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Vítejte ve světě kosmetiky 
JANSSEN COSMETICS

Zkrášlujeme svět, pomocí inovativních 

produktů a surovin, už 25 let.
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Kosmetika vyrobená v Německu, obsahuje vysoce aktivní 
prémiové sestavy, které lze použít specificky a individuálně 
podle stavu a  typu pleti. Výrobky vykazují nejvyšší kvalitu 
aktivní látky z moderní farmacie a kosmetického výzkumu. 
Výsledek? Viditelné a okamžitě měřitelné účinky a prokázané 
dlouhodobé výsledky! Všechny produkty zaručují nejlepší 
snášenlivost s  pokožkou, což je testováno nezávislými 
dermatologickými ústavy. Jako průkopník kosmeceutiky na 
německém trhu, JANSSEN COSMETICS poprvé vyvinula 
unikátní systém péče o pleť, který umožňuje přechod mezi 
čistou krásou a  vědecky podloženými metodami péče 
o pleť.

Přípravky jsou distribuovány po celém světě ve více než 87 
zemích a  do přibližně 13 000 certifikovaných odborných 
ústavů, vybraných lázní a wellness hotelů.

Německá společnost JANSSEN COSMETICS již několikrát 
byla jmenována titulem SPOLEČNOST ROKU a  vyhrála 
ceny jako: PRIX EN L‘INNOVATION, SPA DIAMOND 
AWARD, GERMAN BRAND AWARD a LUX AWARDS pět 
krát za sebou.

Rodinný podnik se sídlem v Cáchách slaví 25 let cosmeceuticals!  Byl založen v roce 1997 Waltherem a Elkou Janssen a nyní řídí  
společnost jejich synové Ulrich a Reinhard Janssenovi, druhá generace.
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Adam Christoph

jednatel

Lenka Doláková

školící kosmetička

v roce 2014 jsme 

dokončili vzdělávání 

s certifikátem CIBTAC

Kosmetickou značku JANSSEN COSMETICS  zastupuje 
pro Českou a Slovenskou republiku od ledna 1998 firma 
CHRISTOPH TRADE s.r.o., se sídlem ve Znojmě. 
Přípravky výše uvedené PROFESIONÁLNÍ značky jsou 
distribuovány výhradně do kosmetických studií. Cíleně řeší 
všechny potřeby při pěstění obličeje i těla a jsou dodávány 
jak v kabinetním, tak i v prodejním balení.

Od počátku se firma věnuje pravidelnému vzdělávání 
jak začínajících kosmetiček, tak i stálých odběratelek. 
Bezplatná školení probíhají ve školicím středisku v sídle 
firmy a dvakrát do roka v jednotlivých regionech obou 
republik. Vychází také JANSSEN COSMETICS časopis, 
který je dalším krokem ke zlepšení spolupráce.

Pečlivě vyhodnocujeme připomínky a přání našich 
odběratelů a snažíme se budovat spolupráci na vzájemné 
komunikaci, důvěře a korektnosti. 

Tým Janssen Cosmetics
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COSMECEUTICALS
kosmetika ve vašem saloně
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Úspěch začíná v saloně, proto klademe důraz na jedinečné 
ošetření které vám pomůže odlišit se od konkurence 
a dlouhodobě si udržet zákazníky. To je důvod, proč náš 
tým odborníků vyvíjí vysoce efektivní, nejmodernější 
koncepty kosmetických procedur, založených na 
speciálních metodách JANSSEN COSMETICS. Vše je 
přizpůsobeno různým typům a stavům pleti. Od okamžitých 
řešení kožních problémů přes klasické ošetření až po 
luxusní potěšení a tělové procedury.

Princip stavebnicového systému od JANSSEN COSMETICS 
umožňuje široký a  svobodný výběr jednotlivých metod 
a  kosmetických produktů pro vaše studio. Salon je také 
nejlepším místem pro prodej. Máte na výběr výjimečně 
rozmanitou škálu produktů, které můžete kombinovat, jak je 
pro každého zákazníka výhodné.

Promovaný biolog Dr. Sacher 

„Základem aktivních kosmetických přípravků je dobrá tolerance 
a vysoká účinnost, podložená dermatologickými atesty.“  

zaměřte se na potřeby zákazníka

7 



DRY SKIN
suchá pleť

Přináší vláhu vaší pleti.
Tato řada poskytuje optimální péči pro suchou pokožku 
s nedostatkem vlhkosti a lipidů. Pravidelné ošetření DRY SKIN 
dělá suchou pokožku hladkou a  opět pružnou, posiluje její 
přirozený ochranný film proti vnějším vlivům a  předčasnému 
stárnutí pleti. Vlhkost proniká do pokožky bez zbytečné 
mastnoty.

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Hyaluron³
 ✓ Hydro Express Complex
 ✓ Extrakt z kořene Imperata Cylindrica
 ✓ Přírodní oleje
 ✓ Extrakt z divoké macešky
 ✓ Extrakt z bílé lupiny
 ✓ Extrakt z kmenových buněk hroznů

5000 Mild Creamy Cleanser
Intenzivní a  jemný čistič pleti, obohacený o arganový 

olej. Zbaví pokožku mastnoty a nečistot.

5001 Radiant Firming Tonic
Jemně tonizuje, osvěžuje a  stabilizuje hodnotu pH 

pokožky. Díky kolagenu, zpomaluje proces stárnutí 

a udržuje vlhkost pokožky.

5008 Mild Face Rub
Jemný peeling se zrníčky z  jojobového vosku, pleť 

vyhlazuje, zjemňuje a prokrvuje. Použijte 2× týdně, pro 

dosažení maximálního výsledku.

5010 Hydro Active Gel
Lehká 24 hodinová gelová péče o dehydratovanou pleť. 

Extrakt z divoké macešky, vyplňuje zásoby vlhkosti 

v pokožce. Obsah lipidů 11%.

5015 Super Hydrating Cream
Super hydratační krém, dodává pokožce intenzivní 

a dlouhotrvající hloubkovou vlhkost. Vyhlazuje vrásky 

způsobené suchem. Obsah lipidů 23%.
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Kombinace pro vaše ošetření: Např. 1952 Hyaluron 
Fluid Ampule s 5090 DEEP HYDRO MASK, nebo 8350P 
SNOW ALGAE HYDRATING vám umožní dosáhnout 
prvotřídní účinnosti posiluje a dodává pokožce vlhkost 
způsobem, který váš zákazník okamžitě pocítí.

