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BODY 
ETT EFFEKTIVT VÅRDSORTIMENT FÖR BEHANDLING AV KROPPEN  
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Oxygenating Body Scrub 7000 200 ml 7000P 1000 ml 

Body Toning Modelage   7510P 500 ml 

Body Sculpturing Massage 
“TUSCANY” 

  7580P 1000 ml 

Cryogenic Alginate “ARCTIC”   7690P 4 x 150 g 

     

Multi Action Algae Pack “BRITTANY”   7688P 4 kg 

Body Contour Booster 7801 150 ml 7801P 300 ml 

Perfect Bust Formula 7700 75 ml 7700P 200 ml 

     

Stretch Mark Cream 7230 200 ml   

  

Body Lotion “ISOFLAVONIA” 7900 200 ml   

Hand Care Cream 7210 75 ml   

Vitaforce ACE Body Cream 7240 200 ml   

 

 

 

 

 

 

Ens medvetenhet om sin egen kropp 
har blivit mer och mer självklar 
nuförtiden. Män och kvinnor ägnar 
större uppmärksamhet åt sin figur. 
Regelbunden idrott, en hälsosam kost 
och speciell hudvård är ett absolut 
måste för att hålla kroppen i form. 

Med produktserien BODY har 
JANSSEN COSMETICS utvecklat en 
effektiv vårdproduktserie för behandling 
av kroppen. Innovativa aktiva 
substanser bekämpar problemområden 
och garanterar en vackert formad siluett 
med märkbart uppstramande konturer. 

I skönhetssalongen är 
specialprodukterna integrerade i 
problemzonsbehandlingar. 
Massagekrämer och kroppslotioner 
tillsammans med kroppsmasker och 
wraps stöttar professionella 
behandlingar för kundens 
skönhetsproblem. Kroppen återfår 
snabbt sin toppform. 

BODY av JANSSEN COSMETICS 
lämnar varje kunds hud mer smidig och 
ungdomlig. 
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BODY 
DETALJ. 

200 ml 

Ref. 

7000 

 

PROF. 

1000 ml 

Ref. 

7000P 

 

 
  

 Oxygenating Body Scrub 

STIMULERANDE DUSCHPEELING  

Oxygenating Body Scrub från JANSSEN COSMETICS Body serie är en 
stimulerande duschpeeling. 

Varje kroppspeeling erbjuder kroppens hud samma fördelar som en peeling 
för huden i ansiktet: efter peelingen är huden jämn, blodcirkulationen 
stimulerad och hudens förmåga att absorbera efterföljande aktiva substanser 
ökar. 

Oxygenating Body Scrub innehåller stimulerande och vårdande 
ingredienser från algextrakt. Mineraler och spårämnen tillfredsställer huden 
och ger den märkbar smidighet. 

Ytliga pormaskar och döda hudceller avlägsnas lätt och kroppens 
hudcirkulation stimuleras försiktigt med hjälp av särskilda slipande partiklar. 

Oxygenating Body Scrub fräschar upp och återupplivar huden, vilket gör 
att den känns mjuk på lång sikt. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Hydrated silica / silica: Diatomaceous earth, kiselsyra och ett 
mineralpulver slipar huden och avlägsnar fett 

• Cocamidopropyl betaine: Milt ytaktivt ämne tillverkadt av växtbaserat 
råmaterial (kokos) 

• Algae extract: Fuktgivande och vitaliserande 

• Samphire: Förbättrar hudens vävnad och cellförnyelseprocess, och 
förbättrar den allmänna hudtonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “2-i-1” produkt (duschgel och 
peeling) för intensiv rengöring av 
huden 

• Döda hudceller, hårdheter och 
pormaskar avlägsnas 

• Slätar märkbart ut kroppens hud 

• Cirkulationen aktiveras på ett 
behagligt sätt 

• Agerar för att bekämpa “grov 
hud” 

• Idealisk förberedelse för intensiv 
kroppsvård 

 

 

Applicering 

Fördela Oxygenating Body Scrub över 
den fuktiga kroppshuden i ett bad/dusch 
och massera kraftfullt så länge det är 
behagligt. Fokusera extra mycket på 
grova hudområden som armbågar, knän 
och hälar. Tvätta av resterna noggrant i 
duschen med en handduk. 

Tips: Self-Bronzingprodukter fäster 
särskilt vackert om kroppspeeling utförs 
i innan. 
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BODY 

 

 

PROF. 

500 ml 

Ref. 

7510P 

 

 
  

 Body Toning Modelage  

TERMISK KROPPSMASSAGE VÄTSKA  

En intakt metabolism är den optimala förutsättningen för hud med god 
cirkulation och en hälsosam lyster.  

Brist på motion och alltför åtsittande kläder förhindrar en bra cirkulation. 
Otillräcklig cirkulation leder ofta till att celluliter bildas. Vissa delar av kroppen 
känns betydligt kallare än den omgivande vävnaden. Metaboliskt utbyte 
försämras.   

God cirkulation mobiliserar ämnesomsättningen. Detta är när effektiv 
vårdbehandling i salongen kommer in i spelet: Body Toning Modelage i en 
hel eller partiell kroppsmassage vitaliserar kroppens hud och den 
underliggande vävnaden, och bidrar till att förbättra cirkulationen. Bara en 
kort stund efter applicering blir huden betydligt varmare och synligt rosig.  

Body Toning Modelage främjar hudens förmåga att absorbera produkter. 
Aktiva substanser och specialvårdkoncentrat absorberas bättre av huden 
efter förbehandling med Body Toning Modelage. Detta har en särskild fördel, 
speciellt under en cellulit- eller uppstramande behandling.  

