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BODY 
ETT EFFEKTIVT KROPPSBEHANDLINGSPROGRAM 

 

 

Den nya JANSSEN COSMETICS-serien 
av kroppsprodukter kombinerar effektiv 
behandling med optimalt välbefinnande. 
Den omfattande serien innehåller lyxiga 
texturer, högeffektiva alger och 
växtextrakt, samt noggrant utvalda 
eteriska oljor, och den förenar dem i 
individuella behandlings-sekvenser.  

Tre exklusiva vårdbehandlingar för 
salong, friskvårdsanläggningar och SPA 
har sitt fokus på olika teman:  

CONTOURING - intensiv och effektiv 
kroppsvård för formgivande resultat. 

ENERGIZING – energigivande 

RELAXING – avslappnande 

Vårdande produkter för hemmabruk 
inkluderar ett urval av individuellt 
skräddarsydda kroppsprodukter som 
fokuserar på skulptering, energi och 
avslappning. 
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Refreshing Shower Mousse 7002 200 ml   

Oxygenating Body Scrub 7001 150 ml 7001P 850 ml 

Hand Care Cream 7211 50 ml   

Vitalizing Leg Lotion 7221 75 ml   

Vitaforce ACE Body Cream 7241 150 ml   

24h Body Moisturizer 7290 150 ml 7290P 250 ml 

Perfect Bust Formula 7701 75 ml 7701P 150 ml 

Body Contour Booster 7802 150 ml 7802P 250 ml 

Silhouette Contouring Cream 7803 150 ml 7803P 250 ml 

Oriental Body Scrub   7008P 1000 ml 

3 Salt Body Scrub   7009P 1000 ml 

Body Toning Modelage   7810P 500 ml 

Body Toning Elixir   7830P 500 ml 

Body Sculpturing Massage 
“TUSCANY” 

  7581P 1000 ml 

Stimulating Massage Balm   7582P 1000 ml 

Grape Seed Massage Oil   7583P 500 ml 

Thermo Body Pack   7684P 2000 g 

Essential Oil Complex   7683P 30 ml 

3 Tea Body Pack   7686P 1000 g 

Cryogenic Alginate “ARCTIC”   7691P 1000 g 
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BODY 
 

DET. 

200 ml 

Ref. 

7002 

 

 

 

 
  

 Refreshing Shower Mousse                            

VITALISERANDE SHOWER MOUSSE   

Refreshing Shower Mousse rengör huden skonsamt, samtidigt som den 
ger ny energi och uppfriskande fräschör. Det sammetsmjuka skummet 
sprider sig lätt och gör att huden känns härligt silkeslen. 

Berikad med uppiggande guaranaextrakt och närande avokadoolja, rengörs 
huden grundligt, skyddas från uttorkning och stöds i sin fuktbalans. 

Den uppfriskande, vitaliserande doften, i kombination med det lyxiga 
skummet, gör rengöring av huden till en mycket välbefinnande upplevelse i 
hemmet. 

Refreshing Shower Mousse lämnar en fantastisk känsla av fräschör och 
smidighet - den perfekta starten på dagen! 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Avocado oil: Rik på essentiella fettsyror, fytosteroler, lecitiner och de 
fettlösliga vitaminerna A, E och D; ger näring åt huden och skyddar den 
från uttorkning 

• Guarana Extract: Guarana (Paullinia cupana) den rikaste källan till 
koffein som för närvarande är känd; har en uppiggande effekt 

 

• Rengör kroppen skonsamt 

• Skyddar huden från fuktförlust 

• Vårdar huden redan i duschen 
med en formula som innehåller 
avokadoolja 

• För en fräsch, mjuk hudkänsla 

 

 

Applicering för hemmabruk 

Applicera en liten mängd på fuktig hud, 
löddra upp och skölj sedan av noggrant. 
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BODY 
 

DET. 

150 ml 

Ref. 

7001 

 

PROF. 

850 ml 

Ref. 

7001P 

 

 
  

 Oxygenating Body Scrub                            

STIMULERANDE SHOWER PEELING  

Varje kroppspeeling ger kroppens hud samma fördelar som en peeling för 
ansiktshuden: efter peelingen slätas huden ut, cirkulationen stimuleras och 
hudens förmåga att absorbera efterföljande aktiva substanser ökar. 

Oxygenating Body Scrub har stimulerande och vårdande innehåll från 
algextrakt. Innehållet från mineral- och spårelement ger huden en märkbar 
mjukhet. 

Pormaskar på ytan och döda hudceller avlägsnas utan ansträngning och 
kroppshudens cirkulation stimuleras skonsamt med hjälp av de speciellt 
rundade slipande partiklarna. 

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

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Hydrated silica / silica: Kiselgur, kiselsyra och en mineralisk råvara 
och pulver som är slipande, rengör tar bort fett 

• Cocamidopropyl betaine: Mild tensid gjord av växtbaserade råvaror 
(kokos) 

• Algae extract: Återfuktande och vitaliserande 

• Samphire: Förbättrar hudens vävnads- och cellregenereringsprocessen 
och förbättrar den allmänna hudtonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• "2 i 1"-produkt (duschgel och 
peeling) för intensiv hudrengöring 

• Döda hudceller, förhårdnader och 
pormaskar tas bort 

•  Slätar märkbart ut kroppens hud 

•  Cirkulationen aktiveras behagligt 

•  Verkar för att bekämpa "sträv hud" 

• Idealisk förberedelse för intensiv 
kroppsvård 

 

 

APPLICERING I SALONG 

Oxygenating Body Scrub är den 
perfekta starten på ENERGIZING-
behandlingen. 

Applicering för hemmabruk 

Fördela Oxygenating Body Scrub över 
den fuktiga kroppshuden i ett bad/dusch 
och massera kraftigt. Tänk särskilt på 
förhårdnade hudområden som 
armbågar, knän och hälar. Tvätta bort 
rester noggrant i duschen eller med våta 
handdukar. 

Tips: Selt-tanning produkter ger en 
särskilt vacker och jämn hudton om 
kroppspeeling utförs i förväg. 
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DET. 

50 ml 

Ref. 

7211 

 

 

 

 
  

 Hand Care Cream                            

ÖRTHANDKRÄM 

Händer avslöjar en persons sanna ålder. De utsätts för särskild stress med 
varje handgrepp. Dessutom kommer moderna tvätt- och diskmedel i kontakt 
med händerna dagligen. Som en oövertäckt del av kroppen utsätts händerna 
regelbundet för påverkan av väder och vind. Så är det verkligen förvånande 
att huden på händerna, liksom fingernaglar och nagelband, ofta verkar 
"spröda"? 

Hand Care Cream bekämpar nariga, irriterade och rodnade händer med 
aktiva ämnen som länge har varit högt ansedda inom området för 
naturläkemedel. På lång sikt byggs en skyddsfilm upp i betydelsen av en 
osynlig handske. 

Den släta örtkrämen utvecklar sin behagliga, svalkande effekt direkt efter 
användning och kan appliceras utan ansträngning varje gång efter handtvätt 
– utan att kännas fet. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Echinacea: Lila solhatt, regenererande 

• Alpha-bisabolol: Den huvudsakliga aktiva substansen i kamomill, 
lindrar irritation 

• Glycerine: binder vatten; ökar fukthalten i huden 

 

• Händerna känns märkbart 
sammetslena och mjuka 

• Hudens fysiologiska skyddsfilm 
byggs effektivt upp 

• Stressad, torr och spröd hud blir 
mjuk och smidig igen 

• Rodnad och förhårdnader 
minskar 

• Vårdar nagelbanden och gör dem 
märkbart mjuka 

• Märkbart mer elastiska naglar 

• Svett på handflatorna bekämpas 

 

 

Apllicering för hemmabruk 

Applicera Hand Care Cream på de 
rengjorda händerna när det behövs, 
massera också försiktigt fingernaglarna 
och nagelbädden. 
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BODY 
 

DET. 