TIp

5020 Hyaluron Replenish Cream
Vydatná 24 hodinová péče, obsahuje 3 typy kyseliny 

Hyaluronové pro maximální, dlouhotrvající vlhkost pleti. 

Obsah lipidů 32,5%.

5024 Hyaluron Impulse
Tobolky s hyaluronovou kyselinou, zlepšují strukturu 

pokožky, vyhlazují vrásky způsobené suchem. Ideální 

podklad pod make-up.

5035 Deep Express Moist Serum
Dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající vlhkost do 

hloubky. Obsahuje hydro express complex, který 

zvyšuje vlhkost až 5 dní po aplikaci.

5060 Aqualift Eye Gel
Osvěžující oční gel s okamžitým účinkem. Chrání oční 

okolí před ÚV zářením díky extraktu z  hroznových 

kmenových buněk. Ideální pod make-up.

5090 Deep Hydro Mask
Intenzivně zvlhčující a  osvěžující gelová maska. 

Obsahuje Pullulan který vytváří odolný elastický film na 

pokožce.
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SENSITIVE  
SKIN
citlivá pleť

Ucelený systém péče  

pro citlivou pokožku!  

Správná péče o  citlivou pokožku znamená zmírnění 
podráždění pokožky a stabilizaci kožní bariéry. Výrobky jsou 
zcela bez jakýchkoliv dráždivých látek jako jsou vonné 
alergeny a barviva. Díky tomu je to vhodná péče o pleť i pro 
pacienty s  rakovinou a  po chemoterapii, protože je 
hypoalergenní a posiluje, regeneruje kožní bariéru.

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým 

řetězcem
 ✓ Izomerát sacharidů
 ✓ Isostearyl-isostearát
 ✓ Skin Defense Complex+
 ✓ Komplex na citlivou pleť
 ✓ Extrakt z trávy sedoulek  japonský
 ✓ Neutralizér RSC

2000 Soft Cleansing Mousse
Extra jemné, každodenní čištění, ve formě pěny. Udržuje 

fyziologické pH pokožky. Obsahuje allantoin na 

zklidnění, proti zarudnutí.

2001 Soft Soothing Tonic
Zklidňuje, projasňuje, osvěžuje a  hydratuje velice 

šetrným způsobem pleť.

2070 Neuro Skin Balm
Regeneruje a posiluje přirozenou ochrannou bariéru 

pleti. Krém vhodný pro pokožku náchylnou 

k dermatitidám.

2020 Intense Calming Cream
Vyvážená 24 hodinová péče, uklidňuje, hydratuje 

a snižuje zarudnutí pokožky. Zvyšuje odolnost pleti vůči 

vnějším podnětům.

2030 Intense Calming Serum
Lehké, přesto intenzivní zklidňující sérum. Snižuje 

zarudnutí a dlouhodobě hydratuje.
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2033 Daily Couperose Serum
Speciální péče o  pokožku náchylnou ke kuperóze. 

Posiluje stěny cév a zvyšuje obsah vlhkosti.

2040 Instant Soothing Mask
Zklidňující maska, posiluje přirozenou ochrannou bariéru 

pleti. Drží hydrataci v kůži až 72 hodin.

2060 Comfort Eye Care
Péče pro citlivou oblast očí, vyhlazuje vrásky, snižuje 

otoky. Zjemňuje tmavé kruhy kolem očí.

V závislosti na stavu pokožky vašeho klienta použijte 
1922 Couperose Fluid a masku 8104.902 – Collagen 
Aloe - Vera. Tato dvojkombinace bude určitě úspěšná. TIp

 ✓ Bez konzervantů a parabenů                                              
 ✓ Bez vonných alergenů
 ✓ Bez syntetických barviv a PEG
 ✓ Bez alkoholu
 ✓ Bez silikonového oleje

 ✓ Bez parafínu a vazelíny
 ✓ Bez mikrokrystalického vosku
 ✓ Bez živočišných složek
 ✓ Bez konzervačních látek  
 ✓ Na kosmetický předpis
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Ideální řada péče o pleť pro boj se všemi známkami 

nečisté, mastné pleti se sklonem k akné. Ať už máte 

mladistvou nebo starší nečistou pleť, ojedinělé vady, 

začínající akné, lesklou pleť, černé tečky, zvětšené póry 

nebo více problémů potřebujete speciální kosmetiku.

OILY SKIN
nečistá pleť

Hluboký účinek  

pro problémovou pleť.

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Equal Rafining Complex
 ✓ Kyselina salicylová
 ✓ Retinol
 ✓ Ovocné kyseliny
 ✓ Extrakt z aloe vera
 ✓ Mikrostříbro

4000 Purifying Cleansing Gel
Jemný čistící gel první krok v péči o nečistou, spíše 

mastnou pleť čistí důkladně a zároveň jemně.

4001 Purifying Tonic
Čistící tonikum na stažení pórů, poskytuje vlhkost, 

připravuje na následnou péči šetrné pH k pokožce, bez 

alkoholu.

4002 AHA + BHA Cleanser
Čistící emulze s AHA a BHA kyselinami, pH 4,2, první 

krok v péči o spíše suchou a nečistou pleť, zjemňuje 

a otevírá póry.

4007 AHA + BHA Exfoliator
Peeling s AHA a BHA kyselinami, vyhlazuje a otevírá 

ucpané póry, redukuje vrásky a pigmentové skvrny.

4008 Enzyme Peeling Powder
Jemný enzymatický peeling v práškové formě s vodou 

mírně pění, intenzivně a jemně čistí. 
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4010 Light Mattifying Cream
Lehký krém pro nečistou pleť snižuje maštění pleti 

a zjemňuje póry, uklidňuje a zabraňuje zarudnutí-

4020 Regulating Retinol Cream
Krém s retinolem pro nečistou pleť, vyhlazuje drobné 

linky a vrásky, zklidňuje a zabraňuje zarudnutí, snižuje 

produkci kožního mazu.

4021 AHA Face Cream
Gelokrém obnovující pleť s ovocnými kyselinami, lehká 

textura, rychle se vstřebává, poskytuje vlhkost, účinně 

bojuje s akné a skvrnami.