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

Avocado oil: Hudvårdande, rik på vitamin E, antioxidant  

Jojoba oil: Flytande vax från olivliknande frukter av Jojoba, hindrar huden 
från att torka ut 

Nicotinic acid methyl ester: Komponent av vitamin B6, tränger snabbt in i 
huden och förlänger blodkärlen tills synlig rodnad och en känsla av värme 
uppstår 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Förlänger blodkärlen i de övre 
hudlagren 

• Främjar avgiftningssprocessen 
av avfallsprodukter 

• Stärker, lyfter och drar ihop 
hudvävnaden  

• Stimulerar hudens naturliga 
funktioner 

• Ger synligt mer vital och väl 
återfuktad hud 

• Ökar hudens förmåga att 
absorbera produkter 

 

 

Applicering 

För hel eller partiell kroppsbehandling, 
fördela Body Toning Modelage över 
kroppens hud och massera in den. 
Tvätta sedan dina händer. 

Observera:  Den ökade cirkulationen 
kan leda till en intensiv känsla av värme 
och/eller klåda. Detta är helt normalt. 

Används inte direkt efter dipilering!  

Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Använd ingen efterföljande 
peelingprodukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

BODY 

 

 

 

PROF. 

1000 ml 

Ref. 

7580P 

 

 
  

 Body Sculpturing Massage “TUSCANY” 
FET MASSAGEKRÄM (VATTEN-I-OLJA EMULSION) 

Body Sculpturing Massage “TUSCANY” är en rik massagecreme (vatten-
olja-emulsion) från JANSSEN COSMETICS Body serie. Det är en 
professionell produkt för behandling i salong.  

Body Sculpturing Massage “TUSCANY” är en klassisk, fet massagekräm 
med enastående glidegenskaper, perfekt för resultatinriktad 
salongsbehandling. Den är idealiskt lämpad för att utföra intensiv partiell 
eller helkropps massage med målet att stimulera mikro-, blod- och 
lymfcirkulationen på ett sådant sätt att anhopningar av vätska mobiliseras.  

Det kardiovaskulära systemet och lymfatiska flödet aktiveras och kroppens 
funktioner återupplivas. Oattraktiva gropar slätas ut och huden lämnas fin 
och smidig. Detta stöttas upp av den aktiva substansen Q10: ett enastående 
kraftverk för hudcellernas metabolism. Den naturliga doften av apelsinolja 
resulterar i en särskilt avslappnande effekt. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Alpha-bisabolol: Huvudsaklig aktiv substans av kamomill, lindrar 
irritation 

• Mango butter: Oljigt extrakt från mangofrön, levererar näringsämnen, 
vårdar huden 

• Orange oil: Balanserar och harmoniserar i en aromterapi 

• Coenzyme Q10: Antioxidant, aktiverar cellerna, hudutjämnande 

• Vitamin Cphosphate: Stärker bindväv, aktiverar kollagensyntes 

• Vitamin E acetate: Antioxidant 

 

 

 

 

 

 

 

• För en effektiv massage som 
stimulerar mikro-, blod- och 
lymfcirkulationen  

• Hudvävnaden berikas, lyfts och 
får spänst 

• Främjar avlägsnande av 
avfallsprodukter 

• Hudlugnande 

• Enastående glidegenskaper 

• Naturlig doft för särskilt 
välbefinnande 

 

 

Applicering 

För en full eller partiell kroppsmassage, 
applicera Body Sculpturing Massage 
“Toscana” och massera in i huden. 
Behandla lår, höfter, buk och inre sidor 
av armarna särskilt intensivt.  
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BODY 

 

 

 

PROF. 

4 x 150 g 

Ref. 

7690P 

 

 
  

 Cryogenic Alginate “ARCTIC”  

PEEL-OFF KROPPSMASK 

Cryogenic Alginate "ARCTIC" är en multifunktionell Peel Off Mask med 
alginatbas. Dess pastaliknande konsistens formar imponerande konturer av 
byst och ben, medan dess effekt förbättrar hudens absorption av aktiva 
substanser och lämnar huden synligt återfuktad, starkare och smidigare.  

Kroppsmasken avlägsnas i ett stycke efter den rekommenderade 
verkningsperioden, vilket gör det enkelt för alla kosmetologer att använda 
den på sin skönhetssalong. 

Den stora innehållet av mentol ger masken en "Cryoeffekt" som ger huden 
en uppfriskande svalka. Den fungerar som en naturlig sammandragande 
produkt på epidermis av bysten. Masken har också en uppstramande effekt, 
vilket märks varje gång masken appliceras: kundens byst och dekolletage 
kommer att vara synligt fylligare och smidigare. Samtidigt, kommer deras 
luftvägarn och bronker att gynnas av Cypressdoften. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Alginate: En återfuktande och remineraliserande polysackarid som 
erhållits från olika typer av brunalger. Förbättrar också cellernas 
metabolism och hudens elasticitet 

• Aesculus hippocastanum seed extract (hästkastanj): Ett extrakt från 
utsäde av hästkastanjträd som har en venotoniska (förstärkning) effekt 

• Hamamelis virginiana (trollhassel) leaf extract: Ett extrakt taget från 
trollhasselbuske som är sammandragande och ger huden ny spänst 

• Ruscus aculeatus root extract: Ett extrakt som erhålls från Butcher’s 
broom buske som är sammandragande och stärker huden 

• Cupressus sempervirens oil: Olja från Cypressträd. Den lämnar 
huden mjuk och smidig, och stöttar även svag bindväv, eftersom den 
har en åtstramande och stärkande effekt 

• Menthol: Känns svalkande och fräsch 

 

 

 

 

• Formar byst och dekolletage 

• Remineraliserar 

• Förbättrar cellernas metabolism 
och hudens elasticitet 

• Ökar spänsten och stärker 
hudens vävnad 

• Stimulerar mikrocirkulationen 

• Ökar absorptionen av aktiva 
substanser 

• Känns sval och fräsch 

 

 

Applicering 

Täck bänken med ett skyddsark.   
Blanda en dospåse (150g) maskpulver 
med 300ml vatten vid ca 20°c för att 
skapa en bredbar pasta och applicera 
sedan direkt pastan över kundens byst 
och dekolletage. Täck över kunden med 
en varm filt medan du väntar på att 
masken ska verka.  

