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OCEAN TREASURE 
DEN KONCENTRERADE KRAFTEN I HAVET AKTIVERAR OCH ÅTERUPPLIVAR! 
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Marine Salt Body Rub P-8671P 1000 g 

Marine Melody Body Pack P-8680P 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudet av vågorna slår mot stranden, 
solen kittlar vår hud, vinden spelar i vårt 
hår, båtar seglar förbi vid horisonten... 
att tänka på det stora, vilda havet får 
oss att dagdrömma: frihet, lugn, 
avkoppling. Varva ner och följa 

tidvattnets flöde... 

Den koncentrerade kraften i havet 

aktiverar och återupplivar. 

Gömda i oceanernas djup finns skatter 
som är oerhört värdefulla för vår kropp. 
Dessa havsskatter ger vår hud en unik 
vitalitet och fräschör. Röda alger är rika 
på proteiner och innehåller många 
vitaminer, mineraler och spårämnen och 
förbättrar hudens motståndskraft. 
Värdefulla havssaltkristaller aktiverar 
hudens metabolism och hjälper kroppen 
att avgifta sig. Gröna alger som finns i 
Atlanten återfukta huden; deras intensivt 
återfuktande effekt är särskilt långvarig. 
Den speciella lyxritualen OCEAN 
TREASURE innehåller många av dessa 
maritima skatter och aktiverar hudens 
cellförnyelse. Resultatet är vackert mjuk 
hud över hela kroppen och en synligt 
fastare silhuett. 
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OCEAN TREASURE 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 g 

Ref. 

P-8671P 

 

 

  

 Marine Salt Body Rub 

MARINT SALT FÖR KROPPSPEELING 

Marine Salt Body Rub är ett marint salt för kroppspeeling från JANSSEN 
COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell produkt för 
behandling i salong. 

Marine Salt Body Rub är en effektiv exfolierande skrubb - den perfekta 
kroppspeelingen. Finslipade marina saltkristaller, berikade med ett oljigt 
kelpextrakt, förstärker kraften i havet till en effektiv men mild kroppsskrubb.  

Medan slip-egenskaperna hos de marina saltkristallerna jämnar ut huden, 
har de essentiella näringsämnena som finns i saltet och kelpen (mineraler 
och spårämnen) en särskilt stimulerande effekt på metabolismen. 

Tillsätt kroppsmassageolja och få en konsistens som gör denna skrubb 
otroligt enkel att applicera, och huden känns väl stimulerad och mjuk efter 
behandlingen. En idealisk bas för ett behandlingsprogram som även 
inkluderar hel- eller partiell kroppsmassage och body wraps 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Powderised marine salt: Särskilt rik på mineraler och spårämnen; 
stimulerar cirkulationen och lymfsystemet 

❖ Laminaria digitata: Kelpextrakt, vårdar huden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Metabolismen aktiveras 

❖ Stimulerande & aktiverande 

❖ Hudutslätande 

 

 

Applicering 

Tillsätt ca 50gr Marine Salt Body Rub till 
ca 30 ml massageolja för att göra en 
skrubb, massera varsamt in i huden. 
Torka av stryk bort med fuktiga, varma 
handdukar eller helt enkelt skölj bort den 
i en dusch.  
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OCEAN TREASURE 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8680P 

 

 

  

 Marine Melody Body Pack 

INTENSIVT NÄRANDE ALLT-I-ETT KROPPSINPACKNING 

Marine Melody Body Pack är en intensivt närande allt-i-ett 
kroppsinpackning från JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är 
en professionell produkt för behandling i salong. 

Den smidiga konsistensen hos denna krämiga behandlingsinpackning gör 
det enkelt att varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Den är 
magiskt för huden, sammetsmjuk och otroligt smidig. 

Särskilt torra hudzoner drar nytta av kraften i gröna alger som finns i 
Atlanten då de mobiliserar ämnesomsättningen, vilket gör denna naturliga 
ingrediens perfekt för ”thalassoterapi”-behandlingar. Andra ingredienser har 
också intensivt återfuktande egenskaper som gör att huden känns 
supermjuk.  