4030 Purifying Bha Serum
Čistící sérum pro nečistou pleť, působí antibakteriálně 

a protizánětlivě, hydratuje a zklidňuje, pH 4,8.

4031 Microsilver Serum
Antibakteriální sérum, bojuje proti akné a mastným 

skvrnám, poskytuje vlhkost, předchází vzniku nových 

skvrn, PH 4,2.

4040 Intense Clearing Mask
Speciální maska pro hloubkové čištění, čistí póry, 

absorbuje přebytek mazu, snižuje zánět, redukuje 

nečistoty.

Pro hlubší účinek použijte 1941 Refining Retinol Fluid, 
společně s maskou  837P - Dead Sea Minerals. Pokož-
ka vašeho klienta bude moci okamžitě znovu dýchat.TIp
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COMbINATION  
SKIN 
smíšená pleť

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Extrakt z modřínu
 ✓ Extrakt z červených řas
 ✓ Komplex účinných látek  

proti kožnímu mazu
 ✓ Inositol

Vyvážení a normalizace  

smíšené pleti.

Díky dokonale vyvážené kombinaci speciálních produktů můžete 

optimálně podporovat své klienty v domácí aplikaci. Zvláštní 

požadavky smíšené pleti splňuje látka inositol z rýžových otrub. Pro 

viditelné zlepšení pleti lze tento systém, individuálně kombinovat.

6600 Gentle Cleansing Powder
Velice jemný čistící prášek, snadno odstraňuje nečistoty 

a podporuje matnou pleť. Smíchejte s vodou v dlani do 

lehké pěny. Obličej umyjte a pak důkladně spláchněte 

vodou. 

6611 Tinted Balancing Cream 
Hydratační, tónovací denní krém na sjednocení 

barevnosti pleti. Reguluje nadměrné maštění a dodává 

pleti svěží matné tóny.

6620 Balancing Cream 
Snižuje nadměrnou tvorbu mazu, zužuje reliéf pórů, 

vyhlazuje a hydratuje pokožku. Používejte ráno i večer 

na očištěnou pleť. 
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Použitím enzymatické peelingové masky 4008 Enzyme 
Peeling Powder uvidíte okamžitou změnu, pokožka je 
optimálně připravena na následující péči. Vhodná je 
i  pro aplikace ve velkém rozsahu, například dekoltu 
a zad.

TIp
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DEMANDINg 
SKIN
náročná pleť

Mladická svěžest a vitalita 
pro náročnou pleť.

Působí účinně a viditelně proti prvním známkám stárnutí a nabízí 

mladistvou svěžest a zářivou pleť. Sestavte si své ošetření 

individuálně – jako vždy s JANSSEN COSMETICS. 

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Morušový extrakt
 ✓ Kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým 

řetězcem
 ✓ Ovesný extrakt
 ✓ Výtažek z kvasnic
 ✓ Fosfát vitamínu C
 ✓ Kmenové buňky jablek

0000 Brightening Face Cleanser
Jemné čistící mléko, pro rozzáření pleti. Extrakt z moruší 

projasní pokožku.

0001 Brightening Face Freshener
Pleťová voda s  intenzivním projasňujícím účinkem. 

Obnoví rovnováhu pleti.

0007 Intensive Face Scrub
Jemný peeling s broskvovými jádry a makadamovým 

olejem. Zanechává pleť jemnou a hebkou, zlepšuje 

pronikání látek do pokožky.

0010 Rich Nutrient Skin Refiner
UV 15
Vyrovnává hydrolipidní film, chrání před UV zářením. 

Zlepšuje odolnost a elastičnost pleti díky ovesnému 

extraktu.

0011 Optimal Tinted Complexion
Cream UV 10
Jemně tónuje pleť, díky oxidu železa se dobře roztírá 

a přizpůsobuje barvě pleti.
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0015 Light Tightening Cream
Lehká krémová textura, s  nižším obsahem tuku. 

Osvěžuje a rychle se vstřebává, ideální pod make-up.

0021 Lifting a Recovery Cream
Krém, který stimuluje regenerační proces, viditelně 

zlepšuje strukturu pokožky, zmírní suché vrásky 

a zpomaluje stárnutí pleti.

0022 Vitaforce C Cream
Osvěžující, lehký krém s vitamínem C. Stimuluje syntézu 

kolagenu a zpomaluje proces stárnutí.

0024 Retinol Lift
Tobolky s  retinolem a  vitamínem E pro regeneraci 

pokožky. Zjemňují vrásky a  zlepšují pružnost pleti, 

dodávají svěžest. NEOBSAHUJÍ SILIKON!!! Jen pro 

zevní použití.

0031 Vitaforce C Skin Complex
Koncentrát vitamínu C, podporuje tvorbu kolagenu 

a elastinu. Pleť je vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě.

0041 Rich Energy Mask
Maska s kmenovými buňkami z jablek, stimuluje vlastní 

regenerační procesy pokožky. Zvyšuje pružnost 

a elastičnost pleti, zpomaluje proces stárnutí.

0061 Rich Eye Contour Cream
Lehký a vysoce účinný krém pro oční okolí. Okamžitě 

zpevní a zvýší elastičnost kůže očního okolí.

0071 Firming Neck a Decollete
Cream
Krém pro krk a dekolt, zvyšuje pružnost a elasticitu pleti, 

zjemní a  vyhladí povrch. Ovesný extrakt intenzivně 

regeneruje a vypíná pleť.

Zkuste ampulku 1917 Skin Contour Fluid s posilova-
čem proti vráskám kombinovat s 8104. 912  Collagen 
C-booster/Tea a poté masírujte vydatným krémem.  
Pleť vašeho zákazníka bude zářivá mladistvá a svěží!

TIp
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MATURE SKIN
náročná pleť

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Kombinace komplexu buněčné regenerace
 ✓ Extrakt z červeného jetele a kombuchy
 ✓ Kyselina hyaluronová s dlouhým a krátkým 

řetězcem
 ✓ Rostlinné kmenové buňky z alpské růže
 ✓ Makadamiový olej a skvalan
 ✓ Elastin stimulující peptidy
 ✓ Kolagen

Čistý anti-aging!   

Řada proti stárnutí s výkonnými aktivními cosmeceutical složkami. 