Ta bort masken i ett stycke efter 15-20 
minuter.  

Doseringsinformation: En dospåse 
räcker för en kunds byst och 
dekolletage. En dospåse är också 
tillräcklig om du bara behandlar kundens 
ben. 

Viktigt: Spola inte ner resterna från 
masken i avloppet. Resterna kommer att 
torka i skålen du har använt för att 
blanda masken i och kan helt enkelt tas 
ut och kastas i skräpsortering. 
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BODY 

 

 

 

PROF. 

4 kg 

Ref. 

7688P 

 

 
  

 Multi Action Algae Pack “BRITTANY” 

ALGINPACKNING FÖR KROPPEN 

Multi Action Algae Pack “BRITTANY” är en alginpackning för kroppen från 
JANSSEN COSMETICS Body serie. Det är en professionell produkt endast 
för behandling i salong. 

Multi Action Algae Pack “BRITTANY” är en fin pulverblandning bestående 
av bruna och röda alger, rik på mineraler, aminosyror, vitaminer, kolhydrater, 
spårämnen och polyfenoler (antioxidanter) Den blandas enkelt med vatten 
för att bilda en slät pasta och kan användas för att behandla hela kroppen. 
Kraften i algerna används för att stimulera ämnesomsättningen och förfina 
hudens struktur. 

Multi Action Algae Pack “BRITTANY” är ett bra komplement för effektiv 
behandling av celluliter. Hudens ursprungliga förnyelseprocess stöttas upp 
på ett hållbart sätt. Huden får en märkbart fastare och smidigare känsla efter 
varje applicering. 

Multi Action Algae Pack “BRITTANY” är en idealisk helkroppsinpackning i 
kombination med kroppswrap. Emellertid, dess tillämpning som en partiell 
kroppsinpackning för lår, höfter, överarmar, mage och rygg möjliggör också 
särskilt varierande användning i salongen. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

Algkomplex bestående av:   

• Laminaria digitata är en av de största alger som finns i europeiska kustvatten. 
De bruna algerna mäter upp till 1–2 meter när de är fullvuxna och består av en 
smidig, flexibel bål och bandformad tång. Den fäster fast vid stenar i grunt vatten 
ner till ett djup av 10 meter. Skörden sker från fartyg på öppet hav mellan maj 
och september. Denna alg har extraordinära svällande egenskaper. 

• Fucus vesiculosus är en brun alg med en medelstor, mörkbrun blåsa (40 till 60 
cm) och finns på klippor vid medelhög havsnivå. Tångblåsan är varvad med 
många luftvener, och ger algen enastående flytkraft. Fucus vesiculosus är den 
enda alg som har inkluderats i den officiella farmakopén. Detn är utomordentligt 
populär i örtmedicin, inte minst på grund av dess särskilt höga innehåll av 
spårämnen och vitaminer B3 och C, som stimulerar kroppen och stöttar upp dess 
funktioner. Dess höga halt av polysackarider ger den dess enastående förmåga 
att binda fukt i vävnad. 

• Lithothanmnium calcareum är ett marint sediment som består av en blandning 
av små, röda kalkhaltig Alger (2–10 cm). De levande algerna är röda i färgen. Så 
snart vatten avlägsnas under torkningen, blir de vita. Dessa kalkrika alger tillhör 
korallfamiljen och har ett högt innehåll av kalcium och magnesium. Dessa 

spårämnen är särskilt viktiga för 
vävnads fasthet och för neutraliseringen 
av organiska syror. 

Rik på mineraler, aminosyror, vitaminer, 
kolhydrater, spårämnen och polyfenoler 
(antioxidanter) 

 

 

• Aktiverar ämnesomsättningen 

• Lyfter och ger spänst till 
kroppens konturer 

• Fuktgivande 

• Främjar borttillförseln av vätska 
från vävnaden 

• Idealisk för helkroppsbehandling 

• Jämnar ut hud med celluliter 

• Stöttar kroppen under bantning 

 

 

Applicering 

Täck behandlingsbänken med en 
skyddsfilm. Blanda ca 250 gr 
maskpulver med 300 ml vatten för att 
bilda en slät pasta. (Ca. 400 g pulver 
och 500 ml varmt vatten krävs för en hel 
kroppsbehandling.) Fördela pastan 
generöst över de delar av kroppen som 
ska behandlas. Se till att filmen är tät i 
en wrap och placera en värmande filt 
ovanpå kunden. Tid som krävs för att 
arbeta: 20 minuter. Ta bort maskrester i 
en dusch eller med varmt vatten och 
varma handdukar. Vid avlägsnandet, 
undvik att använda tvål och 
duschprodukter. 

Låt kunden därefter vila i 10–15 minuter 
(med en kopp örtte) 

Tips: Värm maskblandningen i en 
maskskål i mikrovågsugnen! Applicera 
sedan pastan över kundens kropp på ett 
behagligt sätt med varm temperatur. 

Observera: Avlägsna rester av pastan 
från kroppen med hjälp av en spatel och 
torka av resterna på ett papper eller film 
för att sedan kunna slänga avfallet i 
hushållssoporna. Rengör huden igen 
med fuktiga handdukar. 
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BODY 
DETALJ. 

150 ml 

Ref. 

7801 

 

PROF. 

300 ml 

Ref. 

7801P 

 

 
  

 Body Contour Booster 

ANTI-CELLULIT & VIKTMINSKNINGSBOOSTER 

Body Contour Booster från JANSSEN COSMETICS Body serie är en anti-
cellulit och viktminskningsbooster. 