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

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Codium tomentosum: Atlanttång, vitaliserar hudens metabolism 

❖ Chondrus crispus: Rödalalgextrakt, rikt på mineraler och spårämnen 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Mjuk kroppsinpackning 

❖ Fuktgivande 

❖ Vitaliserande och 
hudutslätnande 

❖ Enkel och snabb att applicera 

 

 

Applicering 

Applicera Marine Melody Body Pack 
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: Använd Marine Melody Body Pack 
som en kroppsmassagekräm för 
cellulitbehandling. 
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SKIN APPLETS 
. 

OCEAN TREASURE Behandlingar 
 

Få din kund på rätt humör inför en OCEAN TREASURE behandling genom att sätta på musik med ljudet av vågor, 
dekorera behandlingsbänken och rummet med snäckskal och doftljus. Detta hjälper din kund att slappna av och att 
engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

MARINE SALT BATH PRODUCTS 

Rengöring & Avgiftning • Marine Salt Body Rub 

                                                                     • Body Massage Oil (if needed) 
  

MARINE SALT BODY PEEL PRODUCTS 

Utslätande & Energigivande • Marine Salt Body Rub    

 • Body Massage Oil 
  

SOFT BODY PEEL WITH NATURAL SEA 
SPONGE 

PRODUCTS 

Utslätande & Energigivande • Oxygenating Body Scrub (BODY) 

ALGAE BODY TREATMENT PACK PRODUCTS 

Aktiverar metabolism & Hudutslätande • Marine Melody Body Pack 
  

DETOXIFYING MASSAGE PRODUCTS 

Aktiverande & Vitalisernade • Body Massage Oil 
  

PRESSURE POINT MASSAGE WITH SEA 
SHELLS 

PRODUCTS 

Avslappnande & Vitaliserande • Body Massage Oil 
  

OCEAN TREASURE TREATMENT PRODUCTS 

Rengöringsbehandling  • Refreshing Shower Gel    

Kroppspeeling • Marine Salt Body Rub   

• Body Massage Oil 

Mask • Marine Melody Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behov) • Moisturizing Body Lotion 
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SWEET TEMPTATION 

 SWEET TEMPTATION 
DEN SÖTASTE FRESTELSEN AV ALLA KROPPSBEHANDLINGAR! 
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Delicious Seduction Scrub P-8676P 1000 ml 

Creamy Chocolate Body Pack P-8686P 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem älskar inte den söta doften av choklad som genast ger oss en varm 
känsla och får oss att känna oss trygga? En kopp varm choklad när det är 

kallt ute, smaken av silkeslen choklad 
på tungan, ett ögonblick av total njutning 
när du äter en bit av fin konfektyr... 

Den sötaste frestelsen av alla 

kroppsbehandlingar! 

Det är ett bevisat faktum att choklad 
förbättrar vår allmänna känsla av 
välbefinnande, eftersom fenyletylamin 
innehållet av kakaobönor stimulerar 
frisättning av dopamin, en kemikalie 
som produceras av kroppen som också 

kallas “lyckohormon”.  

Bara den frestande doften av choklad 
gör att vi slappnar av och varvar ner. 
Kakao minskar samtidigt fria radikaler 
som produceras genom oxidativ stress. 
Choklad innehåller polyfenoler; de har 
en anti-oxiderande effekt och hjälper 
därför huden att se frisk, fast och smidig 
ut. Att applicera varm choklad på huden 
kan minska spänningar och återställa 
balansen. En söt kroppsbehandling är 
en unik SPA-upplevelse, särskilt när det 
är kallt ute. 
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SWEET TEMPTATION 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8676P 

 

 

  

 Delicious Seduction Scrub 

KROPPSPEELING MED KAKAOEXTRAKT 

Delicious Seduction Scrub är en kroppspeeling med kakaoextrakt från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Delicious Seduction Scrub med naturligt kakaoextrakt är en unik SPA- 
upplevelse för huden och alla sinnen. Vid applicering doftar denna 
hudförbättrande krämgel intensivt av choklad. Den utvecklades särskilt som 
en del av en "SWEET TEMPTATION" SPA-ritualbehandling. 

Delicious Seduction Scrub avlägsnar effektivt grov hud och gör torr hy 
smidigare och fastare, särskilt under den kalla tiden på året.  

Kakaoextrakt stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler. Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat 
avlägsnar alla döda hudceller och förbättrar hudens övergripande utseende. 

