öppnar 
tilltäppta porer. Detta gör att talg kan rinna av lättare. Det motverkar 
bildandet av fläckar och finnar. Salicylsyra kan lösa upp förhårdnader men 
har också en antimikrobiell och antiinflammatorisk effekt. 

Med regelbunden användning kan vi förbättra hudens struktur avsevärt. 

Vi rekommenderar AHA + BHA Cleanser speciellt för acne oleosa, som kan 
uppstå från en fet, fuktig hud. 

 

AKTIVA INGREDIENSER 

Blandning av fruktsyror identisk med de som finns i naturen: 

• AHA fruit acid complex: Bestående av glykolsyra, äppelsyra, 
citronsyra och vinsyra, löser formeln skonsamt och säkert upp 
förhårdnader av huden (keratolytisk effekt) och stimulerar 
cellproliferation 

• BHA salicylic acid: Salicylsyra är en naturligt förekommande aktiv 
ingrediens med antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper. 
Dessutom upplöses förhårdnader  

 

• Första steget i OILY SKIN 
hudvårdssystem för fet, oljig, 
aknehud 

• Krämig konsistens 

• För djuprengöring 

• Porförädling 

 

Hemmavård 

För grundlig rengöring av huden, 
applicera generöst AHA + BHA 
Cleanser på ansikte, hals och 
dekolletage och massera in försiktigt.  

Ta bort eventuella rester med en 
rengöringsvamp med behaglig 
temperatur. 

OBS!  

pH värde 4.2 

Lämna inte på huden i mer än 3-5 
minuter. 

Applicera inte på ögon eller slemhinnor. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

200 ml 

Ref.  

4000 

 

PROF. 

500 ml 

Ref. 

4000P 

 

 
 

 Purifying Cleansing Gel 

MILD RENGÖRINGSGEL 

Purifying Cleansing Gel rengör aknehud noggrant och skonsamt utan att 
torka ut den. Det fina skummet tar bort smuts och överflödig talg för att 
minska hudens glans. Samtidigt bevaras hudens fukthalt. 

Purifying Cleansing Gel är särskilt lämplig för mogen, ganska torr hud med 
benägenhet för akne, så kallad acne sicca, där det finns en kraftig brist på 
fukt förutom en förhorningsrubbning. Tack vare milda växtbaserade ytaktiva 
ämnen rengörs huden särskilt skonsamt. Panthenol ger ytterligare fukt 
samtidigt som det motverkar mild rodnad och inflammation. 

Resultatet? Huden känns fräsch, ren och smidig. Det naturliga hudskyddet 
förstärks. Inflammationer, finnar och pormaskar förebyggs. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Decyl glucoside (sugar surfactant): Grönsaksbaserat 
rengöringsmedel för skonsam rengöring av huden 

• Panthenol: Provitamin B5. Panthenol har fuktgivande och 
antiinflammatoriska egenskaper. Detta hjälper till att lindra rodnad. 
Förutom detta har panthenol lugnande egenskaper 

• Första steget i OILY SKIN 
hudvårdssystem för ganska torr 
aknehud 

• Rengör grundligt och är ändå 
skonsam mot huden 

• Förhindrar inflammationer, finnar 
och pormaskar 

• Lämnar huden ren, fräsch och 
mjuk 

• Lämnar huden perfekt förberedd 
för efterföljande 
hudvårdsprodukter 

 

Hemmavård 

Sprid försiktigt ut Purifying Cleansing 
Gel över huden på ansikte, hals och 
dekolletage med fuktiga händer. Skölj 
noga bort. Efterbehandla med Purifying 
Tonic. 

Tips: Om huden är fri från 
inflammationer är en ansiktsborste bäst 
lämpad för att sprida ut rengöringsgelen. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

200 ml 

Ref.  

4001 

 

PROF. 

500 ml 

Ref. 

4001P 

 

 
 

 Purifying Tonic  

UPPFRISKANDE PORFÖRFINANDE TONIC 

Purifying Tonic är det andra steget i hudvårdsrutinen för oljig, aknebenägen 
hud. Det milda, alkoholfria ansiktsvattnet tar bort de sista resterna av 
rengöringsprodukten och sminket, samt kalkrester som kan byggas upp vid 
användning av kranvatten. Huden blir klarare, mjukt mattad och återfuktad. 