Body Contour Booster är en termoaktiv gel som vårdar figuren genom att 
bekämpa celluliter och fettceller. Den snabbverkande formulan innehåller det 
innovativa Cellu-Slim Complex, tillverkad av senapsextrakt och capsaicin. 

Principen för att använda dessa unika växtkomplex är baserad på nya 
vetenskapliga rön som visar att de kan främja fettceller att bränna fett i stället 
för att lagra den. Senapsextrakt har visat sig stimulera omvandlingen av 
fettlagringsceller till fettförbränningsceller. Samtidigt, ökar capsaicin hudens 
mikrocirkulation.  

Kombinationen av båda extrakten i det nya Cellu-Slim Complex aktiverar två 
viktiga mekanismer i huden för att reducera både synliga celluliter och 
kroppens omkrets. Kliniska studier som genomförts under 8 veckor har 
bekräftat den starka, snabbverkande och synliga ihopdragningen och anti-
celluliteffekt av komplexet. 

Dessutom förbättrar termoaktiva ingredienser mikrocirkulationen och 
absorptionen av aktiva ingredienser. Avokadoolja vårdar huden. 

Den släta gelen gnids snabbt in och bör tillämpas på natten. I salong 
rekommenderar vi att gelen används på ren hud och följs av en 
kroppsinpackning. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Cellu-Slim Complex: Baserad på två vasodilaterande aktiva 
beståndsdelar: capsaicin, den aktiva substansen i chili, och 
senapsextrakt (Brassica Alba). Dessa två ingredienser aktiverar 
mikrocirkulation och bekämpar vätskeansamlingar i cellulitvävnaden. 
Cellu-Slim Complex tömmer också cellerna i fett vävnader och 
stimulerar fettlagringsadipocyter i cellerna att aktivt bränna lipider och 
därmed generera kroppsvärme  

• Avocado oil: Rik på naturliga fettsyror och vitaminerna A, E och D; 
vårdar och skyddar huden och efterlämnar en mjuk och len känsla 

• Vanillyl-Butyl-Ether: Ger en känsla av värme 

• Menthol: Svalkar och stimulerar metabolismen 

• Termoaktiv Creamgel 

• Minskar celluliter på lår och 
skinkor 

• Reducerar överarmensomkrets 

• Ihopdragande effekt (midja, 
mage)  

• Behagligt lätt textur, absorberas 
snabbt in i huden 

• Lämplig som en 
kroppsinpackning 

 

 

Applicering 

Applicera Body Contour Booster på 
problemområden efter rengöring av 
kroppen med oxygenating Body Scrub 
och massera in. Använd hudområdena 
mellan tummarna och pekfingret för att 
"plocka" huden och musklerna. Utför 
den så kallade "plockningsmassagen" 
systematiskt från knäna, över låren upp 
till skinkorna och höfterna.  

Observera: Den metaboliska 
akiveringseffekten kan leda till en 
varm/kall känsla, beroende på varje 
enskild person hudtillstånd. Detta är helt 
normalt och tyder inte på intolerans. 
Använd inte direkt efter hårborttagning. 
Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Tvätta händerna efter 
applicering. 
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 BODY 
 
 
Celluliter är en synlig förändring i kvinnlig subkutan vävnad: genom ökad lagring av fett, ökar storleken på fettcellerna. Områdena runt 
skinkorna, höfterna och låren är särskilt drabbade, men också på överarmarna, kan fettcellerna svälla upp sig till 10 gånger sin storlek 
och därför strypa blod- och lymfkärlen i dermis. Detta är ofta orsaken till minskad cirkulation och långsamt lymfflöde. Den uppsvällda 
fettcellstrukturen skjuter sig genom den lösa kvinnliga bindväven och den tunna epidermis. Resultaten av detta är synliga gropar som 
liknar Apelsinens skal. De drabbade hudområdena kan få en “keso-”liknande form. 
 
Uppkomsten av celluliter kan vara ärftlig, bero på hormonrubbningar, viktproblem, svagheter i bindväven och otillräcklig rörlighet, bland 
annat. Ur en kosmetisk synvinkel, finns tre olika grader av problem när det gäller hy: 
 

Allvarlighetsgrad 0: fri från celluliter 

Allvarlighetsgrad 1: smärre celluliter som först syns genom den så kallade nyptestet (du nyper huden på det drabbade området för att se 

ceeluliterna) 

Allvarlighetsgrad 2: celluliter syns när du står men inte när du lägger dig ner 

Allvarlighetsgrad 3: celluliter syns när du står och när du lägger dig ner 

 

Vid bekämpning av celluliter, rekommenderas massor av rörelse, samt en hälsosam kost och en innovativ produkt som heter Cellu-Slim 

Complex. Detta växtbaserade aktiva ingredienskomplex använder kunskapen om att fettceller kan omvandlas för att bränna fett i stället 

för att lagra den. De nyupptäckta fettförbränningacellerna kallas bruna fettceller och mekanismen för att omvandla normala vita fettceller 

till brunt fett kallas "Browning”. Cellu-Slim Complex stimulerar omvandlingen av vita adipocyter till bruna adipocyter och arbetar för att 

bekämpa celluliter och subkutant fett.  

 

EFFECTIVENESS STUDIES for Cellu-Slim Complex  

 

1. IN VITRO STUDY 

a) Stimulation of fat cell browning 

To find out whether the ingredients in Brassica alba are able to induce browning of fatcells, pre-adipocytes, the progenitor cells of fat 

tissue, were cultivated in a medium, evoking the differentiation of the adipocytes. The cells were treated with Brassica alba extract and 

untreated cells acted as a control. After the differentiation of adipocytes, the expression of markers of brown fat tissue in the treated and 

untreated fatcells was observed.  

Result: With 0.33% Brassica alba seed extract, treated fat cells expressed up to 125% more marker substances of brown fat 

tissue than the control cells.  

