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DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

991.0090 

 

 

 
  

 2-PHASE OIL SERUM CALMING 
 

Lugnande serum för känslig hud 

Detta ljuvliga, lätt absorberade 2-fasserum är framtaget för den känsliga 
huden. Serumet reducerar inflammation, stärker hudens naturliga barriär och 
skyddar huden mot skadliga miljöeffekter.  

Tack vare den innovativa 2-fas formulan, behöver serumet inget 
emulgeringsmedel, vilket gör produkten särskild hudvänlig.  

Lipidfasen (33%) innehåller milda oljor, som gör huden sammetslen och 
vacker. Berikad med mandelolja och med ett naturligt Vitamin E complex, 
stöttar den hudens naturliga skyddande funktion.  

I hydrofasen (67%), ger glycerin och hyaluronsyra intensiv återfuktning, och 
fyller ut fina linjer och rynkor. Utvalda aktiva ingredienser som allantoin, aloe 
vera, panthenol och teextrakt lugnar huden.  

Resultatet är en hud som blir mer motståndskraftig vid varje applicering. 
Huden känns mer jämn, silkeslen, och blir behagligt avslappnad. 

 

AKTIVA SUBSTANSER 

• Ethylhexyl Palmitate: snabbabsorberad basolja, mjukgörande, gör 
huden smidig. 

• Almond oil: rik på Vitamin E, mycket hudvänlig och sörskilt lämplig 
för känslig hud.  

• Vitamin E Complex: högeffektiv antioxidant bestående av olika 
former av vitamin E (tocotreniol och tocopherol) skyddar mot 
ljusinducerade hudskador.  

• Glycerine: återfuktar, ger hydrofil effekt, gör huden mer elastisk.  

• Long-chain hyaluronic acid: ger en hydrofil film på hudytan, 
skyddar huden mot uttorkning, plumpar upp fina linjer och rynkor.  

• Allantoin: stimulerar cellförnyelsen, reducerar irritation.  

• Aloe Vera: återfuktande och lugnande.  

• Tea extract: anti-oxidant och lugnande effekt. 

• Panthenol: mjukgör, stöttar hudens naturliga återuppbyggnad och 
skyddar mot irritation, återfuktar. 

 

 

Fördelar: 

• Reducerar obehaglig stramhet  

• Återfuktar 

• Lugnar huden 

• Boostar hudens eget 
hydrolipidiska skydd 

• Ger silkeslen smidighet 

• Inga emulgeringsmedel 

 

Hemvård 

Applicering: 

Skaka serumet väl före användandet för 
att blanda de två faserna ordentligt. 
Droppa sen 2-3 droppar i handflatan 
och applicera på rengjord hud på 
ansikte, hals och decolletage, morgon 
och kväll. Låt serumet börja absorberas 
innan du applicerar efterföljande creme 
från JANSSEN COSMETICS. 

Tips: Den rika formulan kan appliceras 
som din enda hudvård på sommaren. 
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ALL SKIN NEEDS 

 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

991.0091 

 

 

 

 

 2-PHASE OIL SERUM HYDRATING 
 

Intensivt återfuktande serum för torr hud  

Vår snabbabsorberade fuktboost gör huden silkeslen och intensivt återfuktad på 
nolltid.  

Tack vare ett innovativt 2-fassystem ger produkten långvarig återfuktning, 
reducerar torrhetsrynkor och boostar hudens eget hydrolipidiska skydd.  

Lipidbasen (33%) med milda oljor, gör huden silkesmjuk och smidig. Berikad med 
jojobaoljor och ett vitamin E complex, stöttas hudens egen skyddande funktion.  

Hydrobasen (67%) med glycerin, hyaluronsyra och NMF complex ger huden 
effektiv och långsiktig återfuktning, och gör huden fyllig och slät.  

Resultatet: 

Huden blir intensivt återfuktad, blir naturligt fräsch med en underbar silkeslen 
lyster. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Ethylhexyl Palmitate: snabbabsorberande basolja, mjukgör huden och 
gör den smidig.  

• Jojoba oil: rik på provitamin A, vitamin B och E, jojoba olja är 
lättabsorberad och icke oljig.  

• Vitamin E Complex: högeffektiv antioxidant, bestående av olika former 
av vitamin E (tocotrienol och tocopherol) förhindrar ljusinducerade 
hudskador. 