Det innovativa Equal Refining Complex av oleanolsyra och Enantia 
chlorantha barkextrakt har visat sig förfina porerna och normalisera överskott 
av talgproduktion i fet hud. Glycerin återfuktar huden och minskar eventuell 
spänningskänsla. 

Purifying Tonic är den idealiska förberedelsen för efterbehandling. På lång 
sikt kan hudens struktur förfinas avsevärt. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet 
från barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. 
Talgkörtlarna försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta 
glansen med -21,7 % och porstorleken med -16 % efter 28 dagar 

• Glycerine: Balsam för huden. Glycerin har en hygroskopisk effekt och 
binder vatten. Detta ökar fukthalten i huden 

 

• Rengör porerna på djupet 

• Reglerar överskott av 
talgproduktion 

• Ger fukt 

• Stöter bort orenheter 

• Lämnar huden perfekt förberedd 
för efterföljande hudvård 

• Hudvänligt pH 

• Alkoholfri 

 

 

Hemmavård 

Häll Purifying Tonic på en 
bomullsrondell och svep försiktigt över 
ansiktet och halsen. Applicera efter 
varje rengöring med Purifying Cleansing 
Gel. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

4007 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

4007P 

 

 
 

 AHA + BHA Exfoliator  

AHA & BHA FRUKTSYRA ANSIKTSMASK 

AHA + BHA Exfoliator är en högkoncentrerad ansiktsmask med fruktsyra 
som är speciellt utvecklad för fet, finnig och aknebenägen hud. Formeln 
kombinerar fyra fruktsyror (AHA) med ren salicylsyra (BHA) för att på ett 
tillförlitligt sätt ta bort döda hudceller och öppna tilltäppta porer. Tack vare 
den antibakteriella effekten av salicylsyra reduceras inflammatoriska 
processer och minskar samtidigt fläckar och finnar. 

AHA + BHA Exfoliator kan dock göra ännu mer än så: genom att ta bort det 
översta hornlagret aktiveras hudens förnyelseprocess och kollagensyntesen 
stimuleras. På lång sikt minskar rynkor synbart, porer förfinas, ojämnheter 
jämnas ut och ålder och pigmentfläckar minskar. 

Fruktsyraansiktsmasken erbjuds i två olika koncentrationer. Den 
professionella produkten innehåller totalt 30 % AHA & BHA medan den 
allmänna konsumentprodukten innehåller 20 % AHA & BHA. 

På grund av den höga koncentrationen av 30% AHA & BHA måste den 
professionella produkten appliceras extremt noggrant på salongen. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• AHA Fruit Acid Complex: Bestående av glykolsyra, äppelsyra, 
citronsyra och vinsyra, löser formeln skonsamt och säkert upp 
förhårdnander av huden (keratolytisk effekt), stimulerar cellproliferation 
och förbättrar hudstrukturen 

• BHA salicylic acid: Naturligt förekommande aktiv ingrediens med 
antimikrobiella och antiinflammatoriska effekter; Dessutom löses 
förhårdnander i huden upp 

 

• Skapar en jämn, fin hy 

• Stimulerar cellförnyelse 

• Tar bort överflödig hud 

• Förfinar porerna 

• Ger en naturlig lyster till huden 

• Minskar inflammation 

 

Hemmavård 

AHA + BHA Exfoliator ska helst 
användas efter rengöring av huden på 
kvällen. För att göra detta, sprid 
produkten generöst över ansiktet och 
halsen 2-3 gånger i veckan, undvik 
området kring ögonen. Verkningstid 5-
15 minuter. Massera in kort med fuktiga 
fingertoppar och ta bort överskott med 
en masksvamp och rikligt med ljummet 
vatten. Följ sedan upp med nattkräm. 

Tips: Koncentrationen av 20% AHA & 
BHA möjliggör också en effektiv men 
säker hembehandling. 

ABS!  

AHA + BHA Exfoliator 20%: pH-värde 
4,2 

AHA + BHA Exfoliator 30%: pH-värde 
3,6 

Varje gång ansiktsmasken används 
tunnar detta ut hudens översta lager 
och gör den blir känslig för UV-ljus. Det 
är därför viktigt att säkerställa tillräckligt 
UV-skydd och applicera Face Guard 
Advanced efteråt. Först därefter ska du 
applicera vårdkrämen som vanligt. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

50 g 

Ref.  