 

2. IN-VIVO STUDIES 

 

a) Measurement of subcutaneous microcirculation 

21 female test subjects (average age 37.7 years) were treated with an emulsion that contained 2% Cellu-Slim Complex and the other 

thigh was treated with a placebo. Subcutaneous circulation was immediately measured after the one-time application with a Doppler 

laser DRT4 in 15 minute stints throughout a total of 75 minutes.  

Result: The one-time application of the emulsion with 2% Cellu-Slim Complex had an immediate effect on the circulation, 

without visible redness or irritation. The placebo indicated no significant effect.  

 

b) Clinical study on measuring body circumference and the anti-cellulite effect 

18 female test subjects (average age 42.3 years) with cellulite on the thighs (Grade 2-3) applied an emulsion with 2% Cellu-Slim 

Complex on the stomach, one thigh and one arm twice a day for 8 weeks. The according placebo cream was applied to the other thigh 

and other arm. As an indicator of the cellulite grade, the so-called Dermis-Hypodermis Junction Distance (DHJD) was measured. When 

the layer between the dermis and the hypodermis is inconstant, as it is in the case of cellulite caused by fat tissue coming through, the 

length of the DHJD is greater than it would be in the case of tight skin. A decrease in DHJD therefore indicates a reduction in cellulite. In 

addition, the circumference of the thighs, stomach, waist and upper arms was measured before and after the treatment and before/after 

photos were taken to document the visible changes.  

Result: After 8 weeks of treatment with an emulsion that contained 2% Cellu-Slim Complex the DHJD reduced by more than 
18%. Furthermore, there was a significant reduction in the averages of measured circumferences: -3.4 cm waist circumference, 
-4.1 cm stomach circumference, 0.9 cm upper arm circumference and -2.2 cm thigh circumference. These reductions were also 
visible in the before/after photos. 
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 Perfect Bust Formula                                 

BYSTBEHANDLINGSKONCENTRAT                                

Perfect Bust Formula är ett uppstramande koncentrat för bysten från 
JANSSEN COSMETICS Body serie.  

Denna uppstramande bystvårdsprodukt innehåller komplex från naturen i 
högkoncentrerad form och har en lätt, lotionliknande konsistens. Komplexet 
innehåller Quince, gröna alger och vita lupiner plus Mangostan, ett tropiskt 
träd vars frukt är vördad som "drottningen av frukter" i Asien. 

Perfect Bust Formula imponerar med dess lyftande och byståtstramande 
effekt. De fantastiska resultaten kommer från vetenskapliga studier och har i 
stor utsträckning bevisats *. Perfect Bust Formula bör appliceras dagligen för 
att uppnå hållbart resultat. 

Professionella terapeuter erbjuder en unik bystuppstramningsbehandling 
från JANSSEN COSMETICS i sin spaverksamhet. Hemvården för att 
underhålla bystens vävnad ger ett effektivt stöd till denna behandling och 
erbjuder samtidigt en fantastisk möjlighet för samråd. Detta inkluderar 
exempelvis att påpeka fördelarna med alternerande duschar, upprätt 
kroppshållning och när det gäller en större byst, en passande bh som inte 
begränsar bysten. Silkesmjuk, väl omhändertagen hud samt en fast form är 
mycket viktigt. Perfect Bust Formula stöttar effektivt både och. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

Perfect Bust Complex med vetenskapligt bevisade studier*; innehåller en 
kombination av tre växtbaserade aktiva substanser. 

• ESP: Elastin-stimulerande peptider; dessa ger struktur till den elastiska 
vävnaden och säkerställer ökad fasthet 

• Short-chain hyaluronic acid: Lågmolekylär och bioteknologiskt erhållen 
fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, tränger ner till det undre skiktet 
av epidermis och ”kuddar” synligt upp den, jämnar ut huden och skyddar 
dess fuktighet 

• Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylär och bioteknologiskt erhållen 
fuktgivare med hög fuktbindningsförmåga, bildar en utjämnande film på 
hudytan 

• Macadamia nut oil: Mjukgörande och hudutjämnande, rik på palmitoleic 
syra, som förstärker oljans förmåga att tränga in i huden 

 

• Lyfter hudvävnaden på byst och 
hals  

• Ökar hudensvävnadens 
slitstarkhet och elasticitet 

• Stimulerar syntesen av nytt 
kollagen 

• Aktiverar hudcellernas meta-
bolism 

• Stramar upp bysten och ger den 
ett fylligt utseende 

• Silkesmjuk lotion 

• Produkten absorberas snabbt 
och gör att du kan klä dig snabbt 
efter applicering 

 

 

Applicering 

Fördela Perfect Bust Formula varsamt 
över byst och hals. Applicera dagligen. 

Tips: Alternerande duschar främjar 
metabolisk aktivitet för att stötta och 
underhålla bystvävnaden. Bystträning 
intensifierar effekten för att uppnå en 
upplyft & fast byst. 
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BODY 

Många kvinnor älskar att visa upp sin urringning på filmpremiärer eller fester, men också i vardagen. En vacker urringning innehåller 
också en vacker byst. Båda betonar kvinnlighet, men kräver särskild vård och omsorg.  

Bysten har inga muskler och består främst av fett och bindväv. Huden från basen av hals och axlar ner till bröstet och urringningen är 
särskilt viktig, eftersom det fungerar som en stöttande kokong. Dess kollagen och elastiska fibrer ger bysten spänst och stöttar dess 
kurviga form.  