• Glycerine: återfuktar, ger hydrolipidisk effekt och ger huden ökad 
smidighet.  

• Long-chain hyaluronic acid: ger en hydrolipidisk film på hudytan, 
skyddar mot uttorkning, fyller ut fina linjer och rynkor. 

• Hydro Skin Complex: återfuktare bestående av olika former av 
naturliga återfuktande faktorer (NMF) - sodium lactate, glycerin, 
aminosyror, urea, allantoin och socker.  

• Biotin: känd som vitamin B7, viktig för en uppbyggnad av hud, naglar 
och hår. 

Fördelar: 

Återfuktar huden intensivt 

Reducerar torrhetsrynkor 

Boostar hudens eget 
hydrolipidiska skydd 

Skyddar mot fuktförlust 

Ger en vacker silkeslen lyster 

 

 

HEMVÅRD 

Applicering: 

Skaka serumet väl före användandet för 
att blanda de två faserna ordentligt. 
Droppa sen 2-3 droppar i handflatan 
och applicera på rengjord hud på 
ansikte, hals och decolletage, morgon 
och kväll. Låt serumet börja absorberas 
innan du applicerar efterföljande creme 
från JANSSEN COSMETICS. 

Tips: Den rika formulan kan appliceras 
som din enda hudvård på sommaren. 
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ALL SKIN NEEDS 

DETALJ. 

30 ml 

Ref. 

991.0092 

 

 

 

 
  

 2-PHASE OIL SERUM LIFTING 
RICH ANTI-AGEING 2-PHASE SERUM  

Rikt anti-age serum  

Krävande hud älskar intensivt vitaliserande, hudutjämnande och skyddande 
formula.  

Vårt rika, snabbabsorberade 2-fasserum fokuserar på ansikte, hals, och 
decolletage med hjälp av lipider och anti-age aktiva ingredienser.  

Lipidbasen (33%) innehåller hudvänliga oljor med en intensivt vitaliserande 
och återfuktande effekt. Berikad med arganolja och ett naturligt vitamin E 
complex, som stöttar hudens egen naturliga skyddande funktion. 

I hydrolipidiska fasen (67%) återfuktar glycerine och hyaluronsyra intensivt 
och fyller ut fina linjer och rynkor.  

Den visuellt attraktiva formulan är också berikad med de anti-age aktiva 
ingredienserna Imperata Cylindrica rotextrakt och extrakt från Parakrasse. 

Resultat: Huden blir märkbart jämnare, och får en vacker och fräsch lyster. 

 AKTIVA SUBSTANSER 

• Octyldodecanol: hudvänlig olja med återfuktande, vitaliserande 
effek, som gör huden smidig. 

• Argan Oil: rik på omättade fettsyror och vitamin E, stöttar hudens 
naturliga hydrolipidiska skydd, starkt skyddande effekt.  

• Vitamin E Complex: högeffektiv antioxidant, bestående av olika 
former av vitamin E (tocotrienol och tocopherol) förhindrar 
ljusinducerade hudskador.  

• Glycerine: återfuktar, ger hydrolipidisk effekt och ökad smidighet.  

• Long-chain hyaluronic acid: ger en hydrolipidisk film på hudytan, 
skyddar mot uttorkning, fyller ut fina linjer och rynkor. 

• Imperata Cylindrica Root Extract: en kraftfull återfuktare.  

• Paracress extract (Spilanthes acmella): innehåller anti-rynk aktiva 
ingrediensen spilanthol som reducerar rynkor och jämnar ut 
hudytan 

Fördelar: 

• Ger märkbart slätare hud 

• Reducerar omedelbart 
torrhetsrynkor 

• Ger en jämnare hud med 
ökad elasticitet 

• Boostar hudens egen 
hydrolipidiska film 

HEMVÅRD 

Applicering: 

Skaka serumet väl före användandet för 

att blanda de två faserna ordentligt. 

Droppa sen 2-3 droppar i handflatan 

och applicera på rengjord hud på 

ansikte, hals och decolletage, morgon 

och kväll. Låt serumet börja absorberas 

innan du applicerar efterföljande creme 

från JANSSEN COSMETICS. 

Tips: Den rika formulan kan appliceras 

som din enda hudvård på sommaren. 
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