75 ml 

Ref. 

7221 

 

 

 

 
  

 Vitalizing Leg Lotion                            
 

MYCKET EFFEKTIV AKTIV GEL MED OMEDELBAR KYLANDE 
EFFEKT 

Inte sällan tenderar framför allt kvinnor att drabbas av tunga ben, åtföljda av 
spänningskänslor och svullna vader. Detta är ofta en indikation på venös och 
bindvävssvaghet. Till detta kommer påfrestningarna i vårt moderna liv: 
övervikt, brist på motion, trånga skor, jobb som innebär långa perioder av 
sittande och stående samt långa bilresor. Flygresor stressar dessutom 
venerna. 

När blodet blir förstoppat, täpps det till även i minsta kärlen, där det leder till 
utvidgning. Kärlväggarna blir porösa och vätska kan tränga in i den 
omgivande vävnaden. 

Träning är nu viktigt, eftersom all muskelaktivitet främjar den intakta venösa 
aktiviteten och leder till ett kraftfullt blod- och lymfflöde. Omväxlande duschar 
(kalla och varma) stimulerar dessutom cirkulationen. 

Vitalizing Leg Lotion säkerställer ännu större välbefinnande! Den mycket 
effektiva aktiva gelen verkar snabbt och effektivt och återupplivar trötta ben 
igen. Inte konstigt, eftersom den innehåller cirkulationsfrämjande växtextrakt 
från röda vinblad och hästkastanj. Dessa ger en känsla av en inre 
stödstrumpa för ökad lätthet. Äkta eukalyptusolja och naturlig mentol 
fräschar omedelbart upp och lämnar efter sig en långvarig kylande effekt. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Red vine leaves: Stärker hudvävnaden och stödjer dess vitalitet 

• Horse chestnut: Stärker hudvävnaden och lindrar trötta ben 

• Eucalyptus oil: Långvarig och uppfriskande kylning 

• Menthol: Svalkar och återupplivar ämnesomsättningen 

• Glycerin: Trivalent alkohol, beståndel av växtbaserade lipider, 
fuktbindande, minskar den torra hudens transepidermala vattenförlust 

 

 

 

 

 

• Idealisk för trötta, tunga ben och 
fötter 

•  Fräsch och återupplivande 

•  Stimulerar mikrocirkulationen 

•  Återfuktande 

•  Absorberas snabbt och vårdar 

 

 

Applicering för hemmabruk 

Fördela Vitalizing Leg Lotion över fötter 
och ben flera gånger om dagen efter 
behov och massera in från fot till ben 
med uppåtgående rörelser. 

Tips: Duscha benen med 
duschmunstyckets kallvattenstråle 
utefter utsidan av höger fot, flytta strålen 
längs benet uppåt och tillbaka ner längs 
benets insida. Upprepa processen på 
vänster ben. Duscha sedan fotsulorna 
med kallt vatten. Torka av benen och 
applicera Vitalizing Leg Lotion. Håll 
fötterna varma i strumpor och placera 
dem i upplyft läge. 

Snabb hjälp när du är på språng: 
applicera enkelt Vitalizing Leg Lotion 
över nylonstrumpor. Det fastnar inte, 
absorberas snabbt och fräschar upp 
omedelbart. 

Obs: Applicera inte direkt efter 
hårborttagning. Undvik ögonkontakt. 
Tvätta händerna efter applicering. 
Använd inte på nyfödda spädbarn och 
små barn. 
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DET. 

150 ml 

Ref. 

7241 

 

 

 

 
  

 Vitaforce ACE Body Cream                            
 

NÄRANDE KROPPSKRÄM MED VITAMIN 

Vem har inte haft de där torra områdena, ojämna fläckarna och partierna 
som saknar elasticitet? Tyvärr börjar huden hänga när den blir äldre, på 
grund av hormonförändringar, minskad kollagen- och elastinsyntes och även 
yttre påverkan som UV-ljus och stressiga skeden i livet. Huden blir torrare, 
tappar täthet och blir mindre utjämnad i utseendet. 

Vår nya silkeslena kroppskräm är berikad med de tre värdefulla A-, C- och 
E-vitaminerna och bekämpar alla dessa tendenser. 

Vitaforce ACE Body Cream gör användarens hud jämn, mjuk och slät. 
Värdefullt vitamin A ger huden ett fast utseende, medan C-vitamin hämmar 
produktionen av melanin och gör sig av med ojämnheter i hyn. Samtidigt ger 
E-vitamin cellerna det skydd de behöver, och hyaluronsyra och Pentavitin® 
återfuktar huden intensivt. 

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

 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Vitamin A palmitate: Vitamin A palmitat förbättrar torr, sträv hud. Det ökar 
celldelningen och kollagenproduktionen och minskar kollagennedbrytningen. 
Detta hämmar hudens åldrandeprocess och huden blir mer 
motståndskraftig, jämnare och slätare 

• Sodium ascorbyl phosphate: Kallas även C-vitaminfosfat, 
natriumaskorbylfosfat stimulerar syntesen av kollagenfibrer, gör huden 
slätare, skyddar den från fria radikaler, hämmar produktionen av melanin 
och jämnar ut ojämnheter på huden 

• Vitamin E acetate: Skyddar cellmembran från fria radikaler 

• Shea butter: Ger näring och lugnar huden samtidigt som den fyller på 
lipider 

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

• Pentavitin®: Pentavitin® är ett fuktighetsbevarande ämne som erhålls från 
naturliga sockerarter. Den fäster sig på keratinet i huden och återfuktar 
huden mycket effektivt tack vare utmärkta vattenbindande egenskaper 

 

 

•  Behaglig doft 

•  Återfuktar 

•  Stimulerar och jämnar ut 

•  Fyller på lipider 

•  Skyddar 

 

 

Applicering för hemmabruk 

Massera försiktigt in Vitaforce ACE 
Body Cream i huden efter varje bad eller 
dusch. 
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DET. 

150 ml 

Ref. 

7290 

 

PROF. 

250 ml 

Ref. 

7290P 

 

 
  

 24h Body Moisturizer                            
 

INTENSIVT ÅTERFUKTANDE BODY LOTION 

24h Body Moisturizer ger huden intensiv fukt och fantastisk smidighet. Den 
delikat doftande formulan är berikad med ett värdefullt svart orkidéextrakt 
och innehåller högeffektiva fuktkrämer och sheasmör. Tack vare sin lätta 
konsistens absorberas den snabbt i huden och omsluter den i en behaglig 
blomdoft. 

24h Body Moisturizer innehåller den koncentrerade närande kraften från 
Black Orchid. Denna graciösa växt är en sann överlevnadskonstnär och har 
den extraordinära förmågan att lagra vatten och näringsämnen. Inspirerat av 
dessa exotiska växters extraordinära egenskaper utvecklades ett oljigt 
extrakt som är rikt på fettsyror och ger huden ett varaktigt skydd mot 
uttorkning. I kombination med kort- och långkedjig hyaluronsyra och den 
naturliga Aquaderm® fuktgivande faktorn tillförs huden långvarig fukt. 
Dessutom lugnar allantoin irriterad hud och sheasmör stärker dess 
barriäregenskaper. 