4008 

 

PROF. 

100 g 

Ref. 

4008P 

 

 
 

 Enzyme Peeling Powder 

MILD ANSIKTSMASK I PULVERFORM 

Enzyme Peeling Powder frigör huden intensivt och skonsamt från lösa 
hudceller och överflödig talg. Det finkorniga pulvret skummar upp med vatten 
och börjar sedan verka med sin keratolytiska effekt. Fri från mekaniska 
exfolierande partiklar, är den också lämplig för känslig hud som är utsatt för 
finnar. 

Enzyme Peeling Powder innehåller ett keratolytiskt verkande 
enzymkomplex av lipaser och proteaser, som aktiveras genom skumning 
med vatten. Det säkerställer att det intercellulära cementet mellan de döda 
corneocyterna försvinner och de döda cellerna lättare kan avlägsnas. 

Resultatet? En synbart jämnare och märkbart slätare hy. Med regelbunden 
applicering kan förhorningsproblem och resulterande fläckar och finnar 
minskar. 

Vi rekommenderar det milda men extremt effektiva Enzyme Peeling Powder 
speciellt för acne sicca, som inte producerar tillräckligt med talg och är mer 
typisk för en åldrande hud. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Enzymes: Lipaser och proteaser (subtilisin) inbäddade i maltodextrin, 
används för skonsamt enzymatiskt avlägsnande av korneocyter 

• Silica: Har en absorberande och mattande effekt på huden 

• Sodium cocoyl glycinate: Ett naturligt ytaktivt ämne tillverkat av glycin 
och fettsyror från kokosnöt. Används för skonsam ansiktsrengöring. 
Lämnar huden silkeslen och mjuk 

• Skummar lätt upp med vatten 

• Rengör intensivt och skonsamt 

• Tar bort döda hudceller 

• Förfinar hyn 

• Ger huden en silkesmatt känsla 

• Förbättrar upptagningsförmågan 
i uppföljningsvården 

 

Hemmavård 

Skumma upp en matsked pulver med 
vatten och fördela över ansikte och hals. 
Massera försiktigt in i huden med 
cirkulära rörelser i cirka fem minuter. Låt 
det sedan verka i 3 minuter. Ta slutligen 
bort den ordentligt med en liten fuktad 
svamp. 

Varning: Pulverpartiklarna kan klumpa 
ihop sig och negativt påverka 
doseringskontrollen om de kommer i 
kontakt med vattenjoner 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

75 ml 

Ref.  

4040 

 

PROF. 

200 ml 

Ref. 

4040P 

 

 
 

 Intense Clearing Mask 

SPECIELL DJUPRENGÖRINGSMASK 

Intense Clearing Mask är den idealiska djuprengörande behandlingen för 
storporig, fläckig och fet hud. Det lugnar också irritationer och förhindrar 
hudfläckar, vilket synligt förbättrar hudens utseende. 

Ett innovativt komplex av aktiv ingrediens av oleanolsyra och extrakt från 
barken av Enantia chlorantha har visat sig förfina porerna och reglera 
överskott av talgproduktion. Dessutom absorberar kaolin överflödigt talg och 
minskar därför irriterande hudglans. Aloe vera och bisabolol lugnar huden 
och motverkar inflammation. 

Resultatet? Lämnar huden perfekt rengjord och försiktigt mattad. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet 
från barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. 
Talgkörtlarna försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta 
glansen med -21,7 % och porstorleken med -16 % efter 28 dagar 

• Kaolin: Vit Kinalera; mycket finkornig, starkt talgabsorberande effekt, 
renande och mattande 

• Aloe vera extract: Lugnande, renande, återfuktande 

• Bisabolol: Reducerar inflammation  

• Menthol: Ger en svalkande, uppfriskande effekt på huden 

• Glycerine: Balsam för huden. Glycerin har en hygroskopisk effekt och 
binder vatten. Detta ökar fukthalten i huden  

 

• Rengör djupt ner i porerna 

• Överskott av talg absorberas 

• Minskar inflammation 

• Främjar en klar och silkesmatt hy 

• Minskar fläckar och förhindrar att 
de uppstår igen 

 

Hemmavård 

Applicera Intense Clearing Mask på 
rengjord hud. Undvik ögonen. Låt verka 
i upp till 20 minuter. Ta bort med varma 
fuktiga kompresser. Använd cirka 1-2 
gånger i veckan, och oftare vid lokal 
inflammation vid behov. 