Delicious Seduction Scrub är en idealisk bas för en "SWEET 
TEMPTATION" behandling, eftesom huden absorberar andra 
hudvårdsprodukter lättare efter en kroppspeeling. Den läckra chokladdoften 
förför dina sinnen. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Theobroma cacao: Kakaoträdextrakt, rikt på teobromin och 
polyfenoler, stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler 

❖ Pumice powder: Mineralpartiklar som varsamt exfolierar grov hud. 
Pimpstenspulver är tillverkat av vulkaniskt glas 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 

 

 

 

 

 

 

 

❖ En njutning för huden och alla 
sinnen 

❖ Perfekt för den kalla tiden på året 

❖ Förbättrar hudens utseende 

❖ Gör att torr hy ser jämnare ut 

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Läcker chokladdoft 

 

 

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 handdukar eller helt enkelt skölja 
av i en dusch.  
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SWEET TEMPTATION 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8686P 

 

 

  

 Creamy Chocolate Body Pack 

LUGNANDE CHOKLAD INPACKNING 

Creamy Chocolate Body Pack är en lugnande chokladinpackning från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Krämig choklad har en läcker smak, och nu kan du också få den känslan på 
din hud! Den smidiga konsistensen hos denna krämiga kroppsinpackning 
gör det enkelt att varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Den är 
som magi för huden, eftersom den gör huden sammetslen och otroligt 
smidig. 

Torr hy blir vackert mjuk igen. Kakaodoften är avslappnande och stimulerar 
kropp och själ. 

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 
känns vackert mjuk. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Theobroma cacao: Kakaoträdextrakt, rikt på teobromin och 
polyfenoler, stimulerar hudens mikrocirkulation och skyddar den mot fria 
radikaler 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Behandling för huden och alla 
sinnen 

❖ Perfekt för den kalla tiden på året 

❖ Balanserar torr hud  

❖ Mjukgörande 

❖ Krämig, mjuk kroppsbehandling  

❖ Enkel och snabb att applicera 

❖ Läcker chokladdoft 

 

 

Applicering 

Applicera Creamy Chocolate 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: Creamy Chocolate Body Pack kan 
också användas för en hel 
kroppsmassage. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

SWEET TEMPTATION Behandlingar 
 

Få din kund på humör inför en SWEET TEMPTATION behandling genom att servera en kopp varm choklad med vispad 
grädde ovanpå eller en bit choklad innan du börjar behandlingen. Sätt på avslappnande musik, tänd ett doftljus. Detta 
hjälper din kund att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

CHOCOLATE BATH PRODUKT 

Rengöring & Avslappning • Delicious Seduction Scrub 

                                                                     • Body Massage Oil (if needed) 
  

COCOA BODY PEEL PRODUKT 

Lugnande & Balanserande  • Delicious Seduction Scrub 

• Body Massage Oil  
  

CHOCOLATE BODY TREATMENT PACK PRODUKT 

  Mjukgörande & Lugnande • Creamy Chocolate Body Pack 
  

SPA MASSAGE TREAT PRODUKT 

Vitaliserande & Avslappande • Body Massage Oil 
  

ONE THOUSAND AND ONE NIGHTS 
HAMMAM 

PRODUKT 

Vitaliserande & Rengörande • Refreshing Shower Gel 
  

SWEET TEMPTATION TREATMENT PRODUKT 

Rengöringsbehandling  • Refreshing Shower Gel    

Body peel • Delicious Seduction Scrub  

Mask • Marine Melody Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behov) • Moisturizing Body Lotion 
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PURE HARMONY 

 PURE HARMONY 
INRE BALANS FÖR KROPP OCH SJÄL! 
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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 HARMONY-
behandlingar är som en tillflyktsort för 
din kropp: de återupplivar dig; kropp och 
själ återhämtar sig för att bemästra nya 
vardagliga utmaningar. 
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PURE HARMONY 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8677P 

 

 

  

 Well Being Body Scrub 

KROPPSPEELING MED TE-EXTRAKT 

Well Being Body Scrub är en kroppspeeling med te-extrakt, från JANSSEN 
COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell produkt för 
behandling i salong. 

Well Being Body Scrub med naturligt Camelia sinensis extrakt är en 
balanserande och hudförbättrande kroppspeeling. Vid applicering av denna 
pastellgröna krämgel som förbättrar huden, frisätts en intensiv doft av grönt 
te. Den utvecklades särskilt som en del av en "PURE HARMONY" SPA- 
ritualbehandling. 