24h Body Moisturizer har en mycket behaglig doft och gör att huden känns 
vårdad under en lång period. Kliniska studier har visat att hudfuktigheten 
fortfarande är 44 % högre efter 8 timmar. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Black Orchid Extract: Oljigt extrakt; rik på fettsyror, skyddar huden från 
uttorkning och stärker dess hydrolipidfilm 

• Aquaderm®: Komplex av fuktgivande ingredienser som 
pyrrolidonkarboxylsyra, mjölksyralaktat, fruktos, glycin, niacinamid, urea 
löst i vatten. Den aktiva ingrediensen har visat sig återfukta torr hud i 8 
timmar och stärka dess barriärfunktioner 

• Hyaluronic acid: Långvarig återfuktande 

• Shea butter: Dyrbart fett, från kärnorna från den tropiska sheanöten; 
ger näring och skyddar huden med en känslig skyddsfilm 

• Allantoin: Lugnar irriterad hud och motverkar därmed rodnad 

 

 

 

 

•  Intensivvårdande bodylotion för 
daglig användning 

• Återfuktande och fuktbevarande 

• Högressistent konsistens och 
snabbt bredbar 

• Inte klibbig 

• Behagligt fuktgivande 

 

 

Applicering på salong 

24h Body Moisturizer är den 
avslutande behandlingen för både 
RELAXING och ENERGIZING 
kabinbehandlingar. Den trevliga 
kabinupplevelsen gör att kunden gärna 
köper produkten ur 
försäljningssortimentet och tar hem den. 

 

Applicering för hemmabruk 

Applicera 24h Body Moisturizer på 
huden efter dusch eller bad och 
massera in med mjuka cirkulära 
rörelser. 

 

 



 

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 

BODY 
 

 

 

DET. 

75 ml 

Ref. 

7701 

 

PROF. 

150 ml 

Ref. 

7701P 

 

 
  

 Perfect Bust Formula                           

FORMGIVANDE BYSTVÅRDS KONCENTRAT                                

Denna lyftande bystvårdsprodukt innehåller det perfekta bystkomplexet i 
högkoncentrerad form. Den lätta, lotionliknande konsistensen döljer ren 
växtkraft. Dess ursprung inkluderar kvitten, gröna alger och vita lupiner plus 
mangostan, ett tropiskt träd vars frukt är vördad som "frukternas drottning" i 
Asien. 

Perfect Bust Formula övertygar med sin lyftande och uppstramande effekt. 
De imponerande resultaten kommer alla från vetenskapliga studier och har 
bevisats i stor utsträckning*. 

Perfect Bust Formula bör appliceras dagligen för att uppnå hållbar 
vårdframgång. 

Professionella kosmetologer erbjuder JANSSEN COSMETICS bystlyftande 
behandling i spa. Den kompletterande vården för att underhålla 
bystvävnaden ger ett effektivt stöd och ger samtidigt en underbar möjlighet 
till konsultation. Hit hör t.ex. fördelarna med omväxlande varm/kall duschar, 
ett träningspass för byst, en rak kroppshållning och, särskilt vid en större 
byst, en bra passande bh som inte drar ihop bysten, helst utan metallbyglar. 

En sista överraskning! Ofta är storleken på bysten inte avgörande för en 
kvinnas tillfredsställelse med bröstet. Silkesmjuk, välskött hud och en fast 
form är viktigt. Perfect Bust Formula stöder effektivt båda. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Perfect bustcomplex med vetenskapligt bevisade studier*; 
kombination av tre växtbaserade aktiva substanser. 

• ESP: Elastinstimulerande peptider; dessa strukturerar den elastiska 
vävnaden och säkerställer ökad fasthet 

• Short-chain hyaluronic acid: Lågmolekylär och bioteknologiskt 
erhållen fuktkräm med hög fuktbindningsförmåga, penetrerar ner till det 
nedre lagret av epidermis och "puffar" synligt ut den, jämnar ut huden 
och skyddar dess fukt 

• Long-chain hyaluronic acid: Högmolekylär och bioteknologiskt 
erhållen fuktkräm med hög fuktbindande förmåga, bildar en utjämnande 
film på hudens yta 

• Macadamia nut oil: Mjukgörande och utjämnande, rik på 
palmitoleinsyra; palmitoleinsyra ökar oljans förmåga att tränga in i 
huden 

• Lyfter hudvävnaden på bysten 
och halsen 

• Ökar hudvävnadens 
motståndskraft och elasticitet 

• Stimulerar syntesen av nytt 
kollagen 

• Aktiverar hudcellernas 
ämnesomsättning 

• Stramar upp bysten och låter den 
se fyllig ut 

• Silkeslen lotion 

• Produkten absorberas snabbt 
och gör att du kan klä dig strax 
efteråt 

 

Applicering på salong 

Perfect Bust Formula är utmärkt i alla tre 
kabinbehandlingar som en tilläggstjänst 
som kan debiteras separat.  

Applicering för hemmabruk 

Fördela Perfect Bust Formula försiktigt 
över bysten och halsen. Applicera 
dagligen. 

 

Tips: Omväxlande varm/kall duschar 
främjar metabol aktivitet för att stödja 
och underhålla bystvävnaden. Ett 
bystpass förstärker effekten för att 
uppnå en lyft byst. 
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Many women love to show off their neckline at film premieres and opera balls but also in everyday life. A beautiful neckline also includes 
a beautiful bust. Both emphasize femininity and require special care.  

The bust has no muscles and consists primarily of adipose and connective tissue. The skin from the base of the neck and shoulders 
down to the chest and the neckline is particularly important, because it acts as a supporting cocoon. Its collagen and elastic fibers give 
the bust hold and support its curvaceous shape.  

The breakdown of collagen and elastic fibers leads to the bust's sagging. The breakdown of adipose tissue leads to a reduction in the 
size of the bust and a wrinkled epidermis. In addition to the genetically related aging process, external influences such as e.g. UV light, 
weight fluctuations or social drugs also speed up the breakdown of connective and adipose tissue. JANSSEN COSMETICS implements 
a holistic treatment concept in order to combat this and prevent the bust from sagging or becoming smaller:  

Optimization of all three layers of skin with the highly-active perfect bust complex: 

- Epidermis: Smoothing of the surface of the skin and improvement of firmness 

- Dermis:  Improvement of elasticity 

- Adipose tissue: Increase in volume 

 

Perfect Bust Complex (combination of three plant-based active substances):  

1. Quince hydrogel: Film-forming gel from the seeds of the quince (Pyrus cydonia), hydrates and lifts the epidermis 

2. Bioferment consisting of green algae and white lupines: Ferment consisting of the green algae Chlorella vulgaris and Lupinus 
albus, stimulates the synthesis of adhesion proteins between the keratinocytes; this leads to improved cell cohesion and increases the 
mechanical strength of the skin 

3. Mangosteen: Extract from the peel of Garcinia mangostana (mangosteen tree), stimulates the natural deposition of lipids into the 
hypodermal adipose tissue of the female bust (volume effect) 

 

*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 firmmess + 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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DET. 

150 ml 

Ref. 

7802 

 

PROF. 

250 ml 

Ref. 

7802P 

 

 
  

 Body Contour Booster                            

ANTI-CELLULITE & WEIGHT LOSS BOOSTING GEL 

Body Contour Booster är en termoaktiv gel som tar hand om din figur 
genom att rikta in sig på och bekämpa celluliter och fettceller. Den 
snabbverkande formulan innehåller det innovativa Cellu-Slim Complex, gjord 
av senapsgroddextrakt 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 istället för att lagra det. Senapsgroddextrakt 
har visat sig stimulera omvandlingen av fettlagrande celler till 
fettförbrännande celler. Samtidigt ökar capsaicin hudens mikrocirkulation. 
Kombinationen av båda extrakten i det nya Cellu-Slim Complex aktiverar två 
viktiga mekanismer i huden för att minska både synliga celluliter och 
kroppsomkrets. Kliniska studier utförda under 8 veckor har bekräftat 
komplexets starka, snabbverkande och synliga bantnings- och 
anticelluliteffekter. 

