VINO ENJOYMENT
ANTI-AGING KRAFTEN I RÖDA DRUVOR!

STORLEK
GROSSIST

Det är ingen hemlighet att ett glas gott
rödvin från tid till annan har en positiv
effekt på vår organism. Druvor är små
kraftpaket. De främjar vår hälsa och har
även anti-age egenskaper.

REFERENSNUMMER
GROSSIST

PRODUKT

Luxury Reviving Scrub

P-8674P

1000 ml

Vitalizing Body Pack

P-8684P

1000 ml

Vinstocksbladen innehåller också
ingredienser som vi kan använda
kosmetiskt.
Tack vare dess vitaliserande och
föryngrande effekter är en
vinbehandling en underbar och
beprövad anti-age-behandling som gör
att du ser bättre ut och mår bättre.
Tanninerna och antocyanerna som
bladen innehåller har en
hudåtstramande effekt och stärker
blodets kapillärer. Efter en VINO
ENJOYMENT spabehandling, ser din
hud synligt fastare och starkare ut.
Låt din kund välja sin favorit VINO
ENJOYMENT behandling:
Grape Body Peel: vitaliserar och
stimulerar cirkulationen
Vino Body Treatment Pack: intensivt
återfuktande
Firming wrap: stramar upp
Anti-age Massage: stimulerar
fettförbränning.
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VINO ENJOYMENT

GROSS.
1000 ml

❖

Särskild Body Peel, en del av
“VINO ENJOYMENT” Sparitual

❖

Olja-i-vatten krämgel

❖

Hudutslätande

❖

Perfekt bas för matchande
hudvårdsprodukter

❖

Fräsch, återupplivande doften

Ref.
P-8674P

Luxury Reviving Scrub
KROPPSPEELING MED EXTRAKT AV DRUVBLAD
Lyxury Reviving Scrub med naturliga extrakt från vinstocksblad är en
hudförbättrande kroppspeeling. Vid applicering, känns en intensiv, fräsch
och återupplivande doft. Den utvecklades särskilt som en del av en "VINO
ENJUOYMENT" Spa-ritualbehandling.

Applicering
Fördela jämnt över hela kroppen och
massera varsamt in tills önskad
exfoliering har uppnåtts. Om det
behövs, applicera mer på armbågarna,
knän, lår eller skinkor. Torka av med
varma kompresser eller helt enkelt skölj
av i en dusch.

Luxury Reviving Scrub är perfekt för att ta bort döda hudceller och
förbättra huden. Det förbättrar absorptionen av efterföljande
hudvårdsprodukter, och torr hud ser fastare och smidigare ut.
Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat avlägsnar
överflödig hud och förbättrar hudens övergripande utseende. De stimulerar
också hudens mikrocirkulation. Den fräscha doften vitaliserar sinnena.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Grapevine leaf extract: Phytoextrakt från röda vinstocksblad, rik på
flavonoider, sammandragande och venstabiliserande effekt

❖

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

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

VINO ENJOYMENT

GROSS.
1000 ml

❖

Återupplivar ”tunga” muskler

❖

Krämig, mjuk kroppbehandling

❖

Enkel och snabb att applicera

❖

Mjukgörande

❖

Hudstärkande och utslätande

❖

Perfekt komplement till “VINO
Enjoyment” Sparitual

Ref.
P-8684P

Vitalizing Body Pack
INTENSIVT NÄRANDE ALLT-I-ETT KROPPSINPACKNING
Den smidiga konsistensen hos denna krämiga inpackning gör det enkelt att
varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Det är som magi för
huden: sammetslen och otroligt smidig.
Torr hy blir speciellt vackert mjuk igen. Röda vinstocksblad har en
fytoterapeutisk effekt på rodnade och tunga ben. Vinbladsextraktets aktiva
ingredienser stabiliserar kärlväggarna och stramar åt huden.
Eftersom detta krämiga behandlingspaket är så snabbt och enkelt 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.

Applicering
Applicera Vitalizing 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: Vitalizing Body Pack kan också
användas för en förebyggande
venstärkande helkroppsmassage på
salongen. Försiktighet måste naturligtvis
iakttas när det gäller
åderbråcksrelaterade kontraindikationer.

AKTIVA SUBSTANSER
❖

Grapevine leaf extract: Phytoextrakt från röda vinstocksblad, rik på
flavonoider, sammandragande och venstabiliserande effekt

❖

−bisabolol: Lugnande

❖

Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud
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SKIN APPLETS
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG
VINO ENJOYMENT Behandlingar
Få din kund på humör inför en VINO ENJOYMENT behandling genom att servera henne ett glas välsmakande druvsaft
innan du börjar. Sätt på avslappnande musik, dekorera behandlingsrummet med vinblad ochtänd ett doftljus. Detta hjälper
din kund att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå.
GRAPE SKIN PEEL

PRODUKTER

Vitaliserande & Hudutjämnande

• Luxury Reviving Scrub

VINO TREATMENT PACK

PRODUKTER

Mjukgörande & Hudutslätande

• Vitalizing Body Pack

FIRMING WRAP

PRODUKTER

Extremt uppstramande & Lugnande

• Thermo Body Pack

ANTI-AGEING MASSAGE

PRODUKTER

Energigivande & Vitaliserande

• Body Massage Oil

FASCIAL RELEASE MASSAGE

PRODUKTER

Avtiverande & Uppstramande

• Body Massage Oil

VINO ENJOYMENT TREATMENT

PRODUKTER

Rengöring

• Refreshing Shower Gel

Kroppspelling

• Luxury Reviving Scrub

Mask

• Vitalizing Body Pack

Massage

• Body Massage Oil

Avslutande touch (vid behov)

• Moisturizing Body Lotion
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