Det gröna te-extraktet  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 blir fastare och smidigare, 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 

 

❖ Vitaliserande och balanserande  

❖ Hudutslätande 

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Aromatisk doft 

 

 

Applicering 

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. 
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PURE HARMONY 

  

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8681P 

 

 

  

 Calming Body Pack 

LUGNANDE KROPPSINPACKNING  

Calming Body Pack är en lugnande kroppsinpackning, från JANSSEN 
COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell produkt för 
behandling i salong. 

Den smidiga konsistensen hos denna krämiga kroppsinpackning gör det 
enkelt att varsamt applicera och fördela den över hela kroppen. Det är magi 
för huden, den blir sammetslen och otroligt smidig. 

Speciellt torr hud blir vackert mjuk igen med hjälp av te-extraktets 
hudstärkande egenskaper, och dessutom reduceras fria radikaler. Efter varje 
applicering blir kroppens silhuett synligt jämnare och huden mer 
motståndskraftig.  

Den balanserande och vitaliserar och "Tea Treatment Pack" doften skapar 
omedelbart en känsla av välbefinnande. 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 

 

❖ Fuktgivande & avkopplande 

❖ Anti-oxidativ Effekt 

❖ Krämig & mjuk kroppinpackning 

❖ Hudstärkande och utslätande 

❖ Enkel och snabb att applicera 

 

 

Applicering 

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. 
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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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VINO ENJOYMENT 

 VINO ENJOYMENT 
ANTI-AGING KRAFTEN I RÖDA DRUVOR! 
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Luxury Reviving Scrub P-8674P 1000 ml 

Vitalizing Body Pack P-8684P 1000 ml 

 

 

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.  

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:  

Luxury Reviving Scrub: vitaliserar och 
stimulerar cirkulationen 

Vitalizing Body Pack: intensivt 
återfuktande 

Firming wrap: stramar upp  

Anti-age Massage: stimulerar 
fettförbränning.. 
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VINO ENJOYMENT 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8674P 

 

 

  

 Luxury Reviving Scrub 

KROPPSPEELING MED EXTRAKT AV DRUVBLAD 

Luxury Reviving Scrub är en kroppspeeling med extrakt av druvblad från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong.  

Lyxury Reviving Scrub med naturliga extrakt från vinstocksblad är en 
hudförbättrande kroppspeeling. Vid applicering, känns en intensiv, fräsch 
och återupplivande doft.  

Luxury Reviving Scrub utvecklades särskilt som en del av en "VINO 
ENJUOYMENT" Spa-ritualbehandling och är perfekt för att ta bort döda 
hudceller och förbättra huden. Den 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. En spaupplevelse för alla sinnen. 

 

 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 

 

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

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Hudutslätande 

❖ Perfekt bas för matchande 
hudvårdsprodukter 

❖ Fräsch, återupplivande doften 

 

 

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. 
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VINO ENJOYMENT 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8684P 

 

 

  

 Vitalizing Body Pack 

INTENSIVT NÄRANDE ALLT-I-ETT KROPPSINPACKNING 

Vitalizing Body Pack är en intensiv, närande allt-i-ett kroppsinpackning från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie. Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Den smidiga konsistensen hos denna krämiga inpackning gör det enkelt att 
varsamt applicera och fördela över hela kroppen. Den är som magi för 
huden: sammetslen och otroligt smidig. 

Torr hy blir speciellt vacker och 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 huden 
känns vacker och mjuk. 

 

 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 

 

❖ Återupplivar ”tunga” muskler 

❖ Krämig, mjuk kroppbehandling  

❖ Enkel och snabb att applicera 

❖ Mjukgörande 

❖ Hudstärkande och utslätande 

❖ Perfekt komplement till “VINO 
Enjoyment” Sparitual  

 

 

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. 
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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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YOUTH PERFECTION 

 YOUTH PERFECTION 
SUPERMATEN SOM VITALISERAR HELA KROPPEN! 

 

PROUDKT 
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Younger You Body Scrub P-8678P 1000 ml 

Rejuvenating Body Pack P-8687P 1000 ml 

 

 

 

 

Tranbär är det senaste inom superfood! 
Vare sig i din müsli eller i en smoothie-
är dessa små bär en stor stjärna! 
Tranbär har en något syrlig smak och 
tillhör blåbärsfamiljen. I många länder 
över hela världen värderas dessa 
mörkröda bär framför allt för sina 
läkande och hälsobefrämjande 
egenskaper.  