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

Den släta texturen masseras in snabbt och bör appliceras innan 
sänggåendet. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Cellu-Slim Complex: Baserat på två kärlvidgande aktiva ingredienser: 
Capsaicin, den aktiva substansen i chili, och senapsgroddextrakt 
(Brassica alba). Dessa två ingredienser aktiverar mikrocirkulationen och 
bekämpar vattenretention i cellulitvävnad. Cellu-Slim Complex tömmer 
också cellerna i fettvävnader och omvandlar de fettlagrande fettcellerna 
i cellerna till att aktivt bränna lipider och därför generera kroppsvärme 

• Avocado oil: Rik på naturliga fettsyror och vitamin A, E och D; vårdar 
och skyddar huden och lämnar efter sig en mjuk och len hy 

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

• Menthol: Svalkar och stimulerar ämnesomsättningen 

•  

• Thermoactive Cream Gel 

• Minskar celluliter på lår och 
rumpa 

• Minskar överarmsomkrets 

• Bantningseffekt (midja, mage) 

• Behagligt lätt konsistens, 
absorberas snabbt in i huden 

• Lämplig för en kroppsinpackning 

 

Applicering på salong 

Body Contour Booster är ett möjligt sista 
steg i CONTOURING-behandlingen. 

Applicering för hemmabruk 

Applicera Body Contour Booster på 
problemområden efter rengöring av 
kroppen med Oxygenating Body Scrub 
och massera in. De enskilda 
hudområdena mellan tummarna och 
pekfingret kan "plockas" och, så långt 
som det är möjligt, dras bort från 
muskeln. Utför den så kallade 
"plockademassagen" systematiskt från 
knäna, över låren upp till rumpa och 
höfter. 

Notering:  

De ämnesomsättningsaktiverande 
effekterna kan leda till en varm/kall 
känsla, beroende på huden på varje 
enskild person. Detta är helt normalt och 
indikerar inte en intolerans.  

Använd inte direkt efter hårborttagning. 
Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Tvätta händerna efter 

applicering. 
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Cellulite is a visible change in female subcutaneous tissue: through increased storage of fat, the fat cells increase in size. The areas 
around the buttocks, hips and thighs are particularly affected, but also in the upper arms, the fat cells can stretch by up to 10 times their 
size and therefore constrict blood and lymphatic vessels in the dermis. In the affected areas of the body, this is often the reason for 
reduced circulation and slow lymph flow. The inflated fat cell structure pushes itself through the loose female connective tissues and the 
thin epidermis. The results of this are visible dents that resemble orange peel. This lends the affected skin areas the common expression 
“cottage cheese”.  
 
The appearance of cellulite is promoted by a hereditary predisposition, hormone balance, weight issues, connective tissue weakness and 
insufficient movement, among other things. From a cosmetic point of view, there are three different grades of severity in regard to 
complexion: 
 

Severity grade 0: Cellulite free 

Severity grade 1: Slight cellulite that is first visible by the so-called pinch-test (you pinch the skin of the affected area together) 

Severity grade 2: Cellulite is visible when standing but not when laying down 

Severity grade 3: Cellulite is visible when standing and when laying down 

 

To fight against cellulite, lots of movement is recommended, as well as a healthy diet and an innovative product named Cellu-Slim 

Complex. This plant-based active ingredient complex uses the knowledge that fat cells can be converted to burn fat instead of storing it. 

The newly discovered fat-burning fat cells are called brown fat cells and the mechanism of converting normal white fat into brown fat is 

called “browning”. Cellu-Slim Complex stimulates the conversion of white adipocytes into brown adipocytes (fat cell browning) and 

works to combat cellulite and subcutaneous fat.  

 

EFFECTIVENESS STUDIES for Cellu-Slim Complex 

 

1. IN-VITRO STUDY 

a) Stimulation off at cell browning 

To find out whether the ingredients in Brassica alba are able to induce browning of fat calls, 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 fat cells 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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DET. 

150 ml 

Ref. 

7803 

 

PROF. 

250 ml 

Ref. 

7803P 

 

 
  

 Silhouette Contouring Cream                        

UPPSTRAMANDE KROPPSCREME FÖR PROBLEMOMRÅDEN  

Silhouette Contouring Cream är lösningen för att förbättra konturer, 
motverka celluliter och lämnar huden fastare och mer elastisk. Den intensivt 
närande formulan innehåller en kombination av naturliga aktiva ingredienser 
som guarana, koffein, laminaria, murgröna och åkerfräken, som hjälper till att 
påskynda minskningen av överflödiga fettavlagringar och stramar upp 
huden. De senaste studierna visar att i synnerhet koffein har en bevisad 
effekt mot celluliter och smälter fettceller. Omedelbart efter applicering ser 
huden inte bara slätare och perfekt återfuktad ut, utan också märkbart 
fastare. Med regelbunden användning verkar kroppskonturerna mer 
definierade. Silhouette Contouring Cream har en rik textur, breder ut sig 
vackert och ska masseras in i problemområden i cirkulära rörelser. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Guarana: Guarana (Paullinia cupana-extrakt) är den rikaste källan till 
koffein som för närvarande är känd. Koffein är särskilt intressant för sina 
stimulerande och bantande egenskaper 

• Coffeine: Koffein fungerar i synergi med guarana. Det förstärker den 
stimulerande och bantande effekten 

• Laminaria Extract: Laminariaalger är rika på mineralsalter, vitaminer 
och spårämnen. De har en remineraliserande effekt och stärker hudens 
hydrolipidfilm. Dessutom stramar och stramar de upp huden, vilket ger 
en bantande effect 

• Ivy Extract: Murgröns saponiner av har en dränerande effekt och 
minskar celluliter 

• Horsetail Extract: Tack vare sin rikedom på kiselsyra (60-80%) ger 
åkerfräken en remineraliserande och uppstramande effekt på huden 

• Shea butter: Vårdar och återfuktar huden 

 

 

 

 

 

 

•  Förbättrar konturerna 

•  Anti-celluliter 

•  Får huden att se slätare, fastare 
och jämnare ut 

•  Intensivt närande 

 

 

Applicering på salong 

Silhouette Contouring Cream är ett 
valfritt efterbehandlingssteg i 
CONTOURING-behandlingen. Det är 
också ett alternativ till Body Contour 
Booster, eftersom den senare utvecklar 
en mycket starkare märkbar effekt och 
värme. 

Applicering för hemmabruk 

Efter att ha duschat eller badat, 
applicera Silhouette Contouring Cream 
på problemområdena, speciellt lår, 
överarmar, mage, rumpa och höfter. 
Applicera ett lätt tryck när du masserar 
in den i huden med cirkulära rörelser. 
Silhouette Contouring Cream kan 
användas morgon och kväll. Den 
orsakar ingen överdriven värmekänsla, 
vilket gör den lämplig för användning 
året runt eller för fortsatt vård efter en 
behandlingskur med Body Contour 
Booster, för riktad cellulitminimering. 
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1000 ml 

Ref. 
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 Oriental Body Scrub                        

SKONSAM PEELINGGEL FÖR KROPPEN 

Oriental Body Scrub är en doftande exfolierande gel som skonsamt tar bort 
döda hudceller och orenheter och lämnar huden jämnare och slätare. Den 
aromatiska formulan innehåller naturliga exfolierande partiklar av apelsinskal 
samt fikon- och citronfruktextrakt, som också har en tonande effekt. 