Modulární systém se stará o speciální požadavky zralé pleti, 

reaktivuje přirozenou obnovu pleti a odstraňuje veškeré drobné 

optické vady. Řeší všechny známky stárnutí pleti.  

1100 Multi Action Luxury Cleanser
Hedvábně jemný, krémo - gelový čistič, vhodný i pro 

velmi citlivou pokožku. Smícháním s vodou, vznikne 

mléčná emulze pro dokonalé čištění.

1101 Micellar Skin Tonic
Jemné tonikum, pro náročnou pleť. Dočišťuje, hydratuje 

a osvěžuje pokožku.

1102 Luxury Oil Cleanser
Luxusní jemný olejový čistič, odstraňuje i voděodolný 

make-up.

1107 Enzyme Peeling
Šetrně slupuje odumřelou rohovinovou vrstvu pomocí 

enzymů, bez mechanického dráždění. Vhodný pro 

křehkou i velmi citlivou pleť.

1110 Perfect Lift Cream
Lehký krém stimulující vývoj a zrání tukových buněk 

v kůži. Obsahuje CRC komplex pro intenzivní lifting 

pokožky.
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Důkladné čištění je základ úspěchu. Kombinujte čištění 
1. 1102 - LUXURY OIL CLEANSER 2. 3300 - MELAFA-
DIN CLEANSING POWDER a teprve poté tonikum.TIp

1117 Skin Contour Cream
Intenzivně zpevňující krém. Zpomaluje proces stárnutí, 

přináší pokožce vitalitu, vládu, regeneraci a celkové 

rozzáření a zpevnění pleti.

1120 Rich Recovery Cream
Vydatný krém s  bohatou texturou. Prokazatelně 

zjemňuje vrásky, hydratuje a zanechává ochranný film 

na pokožce.

1130 Age Perfecting Serum
Vysoce koncentrované anti - aging sérum, zpevňuje, 

změkčuje, rozzáří a uklidňuje pokožku.

1131 Night Recovery Serum
Lehký, noční gelový koncentrát, viditelně zlepšuje 

strukturu a pevnost pleti. Bojuje přes noc s příznaky 

stárnutí, projasní a vyplní pleť.

1140 Rejuvenating Mask
Vysoce účinná regenerační krémová maska. Uklidňuje, 

zjemňuje vrásky, hydratuje a  stimuluje vývoj zrání 

tukových buněk.

1160 Tri ‑Care Eye Cream
Oční krém s  bohatou texturou, vyhlazuje náročnou 

a křehkou kůži kolem očí.

1170 Isoflavonia Relief
Tobolky pro regeneraci, vyhlazení a zjemnění povrchu 

pokožky. Viditelně a  okamžitě, zlepšují povrchovou 

strukturu, zvyšují tonus a  pružnost, zlepšují 

mikrocirkulaci. Používejte alespoň 4 týdny, pro trvalejší 

efekt. Jen k zevnímu užití.

1190 Instant Lift Serum
Vydatný liftingový gel s osvěžujícím účinkem, vhodný 

pod denní krém. Hydratuje a viditelně zpevňuje pokožku.
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FAIR SKIN
projasnění pleti

Vyškolení kosmetici vědí, že syntézu melaninu je nutné blokovat ve 

4 krocích:

1. Ochrana pokožky před UV zářením

2. Blokování buněčných poslů

3. Snížení syntézy melaninu

4. Odstraňování vytvořeného melaninu

Přípravky vyrovnávají stávající zabarvení a zabraňují výskytu nových 

pigmentací. Řešení problémů s poruchami pigmentace ve vašem 

salonu i pro domácí použití.

Pro hyperpigmentovanou pleť.

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Vitamín C 
 ✓ Hexylresorcinol
 ✓ Rostlinný extrakt SORR
 ✓ Lipoaminokyselina
 ✓ Projasňující komplex 4 v 1

3300 Melafadin Cleansing 
Powder
Smícháním prášku s vodou, získáme jemnou krémovou 

pěnu s projasňujícím účinkem. Hloubkově čistí, matuje 

povrch, zanechá svěží pocit a příjemně voní.

3301 Melafadin toner
Tonikum na projasnění pleti, poskytne pocit svěžesti 

a čistoty.

3307 Brightening Exfoliator
Projasňující, krémových peeling. Odstraňuje tmavé 

pigmentové kožní buňky pomocí perlitové kuličky, 

kyseliny citronové, glykolové a  oxidů titaničitého. 

Použijte 2-3× týdně.

3311 Brightening Day Protection
Denní projasňující krém s SPF 20. Chrání proti UV záření, 

zabraňuje tvorbě tmavých skvrn.

3321 Brightening Night Care
Projasňující noční krém, brzdící syntézu melaninu. 

Hydratuje, zvláčňuje a zjemňuje pleť.

20 



*KB – pouze kabinetní balení

3330 Fair Complexion Serum
Intenzivní péče, pro viditelné rozzáření a projasnění pleti. 

Hydratuje a pěstí.

3340P Brightening Mask
Krémová maska, na zesvětlení pleti. *KB

3360 Dark Circle Eye Cream
Lehký krém, na tmavé kruhy kolem očí. Okamžitý efekt 

díky reflexním pigmentům.

3370 2 Phase Melafadin
Concentrate
Intenzivní, ampulkový projasňovač pokožky. Ideálně 

jako šestitýdenní kůra, pro maximální efekt. Vydatně 

pomáhá při odstraňování pigmentových skvrn.

Rozjasněte pleť své klientky viditelným a rovnoměrným 
způsobem Kombinujte 3370 - 2 PHASE MELAFADIN 
CONCENTRATE s ošetřením v saloně a průběžnou do-
mácí péčí. Viditelné výsledky zajistí opakované a dlou-
hodobé použití.   

TIp
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ALL SKIN NEEDS 
všechny typy pleti 

Speciální péče  
pro každý typ pleti.
Každý klient má své individuální potřeby, přání a  problémy. 

S produkty ALL SKIN NEEDS můžete nabídnout svým klientům 

individuální řešení mimo klasické série podle typu a stavu pleti. 

Všechny přípravky jsou vhodné i  pro náročné a  problematické 

kožní stavy.

2300 Skin Resurfacing Balm
Krém na problémovou, namáhanou a  lehce aknózní 

pleť. Napomáhá regenerovat přetíženou pleť.