En superfood som vitaliserar hela 
kroppen. 

Tranbär är absoluta vitaminbomber!  

De innehåller många värdefulla 
bioaktiva ingredienser som reducerar 
radikaler och skyddar cellerna. Deras 
höga natrium-, fosfor-, kalium- och 
vitamin E-innehåll gör tranbär extremt 
effektiva när det gäller att bekämpa 
förtidigt åldrande av huden. 
Celldelningen stimuleras, hudytan 
jämnas ut, och du får en ungdomlig 
mjuk hud. 
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YOUTH PERFECTION 

 
 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8678P 

 

 

  

 Younger You Body Scrub 

METABOLISM AKTIVERANDE KROPPSSKRUBB 

Younger You Body Scrub är en metaboliskt aktiverande kroppsskrubb, från 
JANSSEN COSMETICS Wellness & Spa serie.  Det är en professionell 
produkt för behandling i salong. 

Det första steget i behandlingsprogrammet för vackert fast, ungdomlig hy är 
en kroppspeeling. Younger You Body Scrub med naturlig tranbärsfröolja 
förbättrar hudens utseende, jämnar ut epidermis och avlägsnar döda 
hudceller, orenheter och valkiga celler.  

Vid appliceringen av denna pastellrosa peelingcreme, upplevs en intensivt, 
fruktig och söt doft. Den utvecklades särskilt som en del av en "YOUTH 
PERFECTION" Spa- ritualbehandling. 

Tranbärsfröolja innehåller fleromättade fettsyror och α-tokotrienol, som har 
starka antioxidativa egenskaper. På grund av dess unika egenskaper har 
tranbärsfröolja en otroligt gynnsam effekt på torr och mogen hud och hud 
med en skadad lipidbarriär. 

Mineralbaserat pimpstenspulver och vulkaniska berggranulat avlägsnar 
överflödig hud och förbättrar hudens övergripande utseende. De stimulerar 
också hudens mikrocirkulation. Resultatet blir mer motståndskraftig, smidig 
och supermjuk hy. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Cranberry seed oil: Fröolja från ätbara tranbär, rik på fleromättad 
dubbelbunden linolsyra, trippelbunden fleromättad α-linolsyra och α-
tokotrienol, en E-vitamin undergrupp som har mycket starka 
antioxidativa egenskaper. Det är extremt effektivt mot oxidativ stress 
(orsakad till exempel av UV-strålar och negativa miljöinfluenser); 
essentiella fettsyror reglerar också hudens fukthalt 

❖ 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 

 

❖ Aktiverande 

❖ Hudutslätande 

❖ Olja-i-vatten krämgel 

❖ Fruktig tranbärsdoft 

 

 

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 handdukar eller helt enkelt skölj 
av i en dusch. 
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YOUTH PERFECTION 

 
 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8687P 

 

 

  

 Rejuvenating Body Pack 

UNGDOMLIGT MJUK KROPPSINPACKNING 

Rejuvenating Body Pack är en ”fruktsorbet" för huden! Den har en smidig 
konsistens som gör det enkelt att fördela varsamt över hela kroppen. Denna 
krämiga behandlingsinpackning är inte bara en njutning på grund av dess 
fräscha doft utan också för att den känns helt oemotståndligt mjuk på huden 
och har en fantastisk sammandragande effekt. 

Efter bara en applicering blir torr hud på kroppen mjuk och smidig. De 
bioaktiva substanserna som finns i tranbärsfröoljan får dig att glömma dina 
vardagliga bekymmer på ett ögonblick, och ger dig "anti-age kraft" på 
salongen. Den särskilt höga halten av α-tokotrienol och fettsyror har en 
åtstramande och slätande effekt på huden. 

