MEN

STORLEK
DETALJHANDEL

Purifying Wash + Shave

8600

75 ml

Calming Hydro Gel

8610

50 ml

24/7 Skin Energizer

8620

50 ml

Energizing Eye Roll-On

8660

15 ml

Long Lasting Deodorant

8678

30 g

STORLEK
PROFESSIONAL

REFERENSNUMMER
DETALJHANDEL

PRODUKT

REFERENSNUMMER
PROFESSIONAL

DET EXKLUSIVA SORTIMENTET FÖR MÄN AV JANSSEN COSMETICS

Specimen är en naturlig anti-age behandling
med baobabextrakt. Reducerar märkbart fina
linjer och rynkor. Främjar snabb och effektiv
absorption av produkten och den omedelbara
effektiviteten av de aktiva ingredienserna.
Men’s Eye Perfecting Complex är ett
kraftfullt 4-i-1 aktivt ingredienskomplex. Detta
multiaktiva koncentrat minskar omedelbart
mörka ringar under ögonen och reducerar
synbart fina linjer och rynkor. Appliceras
regelbundet, och resulterar i stora synliga
förbättringar på bara sju dagar.
Huden absorberar produkterna i MEN
sortimentet omedelbart, vilket gör att de kan
utveckla sina kraftfulla effekter djupt ner i
huden. Exklusiva och behagliga produkter
med resultat som du både kan se och känna.

MEN serien erbjuder effektiva lösningar för välvårdad, hälsosam och motståndskraftig
hy.
Högkvalitativa kombinationer av aktiva ingredienser har blandats perfekt i våra
forskningslaboratorier för att tillgodose de särskilda behoven hos manlig hud:
Men’s SuperMoist är en kraftfull aktiv ingrediens med långvarig fuktgivande effekt,
utvecklad speciellt för manlig hud. Denna fuktbooster reducerar omedelbart fina linjer
orsakade av torr hud. Den innehåller hyaluronsyra, som har en intensivt fuktgivande
effekt som håller hela dagen.
Men’s UltraCalm är ett första hjälpkomplex för irriterad hud, särskilt efter rakning.
Lugnar huden med en vårdande kombination av utvalda växtextrakt som förbättrar
hudens motståndskraft.
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MEN
•

Tvätta och raka med en produkt

•

Frigör din hud från överdriven
produktion av talg

•

Förebygger irritation orsakad av
rakning

Ref.

•

Fuktgivande

8600

•

Enkel applicering

•

Behaglig doft

DETALJ.
75 ml

Purifying Wash + Shave
RENGÖRINGS- OCH RAKGEL
Purifying Wash + Shave är en praktisk rengörings- och rakgel för män. I
kombination med varmt vatten ger den ett lyxigt, krämigt skum som passar
perfekt för noggrann rengöring och/eller rakning.
Purifying Wash + Shave Gel från JANSSEN COSMETICS utvecklades för
män, som uppskattar en lättanvänd produkt. Krämen rengör noggrant huden,
samtidigt som den möjliggör en perfekt rakning.
Den speciella 2-i-1- formulan, med D-pantenol, reducerar och lugnar
hudirritation, och lämnar huden fräsch och avslappnad.

Hemmavård
Löddra upp en liten mängd av
produkten i händerna för att skapa ett
krämigt skum, och applicera i ansiktet.
Om du använder produkten för rakning,
massera försiktigt in den i skägget och
låt den verka en kort stund. Raka sedan
som vanligt. Tvätta bort överflödig
produkt med varmt vatten.

D-Panthenol är föregångaren (provitamin) till vitamin B5 (pantotensyra). Den
absorberas lätt in i huden, återfuktar och förbättrar hudens elasticitet. Det
hjälper också bildandet av nya hudceller och därmed bidrar till förnyelse av
mäns ansträngda hud.
Dessa egenskaper gör D-Pathenol till en idealisk ingrediens för denna
praktiska och samtidigt vårdande produkt.
Ett måste för en bra start på dagen!