2330 Dark Spot Perfector
Sérum ke snížení nežádoucích pigmentací. Zajišťuje 

dokonalý a svěží vzhled pleti.

2400 Retexturizing Scar Cream
Bylinný krém na ošetření jizev a strií. Zvyšuje jemnost 

a hebkost pokožky.

2501 Goodnight Lip Mask
Intenzivní noční péče o  pokožku rtů. Regeneruje, 

poskytuje hedvábnou pružnost, pěstí kontury rtů 

a zvětšuje jejich objem.

2502 Goodnight Hand Mask
Noční maska na ruce a nehty, zajišťuje hladké, sametové 

ruce a upravené nehty.
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2600 Caviar Luxury Cream
Luxusní krémy obsahem extraktu z  kaviáru, který 

dodává do pokožky velkou energii. Aktivuje a podporuje 

přirozenou regeneraci, trvale zvlhčuje.

2832 Face Guard Advanced
UV 30
UV + IR ochranný, denní, nemastný krém. Zpomaluje 

stárnutí kůže indikované světlem. Aplikuje se pod denní 

krém.

2910 Detox Cream
Detoxikační krém s obsahem 31% tuku. Brání poškození 

buněk oxidací, rozzáří a vyhladí pleť.

2932 Epigenetic Serum
Lehká sérová emulze, udržuje buňky mladší, zvlhčuje 

a redukuje vrásky. Pro všechny typy pleti.

ALL SKIN vám nabízí produkty, které mohou být jednot-
livě nabízeny tak, aby zákaznice získala jedinečnou 
kombinaci pro svůj typ pleti. TIp
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ALL SKIN NEEDS 
všechny typy pleti 

Přesně vaší pleti na míru.
V této řadě ALL SKIN NEEDS jsou obsaženy produkty na rozzáření 

pleti, mořský kolagen, které ideálně doplňují potřeby všech typů 

pleti. PROBIOTICS je nově obohacena o inovativní probiotickou 

aktivní složku, která se získává ze speciálních bakterií mléčného 

kvašení a ta prokazatelně zlepšuje v pokožce odolnost.  Podmínkou 

krásné a zdravé pleti je použít pěstící přípravky na kvalitně očištěnou 

a tonizovanou pleť.

2610 Marine Collagen Cream 
Formující krém proti stárnutí poskytuje znatelný liftingový 

účinek, působí proti předčasnému stárnutí pokožky, 

váže vlhkost a rychle se vstřebává.

2620 Sensational Glow Cream 
24 hodinové ošetření, poskytuje dlouhotrvající vlhkost, 

podporuje kožní bariéru, zklidňuje a zjemňuje pleť. 

Zabraňuje prvním známkám stárnutí. 

2630 Magic Glow Serum
Dodává pokožce okamžité a viditelné zářivé efekty. 

Poskytuje dlouhotrvající vlhkost. Retušuje, pokožka je 

znatelně hladší a rovnoměrnější. 

2621 Probiotics Anti – Pollution
Cream
24 hodinový ochranný krém na environmentálně 

poškozenou pleť, ochranný štít proti negativním vnějším 

vlivům, posiluje mikrobion pokožky. Redukuje jemné 

vrásky a linky, snižuje podráždění. 
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Zářivý lesk pokožky znamená zdraví, mladistvost a při-
tažlivost. Jak toho lze dosáhnout?
1. Kvalitně čistou pokožkou.
2. Krátkodobý okamžitý efekt kombinací různých pig-

mentů.
3. Inovativní látkou z buněk mořských řas, navodíme 

proces ideální buněčné diferenciace v epidermis 
a  vzniknou rovnoměrné struktury ve zrohovatělé 
vrstvě.

TIp

2631 Probiotics Pro – Imunne
Serum 
Posilující sérum, pro environmentálně poškozenou pleť, 

aktivuje vlastní obranné mechanismy kůže, posiluje 

mikrobion pokožky. Chrání před digitálním stárnutím 

pokožky, zlepšuje odolnost, posiluje kožní bariéru  

a stimuluje vlastní imunitní systém

2660 Irresistible Eye Elixir
Nemastný hydratační přípravek. Hydratuje, rozzáří, 

vyhladí vrásky a zmenší otoky kolem očí.
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MAKE-Up

V této řadě najdete, lehký nemastný odličovač očního make-upu, 

příjemně tónovaný, elastický a dobře krycí make-up a profesionální 

kamufláž. Tu lze namíchat tak, aby vyhovovala každému tónu pleti 

a  zpevněná fixačním pudrem, je odolná proti rozmazání 

a voděodolná.

Zářivé, výživné, elegantní.

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Lehce roztíratelné pigmenty  
 ✓ Lauroyl-lysin z mastných kyselin zaručuje 

lehkou roztíratelnost a trvanlivost 
 ✓ Sacharide isomerate, zajišťují hydrataci pleti
 ✓ Titan dioxid, fyzikální ochranný faktor
 ✓ Vitamin C a E, antioxidanty a neutralizují 

volné radikály
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Použijte 840.01-05 PERFECT COVER CREAM, s  ka-
muflážním efektem, pro zakrytí akné, tmavých kruhů, 
jizev a hyperpigmentace.TIp

8800 Eye Make up Remover
Jemný odličovač očního make-upu a rtů bez oleje. 

Nemastí a dokonale a šetrně čistí oční partie.

8700.00, 8700.01, 8700.02,
 8700.04 Perfect Radiance 
Make up UV 12 
Velmi lehký a dlouhotrvající make up. Neusazuje se ve 

vráskách a zanechává sametovou pleť. 

840.01‑05 Perfect Cover Cream
Vysoce krycí pasta, v šesti odstínech, od krémově bílé 

až po tmavě hnědou. Pro dokonalý odstín, který 

potřebujete, smíchejte odstíny dohromady. 

1 2 3 4 5

841 Perfect Powder Fixing
Bezbarvý, fixační pudr. 

00 01 02 04
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Prestižní péče o pleť pro něj.
MEN nabízí efektivní řešení pro udržení, zdravé a odolné pokožky. 

V našich výzkumných laboratořích, byly namíchány vysoce kvalit-

ní kombinace účinných látek a exkluzivní receptury tak, aby vyho-

vovaly konkrétním potřebám mužské kůže. Pokožka tyto produk-

ty okamžitě absorbuje.