Eftersom denna krämiga inpackning är så lätt att applicera och torka av, är 
det en populär Spa-ritual för användning på salongen. Maskrester kan lätt 
masseras in i huden och ger den en vackert mjuk känsla och behaglig doft. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Cranberry seed oil: Fröolja från ätbara tranbär, rik på fleromättad 
dubbelbunden linolsyra, trippelbunden fleromättad α-linolsyra och α-
tokotrienol, en E-vitamin undergrupp som har mycket starka 
antioxidativa egenskaper. Det är extremt effektivt mot oxidativ stress 
(orsakad till exempel av UV-strålar och negativa miljöinfluenser); 
essentiella fettsyror reglerar också hudens fukthalt 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Antioxidativ 

❖ Fuktgivande 

❖ Närande  

❖ Främjar hudens naturliga 
regenereringsprocess 

❖ Krämig mjuk kroppsbehandling  

❖ Med anti-ageing faktor 

 

 

Applicering 

Applicera Rejuvinating 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: Rejuvinating Body Pack kan även 
användas som regenererande 
massagekräm för mogen hy på 
salongen. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

YOUTH PERFECTION BehandlingS 
 

Få din kund på humör inför en YOUTH PERFECTION behandling genom att servera henne en fruktcocktail eller en liten 
fruktsallad innan du börjar. Sätt på avslappnande musik, tänd ett doftljus. Detta hjälper din kund att slappna av och att 
engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

CRANBERRY BODY PEEL PRODUCTS 

Metabol aktivering • Younger You Body Scrub 
  

CREAMY BODY TREATMENT PACK PRODUCTS 

Mjukgörande & Hudutslätande • Rejuvenating  Body Pack 
  

REJUVENATING MASSAGE PRODUCTS 

Vitaliserande & Stimulerande • Body Massage Oil 
  

BUSINESS NECK & SHOULDER MASSAGE PRODUCTS 

Avslappnadne & Aktiverande • Body Massage Oil 
  

HOT STONE MASSAGE PRODUCTS 

Vitaliserande & Lugnande • Body Massage Oil 
  

YOUTH PERFECTION TREATMENT PRODUCTS 

Rengöring  • Refreshing Shower Gel    

Kroppspeeling • Younger You Body Scrub 

Mask • Rejuvenating  Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behöv) • Moisturizing Body Lotion 
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NATURE EXPERIENCE 

 NATURE EXPERIENCE 
UPPLEV EN RESA GENOM NATUREN! 
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Green Freshness Scrub P-8679P 1000 ml 

Balancing Body Pack P-8689P 1000 ml 

 

Även en kort promenad genom orörd natur låter oss andas mer fritt och får 
oss att glömma våra vardagliga bekymmer. Vi lyssnar på fågelkvitter, sorlet 
av bäcken och vindens prasslande genom träden i skogen. Denna medvetna 
medvetenhet om naturen har en positiv effekt på vår kropp och vår själ! 

Upplev en resa genom naturen. 

Naturen har några fantastiska aktiva ingredienser i beredskap för oss att 
förvandla en spa-behandling till en oöverträffad lyxupplevelse! Det är ett 
välkänt faktum att bokträdextrakt stimulerar cellernas metabolism. 
Torvmarkerna, är källan till ett värdefullt torvextrakt som är särskilt rikt på 
humussyra och därför har en ovanlig hudrengörande och återupplivande 
effekt.  

Blåbärsfröolja är särskilt rik på omättade 
fettsyror och har även en hudutslätande 
och åtstramande effekt.Torvmarkerna, å 
andra sidan, är källan till ett värdefullt 
torvextrakt som är särskilt rikt på 
humussyra och därför har en ovanlig 
hudrengörande och återupplivande 
effekt.  

Blåbärsfröolja är särskilt rik på omättade 
fettsyror och har även en hudutslätande 
och åtstramande effekt 
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NATURE EXPERIENCE 
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1000 ml 
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 Green Freshness Scrub 

HUDRENGÖRANDE KROPPSPEELING 

Varje dag lösgörs döda hudceller som lämnas kvar på hudytan som ger vika 
för den nya huden under. Det är en ständig förnyelseprocess. Tyvärr sker 
inte denna process jämnt och avslöjar då hudens torra områden. 

Green Freshness Scrub är en slät krämgele med unikt pimpstenspulver, 
som har en exfolierande effekt. Green Freshness Scrub rengör huden 
noggrant från döda hudceller och orenheter och förbereder den perfekt för 
applicering av efterföljande hudvårdsprodukter. 

Den typiska torvdoften som karakteriserar varje enskild produkt i “NATURE 
EXPERIENCE” Sparitual sortiment, kompletterar vackert denna 
återupplivande känsla. 