AKTIVA INGREDIENSER
•

Panthenol: Förbättrar hudens förnyelse, boostar hudens naturliga
försvar, reducerar hudirritation, mjukar upp huden
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MEN
DETALJ.
50 ml

•

Omedelbar komfort efter
rakning

•

Håller huden återfuktad hela
dagen

•

Lugnar huden och
förebygger irritation

•

Boostar hudens förnyelse
efter små skärsår

•

Ökar hudens motståndskraft

•

Absorberas snabbt, utan att
kännas kladdig

•

Behaglig doft

Ref.
8610

Calming Hydro Gel *
FUKTGIVANDE CREME-GEL
Calming Hydro Gel kombinerar fördelarna med en lätt, återfuktande
hudkräm med den lugnande effekten av en aftershave-gel. Den intensivt
återfuktande formulan absorberas snabbt in i huden, vilket gör att den känns
behaglig och fräsch.
Calming Hydro Gel innehåller Men’s SuperMoist, en ingrediens som
utvecklats speciellt för mäns hud, med en omedelbar och varaktig
fuktgivande effekt. Denna ingrediens innehåller de viktigaste komponenterna
i hudens naturliga återfuktande faktor (NMF), särskilt joner (kalium,
magnesium, kalcium och natrium), men också urea och laktat. Men’s
SuperMoist stimulerar lagringen av fukt, vilket förbättrar både mjukhet och
återfuktning av mäns hud. Samtidigt lugnar Men’s Ultra Calm huden efter
rakning. Vårdprodukten för irriterad hud lugnar omedelbart huden och
förebygger sveda efter rakningen. Dessutom återuppbygger Men’s Ultra
Calm den skadade hudbarriären och reducerar inflammatoriska processer.

Hemmavård
Applicera Calming Hydro Gel på
rengjord hud på morgon och/eller kväll
och massera varsamt in. Passar även
utmärkt som aftershave-behandling.

Resultatet: omedelbar känsla av välbefinnande efter rakning.

AKTIVA INGREDIENSER
Men’s SuperMoist: Innehåller viktiga komponenter för hudens naturliga
fuktgivande faktor (NMF); återfuktar, reducerar rynkor orsakade av torr hud
Short and long chain hyaluronic acid: återfuktar intensivt och bevarar fukt
i huden
Saccharide isomerate: Hudidentiska kolhydratkomplex för att ge en
varaktig återfuktande behandling för huden. 72 timmars långtidseffekt som
uppnås genom bindning med keratinocytcellerna i huden
Panthenol: Förbättrar hudens förnyelse, boostar hudens naturliga försvar,
reducerar hudirritation, mjukar upp huden
Men’s UltraCalm: Innehåller fröolja från svarta vinbär, ballongväxtextrakt
och komponenter i solrosolja; rika på essentiella och omättade fettsyror samt
fytosteroler; lugnar huden efter rakning
Aloe Vera: Lugnar huden och motverkar rodnad
•

Vitamin E Acetate: Bekämpar fria radikaler, förhindrar förtidigt åldrande
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MEN
•

Återfuktar intensivt

•

Förhindrar förlust av
spänningar och fasthet

•

Tecken på förtidigt åldrande
av huden reduceras

Ref.

•

Skyddar mot fria radikaler

8620

•

Behaglig doft

DETALJ.
50 ml

24/7 Skin Energizer *
HUDVÅRDSKRÄM FÖR MOGEN MANSHUD
24/7 Skin Energizer är en anti-age hudvårdskräm för mogen manshud. Den
absorberas snabbt av huden, ger maximal fukt, verkar för att förebygga linjer
och rynkor, och ger skydd mot skadlig miljöpåverkningar - för yngre,
fräschare och mer vitaliserad hud.

Hemmavård
Applicera 24/7 Skin Energizer på
rengjord hud på morgon och kväll och
massera varsamt in.

Den innovativa formeln innehåller Men’s SuperMoist, en ingrediens som
utvecklats speciellt för mäns hud, med en omedelbar och
varaktigfuktgivande effekt. Denna ingrediens innehåller de viktigaste
komponenterna för hudens naturliga återfuktande faktor (NMF), särskilt joner
(kalium, magnesium, kalcium och natrium), men också urea och laktat.
Men’s SuperMoist stimulerar retention av fukt, vilket förbättrar både
mjukhet och fuktnivån av mäns hud. Samtidigt, ökar ett naturligt anti-age
ämne från bladen av sydafrikanska Baobabträd, hudens viskoelastiska
egenskaper. Detta extrakt förhindrar uppbyggnad av versican, en
proteoglycan, som samlas i elastiska fibrer av mäns hud när de blir äldre,
och leder till en förlust av viskoelasticitet. Med hjälp av Baobabextraktet
förbättras hudens viskoelastiska egenskaper, och rynkor reduceras
bevisligen.
Resultatet: linjer och rynkor verkar synligt reducerade, och huden verkar
generellt yngre, fräschare och mer vitaliserad.

