TREND EDITION

Nejnovější technologie přinášejí inovativní výrobky. Důkladná analýza trendů a kreativní nápady, jsou u
JANSSEN COSMETICS důležité pro vznik nových účinných přípravků.
Pro vynalezení nového produktu, spolupracuje ruku v ruce vývojová laboratoř Dr. Sachera s provozem a
marketingem firmy.
Nejnovější technologie produkované komodity a know‐how Dr. Sachera zaručují bezpečné a účinné výrobky,
které splňují poslední kosmetologické trendy. Vysoký důraz je kladen nejen na bezpečnost, ale i na vysokou
účinnost. Dokladem jsou studie buněčných kultur in vitro a dobrovolníků in vivo, které potvrzují vysoce
aktivní účinek výrobků a dokonalou snášenlivost.

137 SKIN CONTOUR FORMULA lehká emulze na zpevnění pleti (tekutý skalpel)
Contour skin formule má obsah tuku 16% je velmi lehká, dobře se vstřebává, tvář je po použití spíše matová, což oceníme
především v létě a u potivých a mastících se klientů.
JANSSEN COSMETICS se intenzivně zabývá procesem stárnutí. Jsme si vědomi, že na boj
s věkem a se zemskou přitažlivostí kůže sama nestačí. Zpevnění obrysů tváře je jedním
z nejdůležitějších kritérií pro posunutí hranice předpokládaného věku. Nejvíce je bortící se reliéf
kůže vidět na tvářích, podaří‐li se posunout kontury třeba jen o jeden milimetr, jeví se člověk
automaticky mladší.
Nejlepšího efektu se dosáhneme, používáme‐li přípravek preventivně, v době, kdy stárnutí
začíná. Účinnost nových složek byla vědecky prokázána, zesílení, zpevnění a větší hustota pleti,
vytváří zdravý a zářivý vzhled. Navíc, vysoce aktivní rostlinný extrakt podporuje projasnění kůže,
její zpevnění a zesvětlení pigmentových skvrn. Má účinky protizánětlivé, antioxidační a
ovlivňuje chromofory kolagen, hemoglobin a melanin. Výsledkem je dokonalá pleť bez
nerovností a pigmentací
Charakteristika:
 zpevňuje obličejové kontury
 kůži přináší velkou dávku vitality
 rozzáří pleť
 lehká textura
 ideální pod make‐up

Aktivní látky:

ESP ‐ elastin stimulující peptidy, které napomáhají syntéze elastinu ve fibroblastech, posilují pojivovou tkáň
prodlužuje životnost buněk, podporují hustotu tkáně
 bylinný extrakt z Siegesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens má protizánětlivé a antioxidační účinky, působí na
sjednocení a projasnění pleti
 dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová ‐ velmi hydratační má vysokou schopnost vázat vodu
 pravé japonské hedvábí ‐ rychle se vstřebává a chrání před vysoušením, dělá pleť jemnou a vláčnou
 makadamiový olej ‐ změkčí a vyhladí kůži, bohaté na mastné kyseliny
 isostearyl isostearate‐ ISIS ‐ pochází z obnovitelných rostlinných zdrojů, zvyšuje soudržnost tuků v stratum
corneum a snižuje transepidermální ztrátu vody z pokožky
 vitamín A palmitát ‐ urychluje přirozenou obnovu pleti
 vitamin E acetát – chrání před volnými radikály a předčasným stárnutím pleti
 polyamidový jemný prášek ‐ porézní, kulaté korálky, na odvádění přebytku kožního mazu z povrchu kůže
Použití: domácí péči naneste ráno, nebo večer na vyčištěný obličej a dekolt.
Tip: Ideální make‐up.
Poznámka: Na den ošetřete pleť nemastnou lehkou emulzí Face Guard. Chrání pokožku před UV zářením, účinně bojuje
proti předčasnému stárnutí pleti.

117 SKIN CONTOUR CREAM krém na zpevnění pleti (krémový skalpel)
Skin Contour Cream má obsah tuku 27%. Bohatý krém pro optimalizaci profilu je ideální pro ženy, které potřebují vydatnější
pěstění. JANSSEN COSMETICS si vytyčila jako hlavní bod zájmu intenzivní boj s procesem stárnutí. Víme, že v odhadu stáří
na první pohled hraje velkou roli pevnost obličejových kontur. Pokleslé tváře, automaticky zvyšují pravdivý věk a naopak
jejich pozvednutí a vypnutí automaticky omlazuje. Nejlepšího efektu se dosáhneme, používáme‐li přípravek preventivně,
v době, kdy stárnutí začíná. Účinnost nových složek byla vědecky prokázána, zesílení, zpevnění a větší hustota pleti, vytváří
zdravý a zářivý vzhled. Navíc, vysoce aktivní rostlinný extrakt podporuje projasnění kůže, její zpevnění a zesvětlení
pigmentových skvrn. Má účinky protizánětlivé, antioxidační a ovlivňuje chromofory kolagen, hemoglobin a melanin.
Výsledkem je dokonalá pleť bez nerovností a pigmentací
Charakteristika:
 zpevňuje obličejové kontury
 kůži přináší velkou dávku vitality
 rozzáří pleť
 vydatná textura
Aktivní látky:

ESP ‐ elastin stimulující peptidy, které napomáhají syntéze elastinu ve
fibroblastech, posilují pojivovou tkáň
prodlužuje životnost buněk, podporují hustotu tkáně
 bylinný extrakt z Siegesbeckia orientalis a Rabdosia rubescens má
protizánětlivé a antioxidační účinky, působí na sjednocení a projasnění pleti
 dlouho a krátko řetězcová kyselina hyaluronová ‐ velmi hydratační má
vysokou schopnost vázat vodu
 pravé japonské hedvábí ‐ rychle se vstřebává a chrání před vysoušením,
dělá pleť jemnou a vláčnou
 makadamiový olej ‐ změkčí a vyhladí kůži, bohaté na mastné kyseliny
 isostearyl isostearate‐ ISIS ‐ pochází z obnovitelných rostlinných zdrojů, zvyšuje soudržnost tuků v stratum
corneum a snižuje transepidermální ztrátu vody z pokožky
 vitamín A palmitát ‐ urychluje přirozenou obnovu pleti
 vitamin E acetát – chrání před volnými radikály a předčasným stárnutím pleti
Použití: domácí péči naneste večer, nebo ráno na vyčištěný obličej a dekolt.

Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen cosmetic – soudní znalec kosmetika vizážistika