Den exfolierande gelen, med sin fruktigt fräscha doft, har en uppiggande 
effekt och gör att huden känns mjuk och sammetslen. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Orange Exfoliant: Naturliga skalpartiklar, gjorda av apelsinskal; döda 
hudceller avlägsnas, hudstrukturen förfinas; blodcirkulationen stimuleras 
av massagen; huden får en ungdomlig, fräsch lyster 

• Fig Extract: Extrakt från frukten och löven från det riktiga fikonträdet 
(Ficus carica); hudvårdande 

• Lemon Extract: Åtstramande, uppfriskande, stöder den naturliga 
regenereringen av huden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skonsam kroppspeeling 

• Döda hudceller och 
orenheter tas bort 

• Behaglig aktivering av 
blodcirkulationen 

• Stimulerar cellförnyelsen 

• Förfinar huden 

• Slätar ut huden märkbart 

• Idealisk förberedelse för 
intensiv kroppsvård 

 

 

Applicering I salong 

Oriental Body Scrub är starten på en 
RELAXING behandling. Applicera 
skrubben på fuktig kroppshud och 
massera in försiktigt. Ta sedan bort med 
väl fuktade rengöringsvantar. 
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 3 Salt Body Scrub                        

VITALISERANDE SALTPEELING MED ETERISKA OLJOR  

Denna vitaliserande saltpeelingpasta är baserad på kombinationen av tre 
värdefulla salter av olika ursprung (inklusive Himalaya och Döda havet) med 
6 noggrant utvalda eteriska oljor. Den tar bort döda hudceller grundligt och 
skonsamt, förutom att stimulera cirkulationen. Den lugnande fräscha 
essentiella doftsammansättningen av lavendel, bitter apelsin, cypress, 
geranium och kamomill stärker sinnena, samtidigt som den erbjuder 
behaglig avkoppling under denna intensiva, renande skönhetsritual. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER  

• Salt basis: Blandning av 3 salter (inklusive Himalaya och Döda havet); 
rik på mineraler och spårämnen, tar effektivt bort döda celler och 
orenheter från huden 

• Lavandula: Eterisk olja från en speciell lavendelvariant (Lavandula 
hybrida); vitaliserande doft, muskelavslappnande 

• Bitter orange: Eterisk olja från Citrus aurantium, en mandarin och 
grapefruktkorsning; fräsch doft av citrusblad, uppfriskande och 
förtydligande 

• Cypress: Med sina tonande egenskaper ger cypress eterisk olja en 
omedelbar känsla av välbefinnande 

• Geranium: Eterisk olja från rosenpelargon; blommig doft som påminner 
om rosor; hudens klargörande effekt 

• Chamomile: Eterisk olja från romerska kamomillblommor, som 
innehåller fruktiga och uppfriskande toner, samt sesquiterpenlaktoner 
och fenolföreningar; kända för sina lugnande egenskaper; skyddar 
känslig hud 

• Rosemary: Rosmarinus officinalis är en växt med ursprung i 
Medelhavsområdet. Dess rikedom på flavonoider ger den en 
avslappnande och vitaliserande effekt 

 

 

 

 

 

 

•  Vitaliserande kroppspeeling 

•  Aktiverar blodcirkulationen 

• Döda hudceller och orenheter tas 
bort 

• Stödjer hudens naturliga 
förnyelseprocesser 

• Slätar ut huden märkbart 

• Idealisk förberedelse för intensiv 
kroppsvård 

 

 

Applicering i salong 

3 Salt Body Scrub är det första steget i 
den funktionella CONTOURING-
behandlingen. 

Applicera exfolierande pasta på den 
torra eller fuktiga kroppen med 
händerna innan du försiktigt masserar 
huden med cirkulära rörelser. Se till att 
ta bort alla peelingrester från huden i 
duschen eller med väl fuktade 
tvätthandskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

BODY 
 

 

 

 

 

PROF. 

500 ml 

Ref. 

7810P 

 

 
  

 Body Toning Modelage                        

VÄRMANDE BODY MASSAGE OLJA  

En intakt ämnesomsättning är den optimala förutsättningen för hud med god 
cirkulation och frisk lyster. 

Men brist på motion och åtsittande kläder förhindrar alltför ofta cirkulationen. 
Ofta ger otillräcklig cirkulation också en samtidig effekt av celluliter. 
Motsvarande områden på kroppen känns betydligt kallare än den omgivande 
vävnaden. Metaboliskt utbyte försämras. 

Bra cirkulation mobiliserar ämnesomsättningen. Det är just här effektiv 
vidbehandling i salongen spelar en stor roll: Body Toning Modelage för hel 
eller partiell kroppsmassage vitaliserar kroppens hud och den underliggande 
vävnaden. Det hjälper till att förbättra cirkulationen. Bara en kort stund efter 
applicering blir huden betydligt varmare och får en synbart lätt rodnad. 

Body Toning Modelage främjar hudens förmåga att absorbera produkter. 
Aktiva substanser och specialvårdskoncentrat absorberas bättre av huden 
efter förbehandling med Body Toning Modelage. Detta är en speciell fördel, 
särskilt under cellulit- och lyftbehandling. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• 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 

• Avocado oil: Hudvårdande, rik på vitamin E, antioxidant 

• Jojoba oil: Flytande vax från jojobans olivliknande frukter, förhindrar att 
huden torkar ut 

•  

 

 

 

 

 

 

 

• Förlänger blodkärlen i de övre 
hudlagren 

• Främjar avgiftningssprocessen av 
avfallsprodukter 

• Stärker, lyfter och stramar upp 
hudvävnaden 

• Stimulerar de naturliga 
hudfunktionerna 

• Synligt mer vital och väl återfuktad 
hud 

• Ökar hudens förmåga att absorbera 
produkter 

 

 

Applicering på salongen 

För en hel eller partiell 
kroppsbehandling, fördela Body Toning 
Modelage över kroppens hud och 
massera. Tvätta sedan händerna. 

Notering: Ökningen av cirkulationen 
kan leda till en intensiv känsla av värme 
och/eller klåda. Detta är helt normalt och 
ska inte klassificeras som en intolerans. 

Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Vänligen använd inte 
följande hårborttagning. 
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 Body Toning Elixir                        

KROPPSSERUM FÖR PROBLEMOMRÅDEN 

Body Toning Elixir är ett aktiv ingrediensserum för målinriktad behandling 
av problemområden. Kraftelixiret innehåller tonande växtextrakt, alger och 
eteriska oljor som hjälper till att minska fettavlagringar och förbättrar 
uppkomsten av celluliter. Nyligen genomförda studier visar att koffein, i 
synnerhet, har visat sig bekämpa celluliter och smälta fettceller. Den lätta 
oljestrukturen smälter in i huden, gör den smidig och ger den ett jämnare 
utseende. Koncentratet är idealiskt som ett effektivt serum för 
CONTOURING-behandlingen. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER  

• Caffeine: Har visat sig ha en bantande, avgiftande, stimulerande effekt och 
kan minska celluliter 

• Green tea: Innehåller polyfenoler och tannin; känd för sin antioxidanteffekt, 
minskar fria radikaler. Dess höga koffeinkoncentration gör den idealisk för 
bantning 

• Guarana: För närvarande är Guarana (Paullinia cupana) den rikaste kända 
koffeinkällan. Koffein är särskilt intressant för sin anti-celluliter effekt och 
bantande egenskaper 

• Laminaria: Brunalgsläktet (årgräs); rik på mineralsalter, vitaminer och 
spårämnen; remineraliserande, uppstramande och åtdragande 