Tips: Masken torkar av sig själv. Den är 
lättare att ta bort om den försiktigt 
lossas med blöta fingertoppar. Också 
idealisk för lokal behandling av T-zonen 
hos personer med kombinationshud. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

4030 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

4030P 

 

 
 

 Purifying BHA Serum 

KLARGÖRANDE SERUM FÖR AKEFLÄCKIG HY 

Purifying BHA Serum är ett mycket effektivt koncentrat med aktiv 
ingrediens för lokal applicering och målinriktad bekämpning av hudfläckar. 
Den lätta formula innehåller salicylsyra för att lossa ytliga hudflingor, mjuka 
upp komedoner och minska inflammation. Samtidigt minskar det innovativa 
Equal Refining Complex tillverkat av Enantia chlorantha och oleanolsyra 
hudens glans och förfinar porerna.  

En sockerbaserad hydreringsbooster i kombination med glycerin ökar 
hudens fukthalt avsevärt. Aloe vera lugnar huden medan hyaluronsyra fyller 
ut fina linjer av torrhet. 

Helst kombineras serumet med Light Mattifying Cream eller Regulating 
Retinol Cream för att markant förbättra hyn på nolltid. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet 
från barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. 
Talgkörtlarna försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta 
glansen med -21,7 % och porstorleken med -16 % efter 28 dagar 

• Salicylic acid: Naturligt förekommande aktiv ingrediens med 
antimikrobiella och antiinflammatoriska effekter; löser upp ytliga 
hudflingor, mjukar upp komedoner (keratolytisk) 

• Sugar-based moisture booster: Återfuktar intensivt; stärker 
hudbarriären, minskar rynkor orsakade av torrhet och fjällning av huden 

• Aloe vera extract: Rik på polysackarider, enzymer, essentiella 
fettsyror, vitaminer, mineraler och många andra aktiva substanser; 
återfuktar och lugnar 

• Hyaluronic acid (long-chain): Bildar en vattenbindande film på 
hudytan och skyddar huden från att torka ut. Fyller ut fina linjer och 
rynkor  

 

• Fokuserar på att förebygga 
hudfläckar  

• Löser upp överflödiga hudflagor 

• Lossar fasta komedoner tills de 
är helt borttagna 

• Antibakteriell och 
antiinflammatorisk 

• Återfuktande 

• Lugnande 

 

Hemmavård 

Applicera lokalt vid behov, d.v.s. direkt 
på feta hudområden och befintliga eller 
nya hudfläckar, massera in lätt och låt 
verka i några minuter. Använd sedan 
Light Mattifying Cream eller Regulating 
Retinol Cream för vidare vård.  

OBS!  

pH värde 4.8 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

4010 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

4010P 

 

 
 

 Light Mattifying Cream 
 

LÄTT ANSIKTSVÅRD FÖR FLÄCKIG AKNEHUD 

Light Mattifying Cream är en lätt 24-timmarsvård för fet, fläckbenägen hud. 

Den hudtypsspecifika formulan innehåller aktiva ingredienser som rengör 
huden och ger den en fin, silkeslen, matt hy. Det innovativa Equal Refining 
Complex av Enantia chlorantha och oleanolsyra har visat sig minska hudens 
glans och porstorlek. Kombinationen av kortkedjig och långkedjig 
hyaluronsyra säkerställer att huden blir optimalt återfuktad och små rynkor 
orsakade av torrhet ser jämnare ut. Dessutom har naturlig aloe vera en 
lugnande och läkande effekt. Sheasmör ger smidighet och kiseldioxid ger en 
omedelbar mattande effekt. 