Nedbrytningen av kollagen och elastiska fibrer leder till bysten blir hängig. Nedbrytningen av fettvävnad leder till en minskning av 
storleken på bysten och en rynkig epidermis. Förutom den genetiskt relaterade åldrandeprocessen, kan yttre påverkan såsom UV-ljus, 
viktsvängningar eller droger också påskynda nedbrytningen av bindväv och fettvävnad. JANSSEN COSMETICS implementerar ett 
holistiskt behandlingskoncept för att motverka detta och förhindra att bysten blir slapp eller mindre:  

Optimering av alla tre hudlagren med den mycket aktiva Perfect Bust Formula: 

Epidermis Utjämning av hudytan och förbättring av fasthet 

   - Dermis:  Förbättring av elasticiteten 

   - Fett vävnad:  Volymökning 

 

PERFECT BUST FORMULA (kombination av tre växtbaserade aktiva substanser):  

1. Quince hydrogel: Filmbildande gel från frön av kvitten (Pyrus Cydonia), återfuktar och lyfter epidermis 

2. Bioferment bestående av gröna alger och vita lupiner: Ferment bestående av gröna alger, Chlorella vulgaris och Lupinus Albus, 
stimulerar syntesen av adhesionproteiner mellan keratinocyter; Detta leder till förbättrad cellsammanhållning och ökar hudens mekaniska 
styrka 

3. Mangostan: Utdrag ur skalet av Garcinia mangostana (Mangosteen träd), stimulerar den naturliga omsättningen av lipider i 
hypodermal fettvävnad av den kvinnliga bysten (volymeffekt) 

 

* SCIENTIFIC STUDIES on the effect of perfect bust active substance complex 

1. IN-VITRO STUDY: tissue firmness 

Keratinocyte tissue (artificial skin model) is cultivated with 1% Chlorella/Lupinus albus ferment. Control without active 

substances. After three days, the tissue is mechanically stressed and its resistance to tearing is determined. 

 

Result: Tissue firmness + 52% 

 

2. IN-VITRO STUDY: lipid synthesis 

Human adipocytes are cultivated with 1% perfect bust active substance complex. After five hours, the volume of newly 

formed lipids is determined. 

Result: Lipid synthesis + 57% 

 

3. IN-VIVO STUDY: volume effect 

Test group: 22 female volunteers; application of a cream gel containing 5% perfect bust active substance complex on the bust 
in the morning and evening over a period of three months. Control group: cream gel without active substance. Prior to and 
following treatment, bust volume is measured using a laser technology which provides three-dimensional images and uses 
these to calculate the volume. 

Result: Volume   + 13% 

 

4. IN-VIVO STUDY: skin elasticity/ skin smoothing 

Test group: 20 female volunteers; application of a cream gel containing 5% perfect bust active substance complex on the bust 
and neckline in the morning and evening over a period of 28 days. Control group: cream gel without active substance. Prior to 
and following treatment, skin elasticity is measured using the vacuum suction technique and skin smoothness is measured 
with the aid of laser profilometry. 

Result: Elasticity  + 11% 
Result: Depth of wrinkles  - 15% 
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 Stretch Mark Cream 

ÖRTKRÄM FÖR BEHANDLING AV HUDBRISTNINGAR 

Stretch Mark Cream från JANSSEN COSMETICS Body serie är en 
örtcreme för behandling av hudbristningar.  

Graviditetsmärken i huden brukar kallas för bristningar (striae gravidarum). 
Längsgående, initialt något upphöjda, blåaktiga till brunröda märken uppstår 
på grund av onormal utvidgning av dermis (graviditet, viktökning, snabb 
tillväxt) men också som ett resultat av hormonell påverkan som minskar 
hudens elasticitet. Med tiden förvandlas dessa till platta och bleka ärr. 

Buken påverkas vanligtvis, men även lår, höfter, bröst och överarmar. De 
bästa metoderna för att förebygga sprickor i hudens vävnad är att underhålla 
smidig hud och undvika överdriven viktökning. Plockmassage, omväxlande 
kalla duschar, mild torrborstmassage och simning främjar hudens cirkulation 
och stöttar dess elasticitet. Specifik aktiv substansbehandling med Stretch 
Mark Cream ger liknande support. 

Stretch Mark Cream är en smidig aktiv substanslotion som ger en behagligt 
svalkande effekt omedelbart efter applicering. Som 24-timmarsvård, 
masseras den in på de drabbade områdena av kroppen så ofta som möjligt. 
Graviditetsbristningar bleks när den appliceras regelbundet. De blir lika släta 
och smidiga som bindväv runtomkring. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Siegesbeckia orientalis: Denna “himmelska ört” härstammar från 
Madagaskar; främjar återställandet av kollagen i hudmatrisen 

• Mangifera indica: Mangofröolja; vårdar huden och gör den smidig 

• Octyldodecanol: Fettalkohol; främjar absobtionen av aktiva substanser   

• Vitamin C phosphate: Stärker bindväv, aktiverar kollagensyntes  

• Vitamin E acetate: Antioxidant 

 

 

 

 

 

 

 

• Märkbart mer elastisk och 
mjukare hy  

• Stimulerar bildandet av nya 
bindvävsfibrer 

• Otrukturerar utbytet av hudens 
bindväv 

 

 

Applicering 

Applicera Stretch Mark Cream på 
rengjord hud med hudbristningar på 
morgonen och kvällen och massera in 
varsamt.  

Tips: En lätt plockningsmassage främjar 
cirkulationen och stöötar bildandet av 
nya bindvävsfibrer. 
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 Body Lotion “ISOFLAVONIA”  

VÅRDLOTION MED ISOFLAVONER 

Body Lotion “ISOFLAVONIA” är en vårdande kroppslotion med isoflavoner 
från JANSSEN COSMETICS Body serie. Rek utpris 580kr/200ml. 

Många önskar sig ungdomligt mjuk och fast hud från topp till tå. Hudens 
fasthet är beroende av tillståndet hos den stöttande vävnaden med dess 
kollagen och elastiska fibrer. Huden blir slapp när kollagen och 
elastinsyntesen minskar då vi åldras.  

Dessutom tillkommer effekterna av hormonella förändringar och yttre 
påverkan som t ex UV-ljus eller stressande livsperioder. Följden blir en torr 
kroppshud som saknar spänst. 