• Fucus vesiculosus: Inom traditionell medicin används brunalgsläktet 
(blåstång) för sin bantningseffekt 

• Horsetail: Tack vare att den är rik på kiselsyra (60-80%) har åkerfräken 
remineraliserande och uppstramande egenskaper 

• Ivy: Murgrönasaponinerna har en dränerande effekt och minskar celluliter 

• Lemon: Den eteriska oljan från skalet på frukten, som är hemma i hela 
Medelhavsområdet, har en fin, fruktig doft och en holistisk stämningslyftande 
och aktiverande effekt 

• Grapefruit: Den eteriska oljan från grapefrukt (Citrus paradisi) doftar friskt 
och lätt fruktigt; på huden främjar grapefruktolja cirkulationen, stimulerar 
hudens ämnesomsättning och hjälper till att minska celluliter 

• Bitter orange: Eterisk olja från Citrus aurantium, en mandarin och 
grapefruktkorsning; frisk doft av citrusblad; främjar blodcirkulationen, 
stimulerar hudens ämnesomsättning och hjälper till att minska celluliter 

 

 

 

•  Aktivt ingredienskoncentrat för 
behandling av problemzoner 

•  Minskar det yttre utseendet av 
celluliter 

•  Främjar hudens fasthet 

•  Får problemområden att se smalare 
ut 

•  Behagligt lätt konsistens, 
absorberas snabbt in i huden 

•  Idealisk som en del av 
CONTOURING-behandlingen 

 

 

Applicering på salong 

Den aktiva serum ingrediensen stöder 
behandlingen av problemområden. 
Behandlar lår, höfter, mage, samt 
insidan av armarna särskilt intensivt. 

Efter applicering av den aktiva 
ingrediensförstärkaren, Body Toning 
Modelage, appliceras Body Toning Elixir 
på de områden som ska behandlas. 
Effekten förstärks genom att massera 
med Grape Seed Massage Oil. 

Notering: Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Vänligen använd inte efter 
hårborttagning.  
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PROF. 

1000 ml 

Ref. 

7581P 

 

 
  

 Body Sculpturing Massage “TUSCANY”                       
RIK MASSAGEKRÄM (W/O EMULSION) 

Kroppskrämer och emulsioner ger en särskilt lätt konsistens. Detta är en 
viktig aspekt för daglig användning i hemmet när snabb och okomplicerad 
applicering krävs. Däremot är frånvaron av ett rikt massagepreparat från 
salongen knappt tänkbar. 

Body Sculpturing Massage "TUSCANY" är en klassisk massagekräm med 
enastående glidegenskaper. Den är idealisk för att utföra intensiv halv- eller 
helkroppsmassage med syftet att stimulera mikro-, blod- och 
lymfcirkulationen på ett sådant sätt att vätskeansamlingar mobiliseras.  

Det kardiovaskulära systemet och lymfflödet aktiveras och kroppens 
funktioner återupplivas på detta sätt. Oattraktiva "gropar" försvinner; huden 
lämnas len och smidig. 

Detta stöds av den aktiva substansen Q10: ett enastående kraftverk för 
hudcellernas ämnesomsättning. 

Den naturliga doften av apelsinolja ger en särskilt avslappnande effekt. 

 

 AKTIVA NINGREDINSER 

• Alpha-bisabolol: Den huvudsakliga aktiva substansen i kamomill, 
lindrar irritation 

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

• Orange oil: Balanserar och harmoniserar i aromaterapins anda 

• Coenzyme Q10: Antioxidant, aktiverar cellerna, utjämnar huden 

• Vitamin E: Antioxidant 

 

 

 

 

 

 

 

•  För en effektiv massage för att 
stimulera mikro-, blod- och 
lymfcirkulationen 

•  Hudvävnaden förstärks, lyfts och 
stramas upp 

•  Främjar avgiftning av 
avfallsprodukter 

•  Hudlugnande 

•  Massagepreparat med enastående 
glidegenskaper 

•  Naturlig doft för särskilt 
välbefinnande 

 

 

Applicering på salong 

För en hel och partiell kroppsmassage, 
applicera Body Sculpturing Massage 
"TUSCANY" och massera. Behandlar 
låren, höfterna, buken och armarnas 
insida särskilt intensivt. 
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PROF. 

1000 ml 

Ref. 

7582P 

 

 
  

 Stimulating Massage Balm                        

MASSAGEBALM MED ETERISKA OLJOR 

Hej då stress! Stimulating Massage Balm ger din kund lugn och 
avslappning för både kropp och själ. Dess smältande textur appliceras 
varsamt på huden, vilket ger en intensiv och långvarig massage. Den unika 
essentiella doftsammansättningen av lavendel, citrongräs, rosmarin, citron 
och mejram ger ny energi. 

I kombination med massagen kan Stimulating Massage Balm stimulera 
blodcirkulationen och skapa en behaglitg värmande effekt. Därav slappnar 
stressade rygg- och nackmuskler av. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Beeswax: Som namnet antyder är bivax ett gult vax som produceras av 
bin, som används för att bygga sina bikakor; har en filmbildande effekt 
och skyddar huden från uttorkning 

• Laminaria Extract: Laminariaalger är rika på mineralsalter, vitaminer 
och spårämnen; de har en remineraliserande effekt och stärker hudens 
hydrolipidfilm 

• Lavandula: Eterisk olja från en speciell lavendelvariant (Lavandula 
hybrida); vitaliserande doft, muskelavslappnande 

• Lemon grass: Eterisk olja från citronellagräs (Cymbopogon nardus); 
den fräscha, citroniga doften piggar upp sinnena 

• Rosemary: Eterisk olja från Rosmarinus officinalis, en växt hemma i 
Medelhavsområdet; rik på flavonoider; avkopplande och vitaliserande 

• Lemon: Den eteriska oljan från skalet på frukten, som är hemma i hela 
Medelhavsområdet, har en fin, fruktig doft och en holistisk 
stämningslyftande och aktiverande effekt 

• Marjoram: Eterisk olja från blommorna av Origanum majorana; 
Mejramolja har en lugnande, harmoniserande och balanserande effekt 
på huden 

 

 

 

 

•  För en stimulerande 
avslappningsmassage som en del av 
ENERGIZING-behandlingen 

• Stimulerande, stärkande och 
avslappnande 

• Stimulerar blodcirkulationen 

• Avslappning för musklerna 

• Får huden att kännas mjuk och 
smidig, hudvårdande 

• Eteriska oljor främjar välbefinnande 

 

 

Applicering på salong 

Applicera och massera Stimulating 
Massage Balm för hel- och partiell 
kroppsmassage. Applicera sedan denna 
intensiva behandling på låren, höfterna, 
buken och insidan av armarna. 

Stimulating Massage Balm är 
massagemediet i ENERGIZING-
behandlingen. 

Obs: Använd inte under graviditet eller 
under amning. 

Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Vänligen använd inte efter 
hårborttagning. 
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PROF. 

500 ml 

Ref. 