Resultatet? Huden verkar genast matt och intensivt återfuktad. Dag efter dag 
blir hudens utseende renare, porerna förfinas och talgproduktionen regleras. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet 
från barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. 
Talgkörtlarna försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta 
glansen med -21,7 % och porstorleken med -16 % efter 28 dagar 

• Hyaluronic acid (short and long chain): Bildar en vattenbindande film 
på hudytan och skyddar huden från att torka ut. Fyller ut fina linjer och 
rynkor  

• Aloe vera extract: Lugnande, renande, återfuktande 

• Shea Butter: Naturligt mjukgörande medel; lämnar huden mjuk och 
smidig 

• Silica: Absorberar, ger huden en matt finish kort efter applicering, vilket 
gör att huden känns bekväm 

• Ger en fin, silkeslen, matt hy 

• Minskar talgflödet och förfinar 
porerna 

• Lugnar och förebygger rodnad 

• Återfuktande 

• Plumpar upp små linjer och 
rynkor 

 

Hemmavård 

Applicera Light Mattifying Cream på 
rengjord hud, morgon och/eller kväll och 
massera in försiktigt. Passar även som 
sminkbas. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

4020 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

4020P 

 

 
 

 Regulating Retinol Cream 

RIK ANSIKTSVÅRD FÖR AKNEHUD  

Regulating Retinol Cream är en rik 24-timmarsvård för mogen, ganska torr, 
fläckbenägen hud. 

Formulan innehåller aktiva ingredienser som stimulerar hudens 
förnyelseprocess, intensivt återfuktar och minskar fläckar. Stabiliserad retinol 
stödjer hudens naturliga regenerering för att minska rynkor, stora porer och 
hyperpigmentering. Det innovativa Equal Refining Complex av Enantia 
chlorantha och oleanolsyra har visat sig minska hudens glans och 
porstorlek. Kombinationen av kortkedjig och långkedjig hyaluronsyra 
säkerställer att huden blir optimalt återfuktad och små rynkor orsakade av 
torrhet ser jämnare ut. Aloe vera har också en lugnande och lugnande effekt. 
Sheasmör gör huden smidig. 

Resultatet? Huden återfuktas och lugnas omedelbart och intensivt. Dag efter 
dag verkar huden synbart raffinerad. Fläckar och rynkor minskar. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Encapsulated retinol: Stimulerar kollagenproduktion och tillväxt av 
fräscha hudceller, hjälper till att återställa ett ungdomligt utseende, 
motverkar hudens åldrande; Anti-rynkeffekt; Ökad stabilitet och 
funktionalitet jämfört med oinkapslad retinol, förbättrad penetration i 
djupare hudlager 

• Equal-Refining Complex: Kombinationen av oleanolsyra och extraktet 
från barken av Enantia Chlorantha bromsar sebocyttillväxten. 
Talgkörtlarna försätts i ett vilande tillstånd, vilket minskar den feta 
glansen med -21,7 % och porstorleken med -16 % efter 28 dagar 

• Hyaluronic acid (short and long chain): Återfuktar och behåller fukt; 
Torrrynkor fylls upp 

• Aloe vera extract: Lugnande, renande, återfuktande 

• Shea Butter: Naturligt mjukgörande medel; lämnar huden mjuk och 
smidig 

• Glycerine: Ger fukt  

 

• Återfuktar och stärker hudens 
barriärfunktion 

• Plumpar upp små linjer och 
rynkor 

• Minskar talgflödet 

• Förfinar porstrukturen 

• Lugnar och förebygger rodnad 

• Skapar en ungdomlig, silkeslen, 
matt hy 

 

Hemmavård  

Applicera Regulating Retinol Cream på 
rengjord hud, morgon och/eller kväll och 
massera in försiktigt. Passar även som 
sminkbas. 

 

 

  

 

 

  



 

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 © 01/2022 Janssen Cosmetics GmbH. All rights reserved. Status: 01.01.2022 

OILY SKIN 

DETALJ. 

50 ml 

Ref.  

4021 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

4021P 

 

 
 

 AHA Face Cream 

HUDFÖRYNGRANDE GEL MED FRUKTSYROR  

AHA Face Cream är en behagligt lätt 24-timmarsvård för fet, fläckbenägen 
hud. Denna ansiktsvård fungerar dygnet runt och löser upp döda hudceller 
och aktiverar naturlig hudförnyelse. Tilltäppta porer, en vanlig orsak till 
pormaskar och inflammatoriska processer, blir fria igen. Samtidigt blir huden 
bättre återfuktad, ser fräschare och slätare ut – en effekt som även är 
intressant för mogen fläckbenägen hud. 