AKTIVA INGREDIENSER
Men’s SuperMoist: Innehåller viktiga komponenter för hudens naturliga
fuktgivande faktor (NMF); återfuktar, reducerar rynkor orsakade av torr hud
SPECIMEN: Anti-age ingrediens som utvecklats speciellt för mäns hud, från
det sydafrikanska Baobabträdet; förbättrar hudens viskoelastiska
egenskaper; rynkor reduceras; tecken på åldersfläckar försvinner
Short and long chain hyaluronic acid: återfuktar och bevarar fukten i
huden
Allantoin: Lugnar huden och reducerar rodnad
Alpha Bisabolol: Lugnar huden och reducerar rodnad
•

Vitamin E Acetate: Bekämpar fria radikaler, förhindrar förtidigt åldrande
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MEN
•

Vitaliserar det trötta området
runt ögonen

•

Jämnar ut huden och ökar
dess spänning och fasthet

Ref.

•

Återfuktar

8660

•

Svalkar

•

Perfekt när du är på språng

•

Icke-klibbigt koncentrat

•

Absorberas snabbt av huden

DETALJ.
15 ml

Energizing Eye Roll-On *
VITALISERANDE ÖGONVÅRDS-ROLL-ON
Den uppfriskande Energizing Eye Roll-On angriper omedelbart
trötthetstecken. Den svalkande massagekulan applicerar en kraftfull formula
direkt på huden. I denna process, blir ögonområdet mjukt masserat, och
svullnader reduceras. Med tiden, förbättras hudens elasticitet och spänst,
rynkor reduceras.
Energizing Eye Roll-On innehåller SPECIMEN, en 100% naturlig anti-age
ingrediens, utvecklad speciellt för män, från bladen av det sydafrikanska
Baobabträdet. Detta extrakt förhindrar uppbyggnad av versican, en
proteoglycan, som samlas i elastiska fibrer av mäns hud när de blir äldre,
och leder till en förlust av viskoelasticitet. Med hjälp av Baobabextraktet
förbättras hudens viskoelastiska egenskaper, och rynkor reduceras
bevisligen.

Hemmavård
Applicera Energizing Eye Roll-On under
ögonen varje morgon och kväll efter
rengöring och innan din hudvårdsrutin,
och låt den absorbera.

Dessutom, reducerar Men’s Eye Perfecting Complex, en kraftfull
formulering bestående av peptider, mikroalgextrakt, Panthenol och
kortkedjad hyaluronsyra, mörka ringar, linjer och rynkor.
Resultatet: ögonområdet verkar omedelbart fräschare och mer avslappnat
och utvilat. Med tiden förbättras uppkomsten av rynkor, mörka ringar och
påsar under ögonen.

AKTIVA INGREDIENSER
Men’s Eye Perfecting Complex: Kraftfull 4-1 formula, bestående av en
tripeptid som kombinerar ett mikroalgextrakt, Panthenol och kortkedjad
hyaluronsyra; signifikanta förbättringar märks efter bara 7 dagar. Mörka
cirklar reduceras. Fina linjer och rynkor reduceras synbart
SPECIMEN: Anti-age ingrediens som utvecklats speciellt för män från
bladen av det sydafrikanska Baobabträdet; förbättrar hudens viskoelastiska
egenskaper; reducerar det skarpa utseendet hos påsar under ögonen
Short and long chain hyaluronic acid: återfuktar och bevarar fukten i
huden
Caffeine: Stimulerar mikrocirkulation och motverkar svullnader
•

Menthyl lactate: En varaktig kylande och uppfriskande effekt

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

MEN
DETALJ.

•

Enkel applicering

•

Lämnar efter sig en fräsch känsla

•

Icke-klibbiga

•

Lämnar osynlig skyddande
barriär

•

Kan användas dagligen

•

Förebygger obehaglig
kroppsdoft

•

Utmärkt att ta till gymmet

•

Lämnar inga vita rester

•

Miljömässigt säker

•

Fri från djurtester

30 g
Ref.
8678

Long Lasting Deodorant *
ALKOHOLFRI DEODORANT
Long Lasting Deodorant har en långvarig mild och kryddig doft. Samtidigt
är vårt Deodorant Stick mycket skonsam mot huden eftersom formulan
utvecklades utan alkohol. Till skillnad från andra deodoranter som bara
täcker upp en lukt med en annan, eliminerar Long Lasting Deodorant
faktiskt kroppsdoft genom att förhindra tillväxten av bakterier som är orsaken
till kroppens dofter.