 

 AKTIVA SUBSTANSER 

❖ Peat extract: Särskilt rik på humussyror, djuprengörande och 
återupplivande, förbättrar utseendet på hudens yta, jämnar ut och 
stramar upp hudens övre skikt 

❖ 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 korn storlek som är perfekta för alla former av 
exfoliering 

 

❖ Effektiv behandling mot grov hud 

❖ Lugnar och renar huden 

❖ Mekanisk exfoliering 

❖ Stimulerar hudens metabolism 

 

 

Applicering 

Applicera Green Freshness Scrub över 
hela kroppen med milda cirkulära 
rörelser. Applicera mer tryck när du 
masserar skrubben på delar av kroppen 
där huden är grövre, såsom 
armbågarna, knäna och hälarna. Skölj 
av rester eller torka av dem med varma 
handdukar. 

Tips: Perfekt för behandling av specifika 
områden särskilt drabbade av 
sprickbildning som en del av en pedikyr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

NATURE EXPERIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

GROSS. 

1000 ml 

Ref. 

P-8689P 

 

 

  

 Balancing Body Pack 

FUKTGIVANDE KROPPSINPACKNING 

Den smidiga konsistensen hos denna krämiga behandlingsinpackning gör 
det enkelt att varsamt applicera och fördela den över hela kroppen. Den är 
som magi för huden, sammetslen och otroligt smidig. 

Även känslig hud gynnas av den rengörande och försiktigt återupplivande 
effekten av torvextraktet i detta behandlingspaket. Andra ingredienser har 
särskilt återfuktande egenskaper som gör att huden känns supermjuk. 

Balancing Body Pack är en härligt närande hudvårdsbehandling för en 
hudstärkande spabehandling. Eftersom denna krämiga 
behandlingsinpackning 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 

❖ Peat extract: Särskilt rik på humussyror, hudrengörande och 
återupplivande, förbättrar utseendet på hudens yta, jämnar och stramar 
upp hudens övre lager 

❖ Beech extract: Extrakt från unga bokträdskott som stimulerar hudens 
metabolism 

❖ Blueberry seed oil: Rik på omättade fettsyror och antioxidanter, för 
smidigare och fastare hud 

❖ −bisabolol: Lugnande  

❖ Allantoin: Återfuktar, stimulerar celldelningen, resulterar i mjuk, slät hud 

 

❖ Vitalisernade och försiktigt 
stimulerande 

❖ Krämig mjuk kroppbehandling  

❖ Återfuktande 

❖ Hudutslätande och rengörande 

❖ Enkel och snabb att applicera 

 

 

Applicering 

Applicera Balancing Body Pack 
generöst över hela kroppen. Täck 
kroppen med foliewrap och lämna 
kunden att vila under a varm filt. Låt 
verka i 20-30 minuter. Torka bort 
eventuella rester med en varm handduk 
eller helt enkelt massera in dem i huden. 

Tips: Balancing Body Pack har visat sig 
utmärkt för kunder som känner sig trötta 
och utmattade. Den aromatiska doften 
har en återupplivande effekt. 
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SKIN APPLETS 
PROFESSIONELL HUDVÅRD PÅ SKÖNHETSSALONG 

NATURE EXPERIENCE BehandlingS 
 

Få din kund på humör inför en NATURE EXPERIENCE lyxbehandling genom att servera henne en kopp örtte innan du 
börjar. Sätt på avslappnande musik, dekorera behandlingsrummet med mossa, löv och grenar och tänd ett doftljus. Detta 
hjälper din kund att slappna av och att engagera sig i ritualen från topp till tå. 
 
 

PEAT PEEL PRODUKTER 

Rengörande & Stimulerande • Green Freshness Scrub 
  

BIO-BALANCE TREATMENT PACK PRODUKTER 

Återfuktande & Balanserande  • Balancing Body Pack 
  

DETOX WRAP PRODUKTER 

Avgitande & Uppstramande • Dead Sea Black Mud „AL NADARA“ (BODY) 

DETOX MASSAGE PRODUKTER 

Avgiftande & Vitaliserande • Body Massage Oil 
  

OCEAN TREASURE TREATMENT PRODUKTER 

Rengöring  • Refreshing Shower Gel    

Kroppspeeling • Green Freshness Scrub 

Mask • Balancing Body Pack 

Massage • Body Massage Oil 

Avslutande touch (vid behov) • Moisturizing Body Lotion 

 

 

 

 

 

 

 