7583P 

 

 
  

 Grape Seed Massage Oil                        

MASSAGEOLJA 

Grape Seed Massage Oil, baserad på druvkärneolja, algextrakt och 
eteriska oljor av rosmarin och citron, stärker vävnaden och återfuktar de övre 
hudlagren. Den behagligt lätta konsistensen ger en massage med stor 
komfort, och stimulerar blodflödet och lymfcirkulationen. Under hela 
behandlingen glider oljan skonsamt över huden och ger smidighet och 
elasticitet. I kombination med eteriska oljor från rosmarin och citron aktiverar 
den kropp och själ. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Grape seed oil: Druvfröolja erhålls från krossade druvkärnor (Vitis 
vinifera); hög halt av fleromättade fettsyror, speciellt linolsyra (C18:2); 
innehåller naturligt vitamin E; närande för huden och utjämnande 

• Laminaria Extract: Laminariaalger är rika på mineralsalter, vitaminer 
och spårämnen. De har en remineraliserande effekt och stärker hudens 
hydrolipidfilm. Dessutom stramar de upp huden, vilket ger en bantande 
effekt 

• Lemon: Den eteriska oljan från skalet på frukten, som hör hemma i hela 
Medelhavsområdet, har en fin, fruktig doft och en holistisk 
stämningslyftande och aktiverande effekt 

• Rosemary: Eterisk olja från Rosmarinus officinalis, en växt 
hemmahörande i Medelhavsområdet; rik på flavonoider; avkopplande 
och vitaliserande. Den har en fräsch och lätt fruktig doft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  För en aktiverande massage som 
en del av CONTOURING 
behandlingen 

• Stimulerar blodflödet och 
lymfcirkulationen 

•  Främjar avgiftning 

•  Får huden att kännas mjuk och 
smidig 

•  Eteriska oljor främjar välbefinnande 

 

 

Applicering på salong 

Applicera och massera in Grape Seed 
Massage Oil för hel- och partiell 
kroppsmassage. Behandlar lår, höfter, 
mage, samt insidan av armarna särskilt 
intensivt. 

Massageoljan har särskilt goda resultat i 
CONTOURING-behandlingen, eftersom 
de aktiva ingredienserna som används 
tjänar till att förstärka effekten. 

Men algolja är också ett bra 
massagemedium för all annan 
massage. 

Notering: Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Vänligen använd inte efter 
hårborttagning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

BODY 
 

 

 

 

 

PROF. 

2000 g 

Ref. 

7864P 

 

 

  

 Thermo Body Pack                        

SJÄLV UPPVÄRMANDE BODY WRAP 

Välbefinnande och effektivitet "par excellence". Thermo Body Pack är 
idealiskt för CONTOURING-behandlingen, eftersom det förstärker effekten 
av de tidigare applicerade produkterna. Dessutom kan denna behagliga 
varma kroppsinpackning också underbart integreras i den AVSLAPPANDE 
behandlingen, eftersom den erbjuder ren avkoppling. 

Så fort algpulvret från den torkade rödstensalgen Lithothamnium calcareum 
blandas med vatten får lösningen en självuppvärmningsreaktion. Med hjälp 
av magnesiumoxider värms maskpreparatet upp märkbart efter bara några 
minuter och visar "bubbelbildande" aktivitet. Under påverkan av denna 
värme får bantningsbehandlingen en mer avslappnande karaktär. Samtidigt 
absorberas de aktiva ämnen som erbjuds från algextrakten särskilt 
gynnsamt av de uppvärmda hudområdena. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Lithothamnium Calcareum: Marint sediment, tillverkat av en blandning 
av små röda kalkalger som är rik på kalcium och spårämnen; har en 
rengörande och absorberande effekt 

• Laminaria Digitata: Oarweed, från brunalgfamiljen, i mikropulverform, 
är rik på mineraler och spårämnen, metabolismaktiverande 

• Spirulina Maxima: Mikro- och grönalger, närande, hudvårdande 

• Magnesium Oxide: Aktivt ämne för värmeutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Kroppsinpackning med intensiv 
värmeutveckling 

•  Dränerande och renande effekt 

•  Idealisk kroppsinpackning som en 
del av CONTOURING-behandlingen 

 

 

Applicering på salong 

Täck bädden med plastfolie. 

För partiell kroppsbehandling, blanda 
ca. 250 g pulver med 300 ml vatten till 
en slät pasta (för helkroppsbehandling, 
blanda mer). Linda in kroppen med 
plastfolie och låt klienten vila under en 
värmande filt. Låt verka i ca. 20 minuter. 
Tvätta sedan av. 

Obs: Andas inte in dammet. Använd på 
frisk hud. Tvätta händerna efter 
användning. 
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PROF. 

30 ml 

Ref. 

7683P 

 

 
  

 Essential Oil Complex                        

ETERISK OLJEMIX FÖR 3 TEA BODY PACK  

Essential Oil Complex är ett unikt komplex av naturliga eteriska oljor som 
har en underbart avslappnande effekt. De friska, glada dofterna av apelsin 
och grapefrukt kombineras med de harmoniserande, balanserande dofterna 
av mejram och ylang ylang för att skapa en mild doft som ger avkopplande 
feel-good-stunder. 

Essential Oil Complex läggs till den förberedda maskbasen, rörs om och 
appliceras sedan på huden. Vi rekommenderar att kombinera eteriskt 
oljekomplex med 3 Tea Body Pack som en del av den AVSLAPPANDE 
behandlingen. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Orange: Eterisk olja från skalet av apelsinen (Citrus sinensis); doften av 
söt apelsinolja är en stämningslyftare och smickrar sinnena 

• Grapefruit: Den eteriska oljan från grapefrukt (Citrus paradisi) ger 
livsglädje och lätthet; den doftar fräscht och lätt fruktig 

• Marjoram: Eterisk olja från blommorna av Origanum majorana; 
Mejramolja har en lugnande, harmoniserande och balanserande effekt 
på kropp och själ 

• Ylang-Ylang: Namnet används både för hela växten (Cananga odorata) 
och dess blommor, från vilka ylang ylang olja utvinns; ylang ylang har 
en avslappnande effekt på nervösa spänningar och stressrelaterade 
besvär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Blandning av eterisk olja för 
avslappnade stunder av 
välbefinnande 

•  Harmoniserar kropp och själ 

•  Idealisk i kombination med 3 Tea 
Body Pack 

 

 

Applicering på salong 

Blanda 10-15 droppar av komplexet i 
300 till 500 g maskbas och fortsätt med 
motsvarande kroppsbehandling. 

Även lämplig för att vitalisera 
rumsdoften med en aromlampa eller 
diffusor. 

Obs: Använd inte produkten utan 
utspädning! 

Använd inte under graviditet eller under 
amning. 

Undvik kontakt med ögon och 
slemhinnor. Använd inte direkt efter 
hårborttagning. 
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PROF. 

1000 g 

Ref. 

7686P 

 

 

  

 3 Tea Body Pack                        

AVSLAPPNANDE KROPPSINPACKNING  

3 Tea Body Pack förvandlar hälsobehandlingen på salongen till en unik 
avkopplande paus. Den delikat doftande masken innehåller den 
koncentrerade antioxidantkraften från 3 utsökta teer, som syftar till att 
skydda huden och stödja dess naturliga förnyelse. Samtidigt tillför marina 
polysackarider och ett Spirulina Maxima algextrakt huden värdefull fukt och 
smidighet. 

3 Tea Body Pack passar som en helkroppsbehandling, som en del av den 
AVSLAPPANDE behandlingen. En extra folieinpackning ger behaglig värme 
under appliceringstiden och aktiverar märkbart hudens ämnesomsättning. 

För att förstärka den avslappnande effekten rekommenderar vi att du 
kombinerar 3 Tea Body Pack med Essential Oil Complex. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Green, white and black tea: Innehåller tanniner och antioxidativa 
polyfenoler som motverkar hudens åldrandeprocess 

• Marine Oligosaccharides: Rik på mineraler och oligosackarider, 
lugnande, återfuktande 

• Spirulina Maxima: Mikroalger med högt innehåll av proteiner och 
provitamin A; förbättrar hudens jämnhet och fasthet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ren avslappning för huden 

•  Regenerering av huden 

•  Återfuktar 

•  Får huden att kännas mjuk och 
smidig 

•  Lugnande tedoft 

•  Blandning av eterisk olja för 
avslappnade stunder av 
välbefinnande 

•  Harmoniserar kropp och själ 

 

 

Applicering på salong 

Täck bädden med plastfolie. 