För att förhindra detta från att inträffa i första hand, bör daglig kroppsvård 
med balanserade aktiva substanser vara en självklarhet. Body Lotion 
"ISOFLAVONIA” ger huden smidighet på lång sikt. De isoflavoner som 
ingår agerar för att bekämpa hormonellt relaterade kollagen och elastisk 
fibernedbrytning och främjar hudens stöd i de övre lagren av vävnaden. 
Kroppens konturer blir harmoniskt definierade med extra aktiva anti-aging 
substanser. 

Body Lotion "ISOFLAVONIA” har en behaglig doft och absorberas snabbt 
in i huden. Den lämnar huden med en känsla av att ha genomgått särskild 
vård: välformade kroppskonturer med ytterligare fasthet på armar och ben, 
mage och buk. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Iris root extract: Rik på isoflavoner (Phytoöstrogener), stimulerar 
proteinsyntesen för djupverkande regenerering av bindväv, ökar 
densiteten och jämnheten i huden 

• Kombucha: Biotekniskt fermenterat svart te, främjar mjuk hud och ökar 
det rosafärgade skimret som uppträder i ungdomlig hud  

• Mango butter: Värdefull lipid från frön av tropisk mangofrukt; vårdar 
och skyddar huden med en skonsam skyddsfilm 

• Saccharide isomerate: Fuktbevarande ämne som erhålls från naturligt 
socker; är bunden till hudens keratin och leder till optimal hudfuktighet 
tack vare den mycket goda fuktbindningsförmågan  

• Vitamin E acetate: Radikal snabbverkande, förebygger hudåldrande  

• Allantoin: Stöttar hudens naturliga förnyelse 

 

  

• Kroppsvård med anti-age effekt  

• Ungdomligt smidig kroppshud  

• Återfuktande och fuktbevarande 

• Rik textur och snabb distribution 

• Behaglig doft 

 

 

Applicering 

Fördela generöst Body Lotion 
"ISOFLAVONIA” över hela kroppen efter 
varje dusch. 
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 Hand Care Cream 

ÖRTHANDKRÄM 

Hand Care Cream från JANSSEN COSMETICS Body serie är en vårdande 
örthandcreme.  

Händerna avslöjar en persons sanna ålder. De utsätts för särskild stress, för 
moderna rengöringsmedel och handsprit och 

blir varje dag utsatta för påverkan av väder och vind.  

Hand Care Cream bekämpar nariga, irriterade och rodnade händer med 
aktiva ämnen som länge har varit mycket uppskattade inom 
naturläkemedelsområdet. På lång sikt byggs en skyddsfilm upp som en 
osynlig handske. 

Den släta växtbaserade krämen ger sin behagliga, svalkande effekt 
omedelbart efter användning, och kan enkelt appliceras efter varje 
handtvätt– utan att kännas fet. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Echinacea: Lila blomma, regenererande 

• Alfa-Bisabolol: Huvudsaklig aktiv substans av kamomill, lindrar 
irritation 

• Farnesol: Ämne som förekommer i eterisk olja; har en regenererande, 
bakteriostatisk och deodorant effekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Händerna känns lena och mjuka 

• Hudens fysiologiska skyddsfilm 
byggs upp 

• Stressad, torr och spröd hud blir 
mjuk och följsam 

• Rodnad och hornifiering 
reduceras 

• Vårdar nagelbanden och lämnar 
dem märkbart mjukare 

• Märkbart mer elastiskt 
fingernaglar 

• Bekämpar svettiga handflatorna  

 

 

Applicering 

Applicera Hand Care Cream på 
rengjorda händer vid behov och 
massera naglarna och nagelbädden. 

Tips: Hand Care Cream bör masseras 
in särskilt generöst innan händerna 
utsätts för omfattande stress såsom t. 
ex. trädgårdsskötsel. 
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 Vitaforce ACE Body Cream 

NÄRANDE KROPPSKRÄM MED VITAMINER 

Vitaforce ACE Body Cream från JANSSEN COSMETICS Body serie är en 
närande kroppscreme med vitaminer.  

Många önskar en mjuk, slät hud från topp till tå. Och vem har inte haft torra 
områden, ojämna fläckar och områden som saknar elasticitet? Tyvärr börjar 
huden att bli slapp då vi blir äldre, på grund av hormonförändringar, en 
minskning av kollagen och elastinsyntes, och även yttre påverkan såsom 
UV-ljus och stressande perioder i livet påverkar huden.  

Vår nya silkeslena kroppskräm är berikad med de tre värdefulla A-, C-och E-
vitaminerna och bekämpar alla ålderstecken. Vitaforce ACE Body Cream 
lämnar huden jämn, mjuk och smidig. Värdefulla vitamin A ger huden ett slätt 
utseende, medan C-vitamin hämmar produktionen av melanin och gör sig av 
med orenheter. Samtidigt, förser vitamin E cellerna med det skydd de 
behöver, och hyaluronsyra och Pentavitin® återfuktar huden intensivt. 

Vitaforce ACE Body Cream har en behaglig doft och absorberas snabbt in i 
huden. Dess sheasmör har en mild lipidpåfyllande effekt och täcker huden 
med värdefulla lipider. 