MEN
pro muže

Kosmetika pro muže 
– nejvyšší standardy high-tech péče 

8600 Purifying Wash + Shave
Gel na mytí a holení.

8610 Calming Hydro Gel
Klidnící lehký hydrogel, uklidňuje a zabraňuje podráždění 

pokožky po holení.

8620 24/7 Skin Energizer
Anti-aging krém pro zralou pleť mužů.

8660 Energizing Eye Roll‑on
Chladivý oční gel.

8678 Long Lasting Deodorant 
Deodorant bez alkoholu a hliníku. 
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Metoda je určena do rukou proškolených kosmetiček. Může 

odstranit i hlubší nerovnosti na povrchu kůže, pigmentace, jemné 

vrásky, bojuje s akné a  jizvami, prozáří unavenou a blednou pleť. 

Ošetření by mělo probíhat v  pravidelných kůrách a  výsledek je 

rychle viditelný. Po ošetření je pokožka dobře hydratovaná, má 

jemné a rovnoměrné póry.

Důkladná profesionální 

exfoliace.

EXFOLIATION SYSTEM 
ošetření pleti ovocnými kyselinami 

5700 P Cleanser 
Čistící mléko s 1,6% ovocných kyselin, pH 4,2. První 

krok před exfoliací.

5710 P pH Neutralizer
Neutralizační gel pH 8,0. Krok tři při každé aplikaci. 

5720, ..30, ..40, ..60 P Exfoliator
Gelový peeling s ovocnými kyselinami 20%, 30%, 40%, 

60%. Druhý krok při exfoliaci. 
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pLATINUM 
CARE
luxus pro náročné

Nechte vstoupit luxus  

do svého salonu!

Prvotřídní luxusní zážitek, který ocení sofistikovaný 

a  náročný klient. S  nejlepšími přísadami, které jsou 

v současnosti dostupné v kosmetice. Čistý luxus pro 

pokožku a nová éra v boji proti stárnutí!

Účinné ingredience v této řadě:
 ✓ Platinum-MP-complex
 ✓ Koloidní platina, 
 ✓ MatrixylTM, Synthe‘6TM, 
 ✓ extrakt z hedvábné akácie
 ✓ Gatulin
 ✓ Intensyl
 ✓ Vitamin E acetát
 ✓ Makadamiový olej a bambucké máslo

1210 Day Cream
Luxusní denní krém, vyživuje pokožku po celý den. 

Zajistí větší odolnost, více vlhkosti, zářivější vzhled 

a méně vrásek.

1220 Night Cream
Luxusní noční krém, podporuje noční regeneraci kůže, 

optimalizuje přívod vlhkosti, zajišťuje ráno kvalitní 

nastartování pleti.
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TIP:

Luxusní ošetření ve vašem saloně, ampulkový koncentrát 1290 - BRILLIANCE SHINE ELIXIR 
a masáž 1220 - NIGHT CREAM pro hlubokou relaxaci a současně intenzivní viditelný účinek.
Exkluzivní anti-aging pro tělo i duši.

Luxusní ošetření ve vašem saloně, ampulkový koncen-
trát 1290 – BRILLIANCE SHINE ELIXIR a masáž  
1220 – NIGHT CREAM pro hlubokou relaxaci a součas-
ně intenzivní viditelný účinek. Exkluzivní anti-aging pro 
tělo i duši.

TIp

1230 Effect Serum
Luxusní sérum s  okamžitým vypínacím efektem, 

vyhlazuje reliéf, hydratuje, poskytuje větší jas a svěžest. 

Díky GATULINU uvolňuje vrásky.

1260 Eye Cream
Luxusní velmi jemný krém, rychle se vstřebává, vyhlazuje 

kontury očí, přináší úlevu unaveným očím.

1290 Brilliance Shine Elixir
7 × 2 ml nebo 25 × 2 ml

Ampulkový koncentrát pro okamžité odstranění únavy 

pleti. Vyhlazuje suché linie, zjemňuje vrásky a vysoce 

hydratuje.

1299 Face Care
Pěstící set, denní, noční a oční krém.
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AMpOULES
ampulkové koncentráty

Slouží k  posílení kosmetického ošetření. Koncentráty pokožku 

normalizují, vitalizují, nebo zklidňují podle toho, jaké účinné látky 

ampulka obsahuje. Ve všech je obsažena hyaluronová kyselina 

dlouhořetězcová, která působí, jako účinný a  vydatný povrchový 

zvlhčovač. Proto každá aplikace zaručuje více svěžesti a zajišťuje 

krásnou, hladkou kůži.

1900 Eye Flash Fluid
7 × 1,5 ml, 25 × 1,5 ml

Oční pěstící koncentrát, vyhladí vrásky a sníží otoky.

1912 Instant Soothing Oil
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Olejový, ampulkový koncentrát, pro citlivou pokožku.

1917 Skin Contour Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Koncentrát k výraznému konturování obličeje.

1922 Couperose Fluid
25 × 2 ml

Ampulkový koncentrát proti červeným žilkám. *KB
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*KB – pouze kabinetní balení

1929 Detox Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Detoxikační koncentrát.

1942 Retinol Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Ampulka s  retinolem, intenzivní péče pro zralou 

a nečistou pleť

1951 Hyaluron Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Hydratující koncentrát.

1956 Superfruit Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

Koncentrát proti vráskám a na rozzáření pleti.

1981 Melafadin Fluid
25 × 2 ml

Na projasnění pleti.

1991 Caviar Extract
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

K péči o pokožku se sníženou vitalitou.

1992 Anti‑Wrinkle Booster
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

K vyhlazení a vypnutí pleti.

1995 Cellular S Fluid
7 × 2 ml, 25 × 2 ml

S kmenovými buňkami k regeneraci a péči o pokožku 

se sníženou vitalitou.

Dopřejte si alespoň dvakrát ročně vydatnou ampulko-
vou kůru pro posílení a regeneraci.TIp
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DERMAFLEECE MASK 
kolagenové masky

Tyto aktivní masky se vyznačují výjimečnou čistotou. Fungují jako 

účinná látka i její nosič. Účinný proces ošetření pro každý typ pleti 

zaručují, extrémní hydratace a intenzivní zklidnění.