Blanda 300 g maskpulver med 450 ml/ 
ca. 20°C till en bredbar pasta och sprid 
genast ut över hela kroppen. Linda in 
kroppen med plastfolie och låt klienten 
vila under en värme filt. Låt verka i ca. 
20 minuter. 

Efter en appliceringstid på ca. 15-20 
minuter, skölj av masken under 
duschen. 

OBS:  Andas inte in dammet. Använd 
på friska. Tvätta händerna efter 
användning. 
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PROF. 

1000 g 

Ref. 

7691P 

 

 

  

 Cryogenic Alginate “ARCTIC”                            

PEEL-OFF KROPPSMASK 

The Cryogenic Alginate "ARCTIC" är en multifunktionell peel-off mask på 
alginatbas. Dess pastaliknande konsistens formar bystens och benens 
konturer imponerande, medan dess ocklusiva effekt förbättrar hudens 
absorption av aktiva substanser och lämnar huden synligt återfuktad, 
starkare och slätare. 

Kroppsmasken med alginat tas bort på en gång efter den rekommenderade 
tidsperioden, vilket gör det enkelt för alla kosmetologer att använda på sin 
skönhetssalong. 

Det stora mentolinnehållet är ansvarigt för maskens "kryoeffekt" och 
behandlar huden med en uppfriskande svalka. Det fungerar som en naturlig 
sammandragning på bystens epidermis. Masken har också en 
uppstramande effekt, vilket märks varje gång masken appliceras: Kundens 
byst och dekolletage blir synligt fylligare och slätare. Samtidigt kommer 
deras andningsvägar och bronkier att dra nytta av cypressdoften. 

 

 AKTIVA INGREDIENSER 

• Alginate: En återfuktande och remineraliserande polysackarid erhållen 
från olika typer av brunalger. Det förbättrar också cellmetabolismen och 
hudens elasticitet 

• Aesculus hippocastanum (horse chestnut) seed extract: Ett extrakt 
taget från fröet från hästkastanjeträdet som har en venotonisk 
(stärkande) effekt 

• Hamamelis virginiana (witch hazel) leaf extract: Ett extrakt taget från 
trollhasselbusken som är sammandragande och stramar upp huden 

• Ruscus aculeatus root extract: Ett extrakt från slaktarens kvastbuske 
som är sammandragande och stärker huden 

• Cupressus sempervirens oil: Olja från cypressen. Den lämnar huden 
mjuk och slät, och hjälper även svag bindväv, eftersom den har en 
uppstramande och stärkande effekt 

• Menthol: Kylar och fräschar upp 

 

• Skulpterar byst och dekolletage 

• Remineralisering 

• Förbättrar cellmetabolism och 
hudens elasticitet 

• Stramar upp och stärker 
vävnaden 

• Stimulerar mikrocirkulationen 

• Ökar upptaget av aktiva 
ingredienser 

• Fräschar upp och svalkar 

 

 

Applicering på salong 

Täck bädden med plastfolie för skydd. 

Blanda pulvret med kallt vatten (ca 
20°C) tills du har en bredbar pasta, 
applicera sedan direkt på de områden 
som ska behandlas. Vänligen täck 
klienten väl under verkningstiden. 

Efter en appliceringstid på ca. 20 
minuter, ta bort masken på en gång. 

Dosering:  

1 del maskpulver till 2 delar vatten 

Exempel: För 150 gram maskpulver, 
300 ml kallt vatten. 

Om vattnet är för varmt kommer 
alginatmassan att stelna snabbare än 
önskat. 

Använd en spatel och applicera snabbt 
massan på de områden som ska 
behandlas, men applicera inte för tunt. 

Perfekt för att komplettera en 
uppstramande och formande byst- och 
dekolletagebehandling med Perfect 
Bust Formula som en extra behandling. 
Kan integreras i valfritt 
behandlingsprotokoll för merförsäljning. 

Obs: Häll inte maskresterna i diskhon. 
Rester kommer att torka ut i 
blandningsskålen och kan sedan enkelt 
dras ut och slängas med 
hushållsavfallet. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONAL SKIN CARE IN BEAUTY SALONS 

CONTOURING TREATMENT 
 

The CONTOURING treatment products are aimed at attaining a slim and shapely silhouette, i.e. the main focus is on firming and 
improving the appearance of cellulite. The treatment's main focus is on problem areas, such as the abdomen and hips, arms and thighs. 
It starts with an intensive salt peeling, which is followed by targeted care with firming effects and optional treatments that activate 
circulation and stimulate the metabolism. This treatment ends with special body wraps. The result: Supple, smooth skin and a refined 
silhouette. However, to maintain this result permanently, continuing the treatment with the appropriate home care products is essential. 
 

TREATMENT PROCEDURE      PRODUKTE                      REF. 

Exfoliation • 3 Salts  Body Scrub • 7009P 

  Serum / Elixir / Concentrate or 

  Active ingredient booster 

• Body Toning Modelage 

• Body Toning Elixir 

• 7810P 

• 7830P 

  Massage  • Grape Seed Massage Oil • 7583P 

Body Pack warming  or 

Body Pack cooling  

• Thermo Body Pack 

• Cryogenic Alginate “ARCTIC” 

• 7684P 

• 7691P 

Optional products • Perfect Bust Formula • 7701P 

  Final care steps   • Body Contour Booster  

• Silhouette Contouring Cream 

• 7802P 

• 7803P 
 
 
 

 
 

 

ENERGIZING TREATMENT 
 

This energising wellness treatment vitalises the skin and rejuvenates the senses. The combination of a refreshing peeling, intensive 
massage, revitalising mask, and the final care steps, leave the customer feeling strengthened and energized. 

TREATMENT PROCEDURE      PRODUCTS                      REF. 

Exfoliation • Oxygenating Body Scrub   • 7001P 

   Massage with Balm • Stimulating Massage Balm  • 7582P 

Body Pack warming or 

  Body Pack cooling  

• Thermo Body Pack 

• Cryogenic Alginate “ARCTIC” 

• 7684P 

• 7691P 

Optional products • Perfect Bust Formula  • 7701P  

Final care steps   • 24h Body Moisturizer • 7290P 
 

 
 

 

 

RELAXING TREATMENT 
 

This wellness treatment is designed to relax the body and soul, and provides intensive care. The combination of a delicate peeling, 
soothing mask and massage, as well as a final pampering treatment is pure relaxation! Welcome to the world of well-being! 
 

TREATMENT PROCEDURE      PRODUCTS                      REF. 

Exfoliation • Oriental Body Scrub   • 7008P 

  Massage • Body Sculpturing Massage “TUSCANY”  • 7581P 

Body Pack • 3 Tea Body Pack mix with 

• Essential Oil Complex 

• 7686P 

• 7683P 

Optional products • Perfect Bust Formula  • 7701P 

Final care steps • 24h Body Moisturizer • 7290P 
 
 

  

  

 
 

 

 

Breast and décolleté (For more volume)      PRODUCTS                      REF. 

Cleansing / Peeling • Oxygenating Body Scrub   • 7001P 

  Stimulate / Massage • Body Toning Modelage • 7810P 

Body Pack • Cryogenic Alginate “ARCTIC” • 7691P 

  Final care steps   • Perfect Bust Formula  • 7701P 

 

 