Hemmavård
Applicera Long Lasting Deodorant
under armarna och under fötterna efter
badet. Låt absorberas i några sekunder
innan du klär på dig.

AKTIVA INGREDIENSER
•

Octoxyglycerin: Mild deodorant från växtextrakt (glycerin och fett
syror förebygger svettlukt)
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD FÖR MÄN
BEHANDLINGSSEKVENS
JANSSEN COSMETICS erbjuder ett antal hudspecifika vårdprodukter för professionell behandling på salongen.
Valet av vård och specialpreparat är inriktad mot de individuella husbehoven hos män.
Det relevanta behandlingsystemet leder till optimal vårdframgång på salongen:
FUKT & BALANS

PRODUKTER

REF.

Rengöring

•

Clarifying Cleansing Gel

•

4400P

Återfuktning

•

Purifying Tonic Lotion

•

4401P

•
•

Skin Refining Enzyme Peel
Bio-Fruit Gel Exfoliator *

•
•

1107P
4407P

Korrigering av ögonbryn

•

Eye Zone Gel

•

561P

Active substance complex
Alternativt
Ampullkoncentrat

•

Hydrating Skin Complex

•

535P

•

Hyaluron Fluid

•

1951P

Mask

•
•

Purifying Mask
White Tea Moisture Mask

•
•

4440P
8550P

•
•

Peel Off Mask Acai Hydrating
Dermafleece Mask Collagen Pure

•
•

8388P
8104.901

Massage

•

Night Replenisher

•

527P

Avslutning - området runt
ögonen

•

Eye Zone Gel

•

561P

Dagskydd

•

Aquatense Moisture Gel +

•

511P

Djuprengöring/peeling
Alternativt

Alternativt

ÅTERUPPBYGGNAD

PROUKTER

REF.

Rengöring

•

Clarifying Cleansing Gel

•

4400P

Återfuktning

•

Purifying Tonic Lotion

•

4401P

Djuprengöring/peeling
Alternativt

•
•

Skin Refining Enzyme Peel
Bio-Fruit Gel Exfoliator *

•
•

1107P
4407P

Korrigering av ögonbryn

•

Eye Zone Gel

•

561P

•

Vitaforce C Skin Complex

•

0031P

•

Anti-Wrinkle Booster

•

1992P

•
•
•

Rich Energy Mask
Peel Off Mask Acerola Vitamin C
Dermafleece Mask Collagen Vitamin C

•
•
•

0041P
832P
8104.912

Massage

•

Vitaforce C Cream

•

0022P

Avslutning - ögonområdet

•

Eye Zone Gel

•

561P

Dagskydd

•

•

511P

Active substance complex
Alternativt Ampullkoncentrat
Mask
Alternativt

Aquatense Moisture Gel

+

* Applicera inte efter rakning
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD FÖR MÄN
BEHANDLINGSSEKVENS
JANSSEN COSMETICS erbjuder ett antal hudspecifika vårdprodukter för professionell behandling på salongen.
Valet av vård och specialpreparat är inriktat mot de individuella hudbehoven hos män.
Det relevanta behandlingssystemet leder till optimal vårdframgång på salongen:
LUGNANDE

PRODUKT

REF.

Rengöring

•

Clarifying Cleansing Gel

•

4400P

Återfuktning

•

Purifying Tonic Lotion

•

4401P

Djuprengöring/peeling

•

Skin Refining Enzyme Peel

•

1107P

Korrigering av ögonbryn

•

Eye Zone Gel

•

561P

Active substance complex
Alternativt
Ampullkoncentrat

•

Sensitive Skin Complex

•

2230P

•

Couperose Fluid

•

1921P

Mask
Alternativt

•
•
•

Soothing Face Mask
Peel Off Mask Aloe De-Stress
Dermafleece Mask Collagen Aloe Vera

•
•
•

2240P
8355P
8104.902

Massage

•

Calming Sensitive Cream

•

2220P

Avslutning - området runt
ögonen

•

Eye Care Lotion

•

2260P

Dagskydd

•

Aquatense Moisture Gel +

•

511P

I daglig vård hemma, ger de fantastiska produkterna från MEN serien enastående vård på morgon och kväll.

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