Zejména v kombinaci s ampulkovým 
produktem jsou masky mimořádně 
nepřekonatelné pro speciální péči 
v kabině.

TIp

8104.901 Collagen Pure
Z čistého kolagenu.

8104.902 Collagen Aloe‑vera
S přídavkem aloe-vera.

8104.903 Collagen Vitamin A+E
S vitamínem A+E.

8104.912 Collagen C‑Booster/Tea
S vitamínem C.

8104.913 Collagen Caviar
S kaviárem.

8104.915 Collagen Hyaluron
S kyselinou hyaluronovou.
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Výtažek z  mořských řas má výborné hydratační účinky, vyhlazuje 

a regeneruje pleť. Matrigel dokáže pronikat hluboko do pokožky a tak 

ji připravit na přijetí další kosmetické péče. Tyto masky jsou díky svému 

zpracování velmi dobře snášenlivé a  vodné pro všechny typy pleti. 

Působí proti zarudnutí kůže, regeneruje a zklidňuje, udržuje vlhkost, 

zvyšuje pružnost a elastičnost pleti a vypíná pokožku.

Masáž i pro velmi  

citlivou pokožku.
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MASSAgE FLEECE  
matrigel k masážím

Smícháním 8301 901 – MATRIGEL 
PURE s ampulkovým koncentrátem, 
nebo sérem, vznikne nová naprosto 
originální masážní hmota.

TIp

8301 901 Matrigel Pure
Čistý sušený matrigel s extraktem z mořských řas rajonu 
a squalanu, má universální použití.
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FACIAL CREAM MASK  
krémové masky

Vynikající i  k  masážím v  kombinaci 
s  cílenou ampulkou, podle potřeb 
pleti.TIp

Voňavé krémové ošetření se speciálním složením připravené 

k okamžitému použití. Vytvoří příjemnou atmosféru a aktivní složky 

se hluboce absorbují. Speciálně přizpůsobené pro dosažení anti-

aging, zklidňujícího, nebo revitalizačního cíle.

8500P Age Defying Cream Mask
Proti předčasnému stárnutí pleti. 

8510P Lift Contour Cream Mask
Regenerační liftingová maska. 

8530P Moor Cream Mask
Krémová maska s rašelinou.

8540P Fruit Peel Cream Mask
Maska pro mastnou pleť, s ovocnými kyselinami. 

8551P Hydrating Cream Mask
Hydratační krémová maska. 

8560P Pomegranate Cream Mask
Maska s granátovým jablkem.
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pEEL OFF MASKS
práškové masky 

Vysoce kvalitní pudrové masky pro intenzivní účinek. S nejvydatněj-

šími přírodními účinnými látkami.

Multifunkční aplikace,  

intenzivní účinky.

Krémovou masáž provádějte vždy až 
po sejmutí práškové masky. Masíru-
jete-li krémovou maskou, zažije si zá-
kaznice na pleti účinek dvou masek.

TIp

834 P Wakame Pro White
S bělícím účinkem.

8350P Snow Algae Hydrating
Se sněžnou řasou pro suchou kůži.

8355P Aloe De Stress
S aloe-vera na zklidnění pokožky. 

837P Dead Sea Minerals Clarifying
S blátem z mrtvého moře.

8399P Goji Antioxidant
S mořskými řasami, cukrem, řešetlákem a kustovnicí. 

842P Peel Of Mask Argan Oil 
Nourishing
S arganovým olejem. 

831P Spirulina Green Mask
Klidnící s řasou spirulínou. 

832P Acerola Pro Age
S mořskými řasami a vitamínem C.
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pEELINg MASK
peelingové masky

Zaručeně hloubkové čištění po důkladném povrchovém očištění. 

Pokožka se zároveň optimálně připraví na okamžité vstřebání 

intenzivních látek. Kůže může dýchat, čistě přírodní složky pak 

umožňují další penetraci aplikovaných koncentrátů účinných látek.

Hloubkové čištění  

pro skutečně hlubokou akci.

Vydatný prohřívací účinek u peelin-
gu 7570P – THERMO PEEL MASK 
CRANBERRY dosáhnete tím, že  
peeling nanesete na hodně vlhkou 
pleť.

TIp

7570P Thermo Peel Mask 
Cranberry
Prohřívací peeling s brusinkami, který chemicky 
napařuje, intenzivně a přesto šetrně obrušuje, projasní 
pleť a zlepšuje průnik aktivních látek. 

7807P Enzyme Peeling Mask
Enzymová peelingová maska, pomáhá prokysličovat 

pleť, spoléhá na práci enzymů, ne na mechanické 

broušení, zjemňuje povrchovou strukturu, usnadňuje 

hluboké čištění.
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ESSENTIALS  
něco navíc pro salony

ESSENTIALS série, obsahuje produkty, které optimalizují kosmetic-

ké programy v saloně, jako speciální masky, aktivátor a univerzální 

masážní přípravky.

Maska 5540P – THERMO FACE 
MASK funguje jako napařovací žeh-
lička. Je vhodná především na ná-
ročnou pleť v chladnějším období.

TIp

5540P Thermo Face Mask
Prohřívací, modelační, luxusní odlitková maska.

5580P Relaxing Massage Cream
Masážní krém typu emulze voda/olej.

5589P Mask Activator
Prostředek pro míchání masek a osvěžení pleti.

8205P Biocellulose Mask
Fóliová napuštěná maska.

8208P Hydrogel Mask Eye
Osvěžující, vysoce hydratační fóliová maska.

5504P Revigorating Face Mask
Přípravná, stimulující maska.

5520P Herbal Skin Ointment
Intenzivní pěstící krém pro namáhanou pleť. Vhodné i po 
ošetření dermatologickým laserem.
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bODY 
pěstění těla

Rozsáhlá řada zahrnuje luxusní textury, vysoce účinné výtažky 

z řas a rostlin, stejně jako pečlivě vybrané esenciální oleje a spojuje 

je v individuální sekvence.

Efektivní řešení problémů  

celého těla.

7002 Refreshing Shower Mousse
Osvěžující sprchová pěna jemně čistí pokožku a zároveň 

dodává novou energii.

7001 Oxygenating Body Scrub
Stimulující sprchový peeling, „2 v  1“ (sprchový gel 

a peeling) pro intenzivní čištění pleti.