AHA Face Cream innehåller en fruktsyrakombination av glykolsyra, 
äppelsyra, vinsyra och citronsyra. Fruktsyror fungerar som en ansiktsmask. 
De hämmar sammanhållningen av korneocyter och stödjer hudens naturliga 
förnyelseprocess. Överflödiga hudflagor försvinner och nya celler kan nå 
ytan obehindrat. Med regelbunden användning kan hudens utseende 
förbättras avsevärt. Porerna ser mindre ut och huden ser jämnare och 
mjukare ut. 

Huden som har ett relativt lågt pH-värde är avgörande för att fruktsyrorna 
ska vara effektiva. AHA Face Cream har ett pH-värde på ca. 4.4 med en 
fruktsyrakoncentration på 10 % och är därför optimalt effektiv och tolereras 
väl. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Glycolic acid: Förekommer naturligt i bland annat omogna druvor, 
sockerrörsjuice och sockerbetor. Keratolytisk effekt 

• Malic acid: Finns i omogna äpplen, krusbär och andra frukter; den är också 
lätt keratolytisk i högre koncentrationer 

• Tartaric acid: Vinsyra och dess salter är rikligt förekommande i vinrankor, 
druvor och bladen på vinstocken; något keratolytisk 

• Citric acid: Finns i citroner, men även i många andra frukter; keratolytisk 
effekt och verkar för att ljusa upp huden i högre koncentrationer 

• Saccharide isomerate: Fuktighetskräm gjord av naturliga sockerarter. 
Detta bildar en naturlig bindning med hudens keratin (hornsubstans) och 
kallas därför också för en "fuktmagnet". 

 

• Aktiverar hudens naturliga 
förnyelseprocess 

• Förfinar porstrukturen 

• Ger fukt 

• Motverkar effektivt befintliga 
finnar och fläckar 

• Lätt konsistens 

• Absorberas snabbt 

• Härligt fräsch doft 

• Rekommenderas även för mer 
mogen hud 

 

Hemmavård 

Applicera AHA Face Cream på rengjord 
hud, gärna på kvällen, och massera in 
försiktigt. Passar även som sminkbas. 

Tips: Perfekt i kombination med 
Microsilver Serum. Vi rekommenderar 
att du applicerar produkterna enligt 
följande protokoll: 

1. Microsilver Serum 

2. AHA Face Cream  

OBS! 

pH värde 4.4 

Se till att du har tillräckligt med UV-
skydd under dagen och applicera Face 
Guard Advanced under AHA Face 
Cream. 
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OILY SKIN 

DETALJ. 

30 ml 

Ref.  

4031 

 

PROF. 

50 ml 

Ref. 

4031P 

 

 
 

 Microsilver Serum 

ANTIBAKTERIELLT SERUM  

Microsilver Serum har en optimal och långvarig effekt på finnar, fläckar och 
stressrelaterade irritationer. 

Den mycket effektiva formulan med 0,2 % mikrosilver och 3,5 % glykolsyra 
förbättrar hållbart hudens utseende och visar en optimal balans mellan effekt 
och tolerans. 

Microsilver har visat sig ta bort bakterier och mikroorganismer på hudytan. 
Detta djuprengörande, mycket porösa silver framställt genom en mekanisk 
komplex process har en genomsnittlig partikelstorlek på 10 mikrometer. Tack 
vare denna speciella yta bildar Microsilver ett förråd på huden från vilket 
antibakteriella silverjoner kan tillhandahållas när som helst. På detta sätt 
stöds och påskyndas återställandet av ett rent hudutseende hållbart. På 
grund av sin storlek tränger Microsilver inte in i djupare hudlager. 

Glykolsyra minskar överdriven förhårdnad. Befintliga pormaskar reduceras 
snabbare, bildandet av nya pormaskar förhindras. 

Resultatet? Microsilver Serum förbättrar synligt hudens struktur vid 
regelbunden användning. Kliniska studier som utvärderade effekten av 
Microsilver visade att vid en appliceringskoncentration på 0,2 % uppnåddes 
en signifikant minskning av papler och pustler efter 12 veckors applicering. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Microsilver: Rent naturligt silver, eliminerar bakterier och 
mikroorganismer på hudytan, stabiliserar hudfloran, har en hudlindrande 
effekt. Microsilver fungerar bara på hudens yta och tränger inte in i 
djupare hudlager (inga nanopartiklar) 

• Glycolic acid: Löser upp förhårdnander och förfinar hudens porer 

• Glycerine: Ger fukt 

• Allantoin: Stödjer hudens naturliga regenererande egenskaper 

• D-Panthenol: Provitamin B 5 (panthenol), stimulerar cellregenerering 
och säkerställer bättre sårläkning, främjar intakt hud och ökar hudens 
fuktnivå 

 

• Motverkar effektivt befintliga 
finnar och fläckar 

• Lugnar irriterad och stressad 
hud 

• Förfinar porerna 

• Ger fukt 

• Hjälper till att förhindra att nya 
fläckar bildas 

• Optimal balans mellan effekt och 
tolerabilitet 

• Ingen parfym 

• Självkonserverande från 
Microsilver 

 

Hemmavård 

Applicera Microsilver Serum morgon 
och kväll på rengjord hud och massera 
in. Undvik området kring ögonen. 

Tips: Perfekt i kombination med AHA 
Face Cream eller Light Mattifying 
Cream. Vi rekommenderar att du 
applicerar produkterna enligt följande 
protokoll: 

1. Microsilver Serum 

2. Morgon: Light Mattifying Cream, 
Kväll: AHA Face Cream.  

OBS!  

pH värde 4.2 
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OILY SKIN 
PROFESSIONAL BEHANDLING PÅ SALONG  

För oljig, oren hy  

(komedoner och akne) 
 

Behandlingsprotokoll   PRODUKTER  REF. 

Rengöring • AHA + BHA Cleanser • 4002P 

Återställande ansiktsvatten • Purifying Tonic • 4001P 

Ögonvård • Aqualift Eye Gel  • 5060P 

Djuprengöring/exfoliering • AHA + BHA Exfoliator • 4007P 

Extra rengöring • Purifying BHA Serum • 4030P 

Aktivt ingredienskomplex  

alternativ 

Ampull koncentrat  

• Purifying BHA Serum 

  

• Refining Retinol Fluid 

• 4030P 

 

• 1942P 

Mask 

alterntiv 

• Intense Clearing Mask 

• Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera or 

• Black Detox Bubble Mask or 

• Peel Off Mask Dead Sea Black Mask 

• 4040P 

• 8104.902 

• 8209P 

• P-837P 

UV skydd • Face Guard Advanced • 2831P 

Avslutande ögonvård • Aqualift Eye Gel • 5060P 

Dagkräm 

 

 

• Microsilver Serum or 

• Light Mattifying Cream or 

• AHA Face Cream *   

• 4031P 

• 4010P 

• 4021P 
 

För torr, oljig hy utan akne 

(mogen och oljig hy) 
 

Behandlingsprotokoll   PRODUKTER  REF. 

Rengöring • Purifying Cleansing Gel • 4000P 

Återställande ansiktsvatten • Purifying Tonic • 4001P 

Ögonvård • Aqualift Eye Gel  • 5060P 

Djuprengöring/exfoliering • Enzyme Peeling Powder • 4008P 

Extra rengöring • Purifying BHA Serum • 4030P 

Ampull koncentrat • Refining Retinol Fluid • 1942P 

Mask 

alternativ 

• Fruit Peel Cream Mask 

• Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera or 

• Black Detox Bubble Mask or 

• Peel Off Mask Dead Sea Black Mask 

• 8541P 

• 8104.902 

• 8209P 

• P-837P 

Massage (om möjlig) • Balancing Cream • 6620P 

UV skydd • Face Guard Advanced • 2831P 

Avslutande ögonvård • Aqualift Eye Gel • 5060P 

Dagkräm 

 

 

• Microsilver Serum or 

• Regulating Retinol Cream or 

• AHA Face Cream *   

• 4031P 

• 4020P 

• 4021P 

 

* Inte rekommenderad under sommaren 


