PURE HARMONY
INRE BALANS FÖR KROPP OCH SJÄL!

REFERENSNUMMER
GROSSIST

STORLEK
GROSSIST

PRODUKT

Well Being Body Scrub

P-8677P

1000 ml

Calming Body Pack

P-8681P

1000 ml

Stanna upp en stund, ta dig tid för dig
själv och bara varva ner. Läs en bra
bok, gå till en Yogalektion, meditera
eller bara njut av en kopp varmt te... Det
är ofta de små sakerna i livet som
återställer balansen i kropp och själ och
tillåter oss att fly från det hektiska
tempot i vårt dagliga liv.
Inre balans för kropp och själ.
I Kina och Japan, har grönt te värderats
som en av världens mest fördelaktiga
medicinalväxter i nästan 5 000 år. Den
extraordinära antioxidativa kraften i
grönt te beror på det faktum att det är
rikt på polyfenoler. Detta hämmar
produktionen av fria radikaler och
stimulerar kroppens metabolism. Något
mindre välkänt än grönt te är vitt te.
Denna dyrbara tesort kallas “vitt te” på
grund av det vita, silkeslena dunet som
täcker oöppnade knoppar. Vitt te-extrakt
är särskilt rikt på polyfenoler (tre gånger
högre än i grönt te) och är därför särskilt
effektivt mot förtidigt åldrande av huden.
Extraktet kan också lugna och lindra
hudutslag.
Utbudet av PURE HARMONYbehandlingar är som en tillflyktsort för
din kropp: de återupplivar dig; kropp och
själ återhämtar sig för att bemästra nya
vardagliga utmaningar.

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

PURE HARMONY
❖

Vitaliserande och balanserande

❖

Hudutslätande

❖

Olja-i-vatten krämgel

❖

Aromatisk doft

GROSS.
1000 ml
Ref.

Applicering

P-8677P

Well Being Body Scrub
KROPPSPEELING MED TE-EXTRAKT
Well Being Body Scrub med naturliga Camelia sinensis extrakt är en
balansåterställare och hudförbättrande kroppspeeling. Vid applicering av
denna pastellgröna hudförbättringskrämgel frisätts en intensiv doft av grönt
te. Den utvecklades särskilt som en del av en "PURE HARMONY" SPAritualbehandling.

Fördela jämnt över hela kroppen och
massera varsamt in tills önskad
exfoliering har uppnåtts. Om det
behövs, applicera mer på armbågarna,
knäna, övre låren eller skinkorna. Torka
av med varma handdukar eller helt
enkelt skölj av i en dusch.

Det vita teextraktet frigör värdefulla antioxidanter och vårdar och skyddar
huden även när den exfolieras.
Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat avlägsnar
överflödig hud och förbättrar hudens övergripande utseende.
Well Being Body Scrub främjar naturliga förnyelseprocesser och resulterar
i jämn hy. Huden ser fastare och smidigare ut, och absorberar lättare
efterföljande hudvårdsprodukter.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Camellia sinensis: Grönt te-extrakt, rikt på polyfenoler och flavonoider,
skyddar huden mot skadliga miljöinfluenser som fria radikaler

❖

Pumice powder: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov hud.
Pimpstenspulver är tillverkat av vulkanisk sten med hjälp av en
patenterad fysisk tillverkningsprocess. De resulterande porösa
partiklarna har en kornstorlek och är perfekta för alla former av
exfoliering

❖

Volcanic rock granules: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov
hud
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PURE HARMONY
❖

Fuktgivande & avkopplande

❖

Anti-oxidativ Effekt

❖

Krämig & mjuk kroppinpackning

❖

Hudstärkande och utslätande

❖

Enkel och snabb att applicera

GROSS.
1000 ml
Ref.
P-8681P

Applicering

Calming Body Pack
LUGNANDE KROPPSINPACKNING
Den smidiga konsistensen hos denna krämiga kroppsinpackning gör det
enkelt att varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Det är magi för
huden: sammetslen och otroligt smidig.
Speciellt torr hud blir vackert mjuk igen med hjälp av te-extraktets
hudstärkande egenskaper, som reducerar fria radikaler. Efter varje
applicering blir kroppens silhuett synligt jämnare och huden mer
motståndskraftig. Den ombalanserade metabolismen och "Tea Treatment
Pack" doften skapar omedelbart en känsla av välbefinnande.

Applicera Calming Body Pack generöst
över hela kroppen. Täck kroppen med
foliewrap och lämna kunden att vila
under en varm filt. Låt verka i 20-30
minuter. Torka av eventuella rester med
en varm handduk eller massera in dem i
huden.
Tips: Calming Body Pack kan också
användas för en helkroppsmassage.

Eftersom denna krämiga kroppsinpackning är så snabb och enkel att
applicera och torka av, är det en populär SPA-ritual för användning på
salongen. Alla maskrester kan lätt masseras in i huden och gör att den
kännas vackert mjuk.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Camellia sinensis: Grönt te-extrakt, rikt på polyfenoler och flavonoider,
skyddar huden mot skadliga miljöinfluenser som fria radikaler

❖

Caffeine: Aktiverar hudens metabolism

❖

−bisabolol: Lugnande

❖

Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
PURE HARMONY Behandlingar
Få din kund på humör inför en PURE HARMONY behandling genom att servera henne en kopp varmt grönt te innan du
börjar. Sätt på avslappnande musik, dekorera behandlingsrummet med teblad och tänd ett doftljus. Detta hjälper din kund
att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå.
FOOTBATH

PRODUCTS

Rengöring

• Refreshing Shower Gel
• Body Massage Oil (vid behov)

SOOTHING BODY PEEL

PRODUCTS

Vitaliserande & Balanserande

• Well Being Body Scrub
• Body Massage Oil

RELAX BODY TREATMENT PACK

PRODUCTS

Mjukgörande & Avslappnande

• Calming Body Pack

RELAXATION MASSAGE

PRODUCTS

Lugnande & Vitaliserande

• Body Massage Oil

SINGING BOWL MASSAGE

PRODUCTS

Energigivande & Balanserande

• Body Massage Oil

PURE HARMONY TREATMENT

PRODUCTS

Rengöring

• Refreshing Shower Gel

Kroppspeeling

• Well Being Body Scrub

Mask

• Calming Body Pack

Massage

• Body Massage Oil

Avslutande touch (vid behov)

• Moisturizing Body Lotion
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