Cremen är en vitamincocktail för alla hudtyper! 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Vitamin A-palmitate: Vitamin A-palmitat förbättrar torr, grov hud. Ökar 
celldelning och kollagenproduktionen, och minskar nedbrytningen av 
kollagen. Detta hindrar hudens åldrandeprocess, och epidermis blir mer 
motståndskraftig, jämnare och smidigare 

• Sodium ascorbyl phosphate: Även kallad vitamin C fosfat; stimulerar 
syntesen av kollagenfibrer, gör huden mjukare, skyddar den från fria 
radikaler, hämmar produktionen av melanin och jämnar ut huden 

• Vitamin E acetate: Skyddar cellmembranen från fria radikaler 

• Shea butter: Vårdar och lugnar huden samtidigt som den fyller på med 
lipider  

• Long-chain hyaluronic acid: Vårdar, återfuktar och jämnar ut huden 

• Pentavitin®: ett fuktbevarande ämne som framställs av naturligt socker. Det 
fäster sig till keratin i huden och återfuktar huden mycket effektivt tack vare 
dess utmärkta vattenbindande egenskaper 

 

• Behaglig doft 

• Återfuktar 

• Stimulerar och jämnar ut 

• Fyller på med lipider   

• Skyddar 

 

 

Applicering 

Massera varsamt in Vitaforce ACE Body 
Cream i huden efter varje bad eller 
dusch. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

Inpackning av kropp 

Ödemterapi, används ofta i den kosmetikaindustrin och kallas på engelska för ”Body-swatching” 

 

I denna behandling, inpackas delar av kroppen i plast eller, ännu bättre, i speciellt utvecklad icke-ventilerande 
kroppswrap.   

 

Under inpackningen byggs värmen i kroppen upp, vilket resulterar i ökad svettning. 

Behandlingen är särskilt effektiv när respektive kroppsdel behandlas med Body Contour Booster från JANSSEN 
COSMETICS innan inpackningen.  

Genom trycket och egenskaperna i Body Contour Booster cremen, stimuleras fettcellerna och blir tätt komprimerade.  

De avfallsprodukter som lagras i fettcellerna frigörs och utsöndras av kroppens avgiftningsprocess, eftersom dessa 
smälts av organen. 

  

Genom denna process avlägsnas och transporteras vatten- och slaggprodukter genom lymfkärlen.  

Av denna anledning, är det viktigt att dricka mycket vatten innan applicering, för att säkerställa att kroppen har tillräckligt 
med vätska för att städa ur det frisläppta avfallet och fett utan problem.  

Resultaten är en mindre kroppsomkrets i de inpackade områdena och synligt spänstigare hud.  

Denna metod är därför det optimala verktyget för att bekämpa slapp hud till följd av bantning och celluliter.  

 

Regelbunden användning av wraps bidrar avsevärt till uppstramning av bindväv och utjämning av hudytan.  

Denna behandling går hand i hand med bantning, eftersom de positiva effekterna på figuren och viktminskning kan ge en 
viktig motivation för kunden.  

Regelbunden kroppsinpackning med Body Contour Booster kan göra att celluliter och fettceller försvinner. 

 

Behandlingen på skönhetssalongen garanterar den framgång som önskas, om kosmetologen vet exakt hur 
inpackningstekniken ska anpassas och vilket tryck som ska användas för varje enskild individs kroppstyp.   

Wrapen bör lindas tätt, men inte så tätt att blodcirkulationen påverkas. Om skönhetsbehandlingen är dåligt utförd kan 
syretillförseln bli så påverkad att den kan resultera i hälsokonsekvenser för hjärt-kärlsystemet. 
 

 
 

Utförandet bör inrättas enligt följande: 

❖ Utan dusch 

➢ Skrubba kroppen med Oxygenating Body Scrub 

➢ Torka av med en fuktig trasa och upprepa tills all kroppsskrubb avlägsnats från huden 

❖ Om en dusch finns tillgänglig, ge kunden produkten att ta med sig in i duschen 

❖ Applicera Body Contour Booster på de områden som ska behandlas t ex lår, midja, mage, överarmar, höfter och 

skinkor 

❖ Linda sedan in de områden som ska behandlas med Body Contour Booster och speciella kroppeswrap  

❖ Kroppsinpackningen ska verka i ca 20 minuter 

❖ Avlägsna kroppswrapen och massera in resterna av produkten i huden 
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Ytterligare behandlingsmöjligheter 

 

BODY TREATMENT 
 

Body Cellulite (För att aktivera lipolys)      PRODUKTER                      REF. 

Skrubb  • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

Massage • Body Sculpturing Massage “TUSCANY” • 7580P 

  Eller Massage  • Body Toning Modelage • 7510P 

Wrap på lår, rumpa, mage överarmar • Body Contour Booster • 7801P 
 

Body Cellulite (To congestion relief)      PRODUCTS                      REF. 

Skrubb • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

  Stimulerande Massage • Body Toning Modelage • 7510P 

Kroppsinpackning • Multi Action Algae Pack “BRITTANY” • 7688P 

  Wrap på lår, rumpa, mage överarmar • Body Contour Booster  • 7801P 
 

 

Body Cellulite (To activate slimming & firm)      PRODUCTS                      REF. 

Skrubb • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

  Stimulerande Massage • Body Toning Modelage • 7510P 

Kroppsinpackning • Cryogenic Alginate “ARCTIC” • 7690P 

  Massage • Body Sculpturing Massage “TUSCANY” • 7580P 

Wrap på lår, rumpa, mage överarmar • Body Contour Booster • 7801P 
 

Bust and decolleté (Lift up for more volume)      PRODUCTS                      REF. 

Skrubb • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

  Stimulerande Massage • Body Toning Modelage • 7510P 

Kroppsinpackning • Cryogenic Alginate “ARCTIC” • 7690P 

 Avslut • Perfect Bust Formula • 7700P  
 

 

Bust and decolleté (Firm and modelate)      PRODUCTS                      REF. 

Skrubb • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

  Stimulerande Massage • Body Toning Modelage • 7510P 

 •  •  

 Avslut • Perfect Bust Formula • 7700P 
 

 

Stressed body joints, congestions and 
edema 

     PRODUCTS                      REF. 

 Skrubb • Oxygenating Body Scrub   • 7000P 

 Stimulerande • Body Toning Modelage • 7510P 

 Kroppsinpackning • Dead Sea Black Mud “AL NADARA” • 7687P 

 Avslut • Vitaforce ACE Body Cream   • 7240 

 

 