7211 Hand Care Cream
Bylinný krém na ruce bojuje proti popraskaným, 

podrážděným a zarudlým rukám.

7221 Vitalizing Leg Lotion
Vysoce účinný gel působí rychle a účinně a znovu oživuje 

unavené nohy.

7241 Vitaforce Ace Body Cream
Hedvábně hladký, výživný tělový krém je obohacen o tři 

cenné vitamíny A, C a E.

Tři exkluzivní péče pro salony, wellness zařízení 
a SPA se zaměřují na různá témata:

 ✓ CONTOURING – intenzivní péče o tělo 
a zpevnění,

 ✓ ENERGIZACE – nová energie,
 ✓ RELAXAČNÍ – čistá relaxace. 
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7290 24h Body Moisturizer
Bohatý, intenzivně hydratační krém s výtažky z černé 

orchideje.

7701 Perf Ect Bust Formula
Zpevňující produkt péče o poprsí obsahuje dokonalý 

poprsní komplex ve vysoce koncentrované formě.

7802 Body Contour Booster
Termoaktivní gel proti celulitidě a na podporu hubnutí.

7803 Silhouette Contouring
Cream
Krém pro zlepšení kontur, působí proti celulitidě 

a zanechává pokožku pevnější a pružnější.

NOVÁ 

ŘADA
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bODY 
výhradně do salonu

7008 P Oriental Body Scrub
Exfoliační gel, s  pomeranči a  fíky, jemně odstraňuje 

odumřelé kožní buňky a nečistoty a zanechává pokožku 

rovnoměrnější a  hladší. Obsahuje přírodní exfoliační 

částečky pomerančové kůry a  také tonizující výtažky 

z fíků a citronů.

7009 P 3 Salt Body Scrub
Revitalizační solná peelingová pasta je založena na 

kombinaci tří cenných solí různého původu (z Himaláje 

a Mrtvého moře) se 6 pečlivě vybranými esenciálními 

oleji.

7810 P Body Toning Modelage
Fluidní masážní přípravek s hřejivým a prokrvovacím 

účinkem.

7830 P Body Toning Elixir
Aktivní sérum pro cílené ošetření problémových partií. 

Elixír obsahuje tonizující rostlinné výtažky, řasy a esenciální 

oleje, které podporují redukci tukových zásob a zlepšují 

vzhled celulitidy.
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Využijte přípravky z řady BODY ve vašem saloně napří-
klad na ošetření rukou v době, kdy zákaznice odpočívá 
v masce. Nejprve provedete peeling 7001 OXYGENA-
TING BODY SCRUB omyjte a poté ruce promasírujte 
některým z tělových krémů například 7290 24h BODY 
MOISTURIZER Na domácí péči nabídněte 7211 HAND 
CARE CREAM.

TIp

7581 P Body Sculpturing Massage
„Tuscany“
Bohatý masážní krém emulze voda v oleji s koenzymem 

Q 10 a pomerančovým olejem.

7582 P Stimulating Massage 
Balm
Masážní balzám s  éterickými oleji, včelím voskem, 

mořskou řasou, levandulí rozmarýnem a citronovou 

trávou.

7583 P Grape Seed Massage Oil
Masážní olej z  hroznových jader s  výtažky z  řas 

a esenciálními oleji z rozmarýnu a citronu.

7864 P Thermo Body Pack
Samo zahřívací tělový zábal, s mořskou řasou, hořčíkem 

a zeštíhlujícím efektem, nabízí čistou relaxaci.

7683 P Essential Oil Complex
Komplex přírodních esenciálních olejů, má relaxační 

účinek, svěží, veselé tóny pomeranče a grapefruitu, 

vyvažující tóny majoránky a ylang-ylang.

7686 P 3 Tea Body Pack
Jemně vonící maska obsahuje koncentrovanou 

antioxidační sílu 3 vynikajících čajů, jejichž cílem je 

chránit pokožku a podporovat její přirozenou regeneraci. 

Mořské polysacharidy a výtažek z řasy spirulina zároveň 

dodávají pokožce cennou vlhkost a vláčnost.

7691 P Cryogenic Alginate 
„Arctic“
Multifunkční slupovací maska na alginátové bázi, 

působivě tvaruje kontury poprsí a  nohou, okluzivní 

účinek zlepšuje vstřebávání aktivních látek.
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pROFESSIONALS

Váš úspěch začíná v saloně: Jedinečné procedury zajistí, abyste se odlišili od konkurence a udrželi si své zákazníky. To je důvod, proč náš tým 

odborníků vyvíjí vysoce efektivní, nejmodernější koncepty ošetřování založené na speciální metodě JANSSEN COSMETICS. Jednotlivě 

přizpůsobené všem různým typům pleti a stavům pleti. Od okamžitých řešení kožních problémů přes běžné procedury až po luxusní potěšení 

a wellness procedury.

VÁŠ SALON BUDE ROZMANITÝ A ZAMĚŘENÝ NA ZÁKAZNÍKA

Stavebnicový princip od JANSSEN COSMETICS také umožňuje 

svobodný výběr jednotlivých metod a  produktů pro váš salon. 

Salon je nejlepším místem pro prodej produktů.

Důležité je vybrat správné řešení pro každého zákazníka. 

To umožňuje široká škála produktů a rozmanitost kombinací.

V  čem vám může JANSSEN COSMETICS pomoci? Nabídněte 

svému klientovi některý z našich ošetřovacích konceptů pro udržení 

zdravé pokožky. Nebo jednoduše aplikujte naše doporučené 

celosvětově úspěšné koncepty.
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Poznámky:
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Poznámky:
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Dovozce pro Česko a Slovensko
CHRISTOPH TRADE s.r.o.
Nová Přímětická 360
669 04 Znojmo
Tel.:  +420 515 261 626
Mobil:  +420 776 602 616
E-mail:  info@janssen-beauty.cz

www.janssen-beauty.cz

Distributor pro Slovensko
PRO BEAUTY s.r.o., Danka Kozáková
ČSA 10, 036 01 Martin
Tel./fax: +421 915 815 737, +421 0915 879 555
Konzultace: +421 0908 062 333
E-mail:  probeauty.janssen@gmail.com

www.probeauty.sk

Váš kosmetický salón:


