COMBINATION SKIN
HITTA RÄTT BALANS

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

STORLEK
DETALJHANDEL

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Gentle Cleansing Powder

6600

100 g

6600P

100 g

Tinted Balancing Cream

6611

50 ml

6611P

100 ml

Balancing Cream

6620

50 ml

6620P

200 ml

Behandling av kombinationshud kräver
därför aktiva preparat i korrekt hudvård
som verkar för att balansera hudens
naturliga funktioner och är mycket
återfuktande så att en balanserad och
silkeslen hud kan uppstå. Där kommer vår
Combination Skin serie väl till pass, som
normaliserar både över-, och
underproduktion av sebum med unika
aktiva ämnen från tex riskli. Combination
Skin serien kombineras med Oily Skin
serien.

Partiell hyperaktivitet av talgkörteln är den främsta orsaken till kombinationshud.
Hyperaktivitet av talgkörteln uppstår oftast på grund av anlag. Emellertid kan
hormonella förändringar, mediciner, etc. också leda till ökad talgproduktion.
Förekomst under puberteten och ibland även klimakteriet är därför inte ovanligt.
Hudens porer blir förstorade till följd av ökad talgproduktion. Om överdriven
hudexfoliering också ökar, bildas så kallade talgpluggar. Dessa förekommer i
form av öppna pormaskar, som har en naturlig sekretkanal, men också som
slutna pormaskar som ligger under epidermis och är inkapslade. I det mest
ogynnsamma scenariot, blir dessa talgpluggar inflammerad. Särskilt om de också
kläms på ett felaktigt sätt.
Oavsett leder den ökade talgproduktionen till en oattraktiv fet glans i det centrala
området i ansiktet, medan torra områden på kinderna verkar spröda och kan
kännas obehagligt spända. Dessa symtom är dessutom mottagliga för
säsongsvariationer, dvs huden upplevs fetare på sommaren och torrare på
vintern.
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COMBINATION
SKIN
DETALJ.
100 g
Ref.
6600

•

Creamy foam which leaves the
Krämigt skum som lämnar huden
ren och mjuk

•

Avlägsnar enkelt oljiga rester
och make-up från huden

WHLS.
100 g
Ref.
6600P

•

Bibehåller hudens naturliga
fuktighet

•

Främjar en ren och matt
hudprofil

•

Behaglig doft

Gentle Cleansing Powder
ULTRA-MILT RENGÖRINGSPULVER

Hemmavård
Gentle Cleansing Powder är ett milt rengöringspulver för kombinerad
hud/blandhy från JANSSEN COSMETICS serie Combination Skin.
Hos blandhy leder ökad talgproduktion till en oönskad glans på huden, ofta i
T-Zon, medan kinder och ögonområdena är torrare.
En särskild rengöringsprodukt krävs som tar bort oönskade smutsrester från
huden grundligt, men även skonsamt. Gentle Cleansing Powder har
utvecklats just för denna uppgift.
Det behagligt doftande pulvret blandas med vatten för att bilda ett rikt och
krämigt, mjukt skum. Detta möjliggör effektiv borttagning av make-up och
skonsam rengöring av blandhy. Detta gör även att den känsliga blandhyn blir
ren och silkeslen.

Häll pulvret i handflatan och blanda med
vatten för att bilda ett krämigt skum.
Fördela skummet över ansikte och hals
med masserande rörelser. Tvätta med
rikligt med vatten eller en fuktig
ansiktshandduk. Applicera regelbundet
på morgonen och kvällen.
Tips: För alla “tvål-fans” som älskar
fylligt och krämigt skum vid rengöring.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Hydrolyzed maize starch: Naturligt filtermaterial

•

Silica: Naturlig pulverbas bestående av kiseldioxid

•

Tenside based on amino acids: Snäll mot huden, för skonsam
rengöring av huden

•

Biosynthetic polypeptide: Ger huden en mjuk och behaglig känsla
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COMBINATION
SKIN
RET.
50 ml
Ref.
6611

WHLS.
100 ml
Ref.
6611P

Tinted Balancing Cream

•

Milt tonad för en matt, jämn
hudyta

•

Förfinar porprofilen

•

Minskar och normaliserar
överdriven talgproduktion

•

Fuktgivande

•

Lämnar huden len och mjuk

•

Rynkor som orsakas av torrhet
reduceras

•

TONAD & BALANSERANDE VÅRDKRÄM
Tinted Balancing Cream är en färgad & balanserande dagcreme från
JANSSEN COSMETICS Combination Skin serie.
Vårdcremens milda färg/ton och särskilt låga lipidhalt är speciellt vårdande
för blandhy och lämnar hudytan jämn och matt. Oregelbundenheter
balanseras omedelbart. Huden får en fräsch och attraktiv färg igen.

Hemmavård
Applicera dagligen på rengjord hud på
morgonen.
Tips: Passar även fet hy på grund av
dess låga lipidhalt.

När Tinted Balancing Creme appliceras dagligen, ger den mild och specifik
vård på samma gång. Kombinationer i huden återställs och förstorade porer
blir synligt reducerade.
Tinted Balancing Cream är en modern vårdcreme med en särskilt lätt
konsistens. Utvalda fuktgivande ingredienser absorberas snabbt in i huden,
där de bevisligen leder till ökad fukt. Den speciella funktionen är den aktiva
substansen i en sockerliknande ingrediens som erhålls från riskli.
Vetenskapliga studier har tydligt visat att denna unika naturliga substans från
riskli kan minska fetthalten i feta hudområden och öka den i torra områden.
Och allt detta på bara fem veckor! Tinted Balancing Cream normaliserar
och balanserar både torra och feta områden i en blandhy.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Pigments: För jämn hudton

•

Sugar-like substance from rice bran: Balanserar fettinnehållet i torra
och feta hudområden

•

Red algae extract (Condrus crispus): Fuktgivande

•

Aloe Vera: Lugnande och hudrengörande

•

Fine polyamide powder: Porösa, runda mikrosfärer, absorberar
överskottstalg och lämnar hudytan jämn
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COMBINATION
SKIN
DETALJ.
50 ml
Ref.
6620

WHLS.
200 ml
Ref.
6620P

Balancing Cream

•

Återfuktande och fuktbevarande

•

Förfinar porprofilen

•

Minskar och normaliserar
överdriven talgproduktion

•

Hudens naturliga balans
återställs

•

Lämnar huden klar och jämn

•

Lämnar huden len och mjuk

•

Rynkor som orsakas av torrhet
reduceras

BALANSERANDE VÅRDKRÄM
Balancing Cream är en sebum balanserande creme från JANSSEN
COSMETICS Combination Skin serie.
En kombinerad hy med fetare t-zon och torrare kinder, kräver specifik vård
för att balansera huden, så att stora porer och pormaskar i första hand inte
kan få fotfäste och att hudens naturliga balans återställs.
Balancing Cream är en modern vårdkräm med en särskilt lätt konsistens.
Den absorberas snabbt in i huden, där den leder till ökad fukt. Den speciella
ingrediensen i denna vårdkräm är den aktiva substansen i en sockerliknande
ingrediens som erhålls från riskli.

Hemmavård
Massera varsamt in i huden på
morgonen och/eller kvällen efter
rengöring med Gentle Cleansing
Powder.
Tips: Även enastående lämplig som en
grund för make-up.

Vetenskapliga studier har tydligt visat att denna unika naturliga substans kan
minska fetthalten i feta hudområden och öka den i torra områden. Och allt
detta inom bara fem veckor. Tack vare denna märkbara och synliga effekt
normaliserar Balancing Cream de torra och feta områdena i blandhy under
daglig applicering med bara en kräm.
.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Sugar-like substance from rice bran: Balanserar fettinnehållet i torra
och feta hudområden

•

Red algae extract (Condrus crispus): Fuktgivande

•

Aloe Vera: Lugnande och hudrengörande

•

Fine polyamide powder: Porösa, runda mikrosfärer absorberar
överskott av talg och lämnar hudytan jämn
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COMBINATION
SKIN
DETALJ.
30 ml
Ref.
6630

WHLS.
50 ml
Ref.
6630P

•

Hudprofilen lämnas fräsch och
silkeslen

•

Förebygger effektivt blemmor

•

Minskar och normaliserar
talgkörtel aktivitet

•

Förfinar porstrukturen

•

Säkerställer särskilt klar hud

Balancing Skin Complex
TALGREGLERANDE AKTIVT SUBSTANS KOMPLEX
Då kombinationshud dessutom avslöjar dess särskilt fet sida, tenderar det
ofta också att avslöja förstorade porer och fläckar i detta område.
En kur tillsammans med grundläggande daglig vård med ett specifikt aktivt
substanskoncentrat, med målet att begränsa funktionen av hyperaktiva
talgkörtlar. Den vårdande, transparenta, turkosblå gelen Balancing Skin
Complex har utvecklats för just detta ändamål.
Förutom dess återfuktande och talgreducerande egenskaper, innehåller den
ett extrakt som verkar naturligt sammandragande. Detta extrakt erhålls från
lärkträdsvampen. Regelbunden applicering resulterar i en jämnare och mer
finstrukturerad hudprofil med betydligt mindre porer.

Hemvård
Fördela över de oljiga områdena på
ansiktet och hals på morgon och/eller
kväll efter rengöring med Gentle
Cleansing Powder, massera in varsamt
och låt verka i några minuter. Applicera
sedan Balancing Cream ovanpå.
Tips: Så snart den oljiga glansen på
huden reduceras, rekommenderas
fortsatt behandling för att bibehålla
framgång. I detta fall, applicera 1-2
gånger per vecka (1 x dagligen)

Efter att ha applicerat Balancing Skin Complex dagligen under ett fåtal
veckor, kan effekten uppnås genom reducerad applicering av denna
speciella gel bara några gånger i veckan.
.

AKTIVA SUBSTANSER
•

Fomes officinalis: Larch Agaric (trädsvamp) extrakt, innehåller
polysackarider och mineraler; naturligt sammandragande egenskaper
som märkbart lyfter och förfinar hudens profil genom att minska
storleken på porerna

•

Red algae extract (Condrus crispus): Fuktgivande

•

Anti-sebum active substance complex: Innehåller ett extrakt ur
olivblad (oljesyra), minskar överdriven talgproduktion, har en keratolytisk
och bakteriedödande effekt
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SKIN APPLETS
PROFESSIONAL SKIN CARE FOR COMBINATION SKIN
PROFESSIONELL HUDVÅRD FÖR
BLANDHY
FÖR BLANDHY
BEHANDLINGSSEKVENS

PRODUKTER

Rengöring

• Gentle Cleansing Powder

Uppfrikande

• Purifying Tonic Lotion eller
• Radiant Firming Tonic (Dry Skin)

Vård för ögonområdet

• Aqualift Eye Gel eller
• Rich Eye Contour Cream

Djuprengöring/peeling

• AHA + BHA Exfoliator eller
• Enzyme Peeling Mask with Mask Activator

Extra rengöring (vid behov)

• Purifying BHA Serum

Serum

• Purifying BHA Serum
• Microsilver Serum
• Deep Xpress Moist Serum

Massage

• Balancing Cream

Mask

•
•
•
•

Alternativt

Moor Cream Mask och
Fruit Peel Mask
Olive Balancing eller
Spirulina Green Mask

UV skydd

• Face Guard Advanced

Avslutning - ögonområdet

• Aqualift Eye Gel eller
• Rich Eye Contour Cream

Dag skydd

• Tinted Balancing Cream eller
• Balancing Cream
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