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Vítejte  
Ve sVětě 
kosmetiky 
jANsseN 
CosmetiCs

Zkrášlujeme svět, pomocí inovativních produktů a surovin,  
už víc jak 20 let.
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Adam Christoph

jednatel

Lenka Doláková

školící kosmetička

v roce 2014 jsme 

dokončili vzdělávání 

s certifikátem CIBTAC

Kosmetika Janssen cosmetics se poprvé objevila na 
českém trhu na podzim v roce 1998. Od roku 1999 
zastupuje kosmetickou značku JANSSEN COSMETICS 
pro Českou a Slovenskou republiku firma CHRISTOPH 
TRADE, s. r. o., se sídlem ve Znojmě. Na Slovensku 
distribuuje firma Probeauty, s. r. o. se sídlem v Martině.
Přípravky těchto PROFESIONÁLNÍCH značek 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 
začínajících kosmetiček, i stálých odběratelek. Bezplatná 
školení probíhají ve školicím středisku v sídle firmy 
a dvakrát do roka v jednotlivých regionech obou republik.
 
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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Management druhé Generace: Reinhard & Ulrich Janssen 

Kvalita inovace vědecké 
základy. To je Janssen 
cosmetics  

JANSSEN COSMETICS je německá společnost, kterou založil 

v devadesátých letech minulého století pan Walther Janssen. 

Podmínkou v programu pěstící kosmetiky JANSSEN 

COSMETICS je použití vysoce účinných aktivních přísad 

a exkluzivních vědecky ověřených materiálů, které přesvědčí 

mimořádnými výsledky a mají extrémně vysokou kompatibilitu.

Firma jako první v Německu přinesla na trh zvláště pečlivě 

sestavené přípravky s farmaceuticky čistými látkami. Tento systém 

nazýváme COSMECEUTICAL. Péče je založena na spojení 

kvalitní práce proškolených odborníků s vědecky vystavěnými 

přípravky.

 

Zkušenosti a potřeby firmy JANSSEN COSMETICS se ideálně 

kombinují v úzké spolupráci s výzkumnou laboratoří „Dr. Sachera“. 

Všechny výrobky jsou důkladně testovány a jejich kvalita si vás 

získá hned při prvním použití. Jsou pravidelně inovovány 

a obsahují nejnovější aktivní látky. Vyvinuty jsou pomocí složitých 

technologických procesů a podléhají důkladné analýze.
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Promovaný biolog Dr. Sacher 

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

Od roku 2004 JANSSEN COSMETICS také pravidelně 

obhajuje certifikát jakosti managementu ISO 9001: 

mezinárodně uznávaný doklad s ověřenou kvalitou systému 

řízení, vývoje, prodeje, marketingu, školení a logistiky.

JANSSEN COSMETICS značka se etablovala po celém světě 

a je dnes ve více jak 85 zemích světa. Jednotlivé řady obsahují 

více než 300 prodejních a speciálních produktů, které jsou 

pravidelně podle soudobých trendů inovovány. Najdete zde 

certifikovanou kosmetiku, ale i vysoce efektivní péči o pleť třídy 

cosmeceutical, nebo wellness & spa rituály JANSSEN 

COSMETICS.
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DRy skiN
suchá pleť

Mladistvý vzhled,  
díky trojnásobné síle  
kyseliny hyaluronové. 

Velmi častým problémem na kůži, je dehydratace.  

Tato řada velmi přesně reaguje na potřeby pokožky 

a optimálně se stará o suchou a dehydratovanou pleť. 

Výsledek užívání produktů DRY SKIN je hladká a pružná 

pokožka, posílení přirozeného ochranného filmu proti 

vnějším vlivům a předčasnému stárnutí.

Zkombinujte DEEP xPrEss HYD-
rO MAsK 5090 s HYDrO ACTIVE 
GEL 5010 a dosáhněte maximální 
hydratace.

Tip na doma
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 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%.

 5020 Hyaluron3 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 Xpress Moist Serum
 Dodává pokožce intenzivní a dlouhotrvající vlhkost  

do hloubky. Obsahuje hydro xpress complex, který 

zvyšuje vlhkost až 5 dní po aplikaci.

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

okolí před UV zářením díky extraktu z hroznových 

kmenových buněk. Ideální pod make-up. 

 5090 Deep Xpress Hydro Mask 
 Intenzivně zvlhčující a osvěžující gelová maska. 

Obsahuje pullulan, který vytváří odolný elastický film  

na pokožce. 

Zajímavost

Proč používat tonikum? Zjemňuje 
póry, stabilizuje hodnotu pH, pod-
poří přirozenou ochrannou vrstvu 
pleti, zvlhčuje a zlepšuje absorpci 
účinných látek.
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Na atopický ekzém, kdekoliv 
na těle, použijte NEUrO sKIN 
BALM 2070

Tip na doma

seNsitiVe skiN citlivá pleť

Dopřejte pleti rovnováhu a uklidnění.  

Citlivá pokožka rychle reaguje na vnější vlivy, protože je narušena její přirozená ochranná 

kožní bariéra. Tato řada posiluje kožní bariéru, snižuje zarudnutí, napětí a svědění pokožky. 

Je vhodná pro velmi citlivou pleť, pokožku s kuperózou nebo růžovkou a je vhodná na 

pleť po chemoterapii. Neobsahuje parabeny, alergenní konzervační látky a obsahuje 

nealergenní parfemaci.
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 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 citlivou a 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 díky alantoinu a dlouhodobě hydratuje

 2033 Daily Couperose Serum
 Speciální péče o pokožku náchylnou ke kuperóze. 

Posiluje stěny cév a zvyšuje obsah vlhkosti v pokožce. 

 2040 Instant Soothing Mask
 Zklidňující maska, posiluje přirozenou ochrannou 

bariéru pleti. Obsahuje sacharidové izomeráty, které 

drží hydrataci v kůži až 72 hodin.

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

otoky. Díky světlíkovému extraktu zjemňuje tmavé 

kruhy kolem očí.

 2221 Anti Pollution Cream
 Ochranný a výživný krém na podporu imunity,  

pro den a noc. Bojuje proti znečištění pleti, 

zapříčiněné životním prostředím. 

 2231 Pro-Immune Serum
 Podporuje imunitu a pomáhá nabrat novou energii 

vyčerpané pleti. Zvyšuje vlastní ochranné imunitní 

procesy a udržuje dlouhodobě vlhkost. 

Zajímavost

Jedna z účinných látek, kterou tato řada 
obsahuje je allantoin. Allantoin zjemňuje 
pleť, zvyšuje hydrataci, má významný 
protizánětlivý účinek a zvyšuje odolnost 
citlivé pleti.
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Vaše pleť se nadměrně mastí? Máte zrohovatělou 

pokožku, nebo problém s akné? Řada OILY SKIN bude 

tím pravým pomocníkem pro Vás. Tato řada díky svému 

složení, snižuje nadprodukci mazu v mazových žlázách, 

ztenčuje rohovinovou vrstvu, přináší pokožce 

kyselejší pH, působí antibakteriálně a protizánětlivě.

oily skiN
mastná pleť

Boj proti mastné a problematické pleti za-
číná u kvalitního čištění, ráno i večer pou-
žijte CLArIFYING CLEANsING GEL 4400 
+ PUrIFYING TONIC LOTION 4401

Tip na doma

Skoncujte s mastnou  

a problematickou pletí. 
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 4400 Clarifying Cleansing Gel
 Šetrný čistící gel, pro mastnou pleť. Nevysušuje 

a nedráždí pokožku, rozpouští kožní maz a zabraňuje 

nadměrnému množení bakterii. 

 4401 Purifying Tonic Lotion
 Tonikum pro mastnou a problematickou pleť, 

obnovuje rovnováhu pH a zabraňuje případným 

zánětům. Má adstringentní účinek. 

 4407 Bio -Fruit Gel Exfoliator
 Peeling s ovocnými kyselinami, stimuluje buněčnou 

regeneraci, pročišťuje ucpané póry, zvyšuje vlhkost 

pokožky, zmírňuje pigmentace. Intenzita ovocných 

kyselin je na domácí použití 20% a v salónním 

ošetření 30%.

 4420 Clarifying Cream Gel
 Noční a denní gelokrém na mastnou a nečistou pleť. 

Reguluje činnost mazových žláz, urychluje hojení akné 

a díky nylonovému prášku zjemní strukturu pleti. 

 4421 AHA Face Cream
 Lehký a příjemně vonící krém na obličej s obsahem 

AHA kyselin. Zúží a zjemní póry, zmenší počet 

zarudlých a nečistých míst.  Díky kombinaci ovocných 

kyselin, působí keratolyticky.

 4430 Normalizing Skin Complex
 Gelový koncentrát na zmírnění zánětlivých projevů 

kůže, hydratuje, zjemňuje a pročišťuje. Díky extraktu 

z listů oliv, snižuje tvorbu mazu.

 4431 Microsilver Serum
 Sérum používající kombinaci AHA kyselin a koloidního 

stříbra. Výrazně snižuje výskyt akné a zanícení, 

aktivuje přirozenou regeneraci. Čisté přírodní stříbro, 

eliminuje mikroorganismy v pokožce. 

 4440 Purifying Mask
 Hluboce čistící maska, odsaje přebytek mazu, 

normalizuje funkci mazových žláz, zúží póry a vyhladí 

povrch. Extrakt z houby fomes, dokáže zpevnit, 

hydratovat a stáhnout mastné póry. 

Zajímavost

Proč vzniká akné? Důvodů je mnoho, hormonální nerovnováha, špatná péče o pleť, dehydra-
tace pokožky. Důvodem může být i vysoká rohovinová vrstva pokožky. Mazové žlázy nedoká-
žou uvolnit maz na povrch a ten se v nich může i zanítit. Pomocí peelingů odumřelou rohovinu 
ztenčujeme.
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CombiNAtioN skiN smíšená pleť

Vyrovnává suché a mastné zóny.

Máte mastnější střední část obličeje? Smíšená pleť, se vyznačuje zvýšenou 

aktivitou mazových žláz, především ve středu obličeje. Řada COMBINATION 

SKIN bude ideálním pomocníkem pro Vaši pleť. Díky extraktu z rýžových 

otrub, dosáhneme vyváženého povrchového maštění a nylonový prášek se 

postará o zmatnění povrchu kůže na celý den. 
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 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.

Zajímavost

Doplňte si tuto řadu o produkty podle potřeby 
pleti. Například HYDRO ACTIVE GEL 5010 nebo 
NORMALIZING SKIN COMPLEX 4430.

Tip na doma

Kvalitní čištění pleti by mělo probíhat ve 3 krocích ráno i večer. Omyjte pleť nejprve po-
mocí MILD CREAMY CLEANSER 5000 a následně pro maximální očištění GENTLE CLEAN-
SING POWDER 6600 poté tonizujte RADIANT FIRMING TONIC 5001. V těchto třech krocích, 
dosáhnete svěží a čisté pleti. 
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DemANDiNg skiN náročná pleť

Vydatné a nezatěžující 
ošetření.

Řada vyvinutá pro zralou a náročnou pleť. Díky 

obsaženým účinným látkám se do pleti dostává 

vysoká dávka energie a prodlužuje se životnost 

kožních buněk. Pokožka viditelně omládne 

a vypadá zářivě. Systém je dermatologicky, klinicky 

testován a neobsahuje parabeny.

Nezapomínejte pečovat i o krk a dekolt. ro-
zetřete VITAFOrCE C sKIN COMPLEx 0031 
i na krk a dekolt a přes něj FIrMING NECK 
A DECOLLETE CrEAM 0071

Tip na doma



 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. 

 0015 Light Tightening Cream
 Lehká krémová textura, s nižším obsahem tuku. 

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

 0021 Lifting & Recovery Cream
 Krém 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. Viditelně zjemňují vrásky a zlepšují pružnost 

pleti. Dodávají pokožce 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
 Pleťová maska s kmenovými buňkami z jablek, 

stimuluje vlastní regenerační procesy pokožky. 

Zvyšuje pružnost a elastičnost pleti. Zpomaluje 

proces předčasného 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 & Decollete 
Cream

 Vydatný krém pro krk a dekolt, zvyšuje pružnost 

a elasticitu pleti, zjemní a vyhladí povrch. Ovesný 

extrakt intenzivně regeneruje a vypíná pleť. 

Zajímavost

Víte že, klientka docílí mnohem lepšího hojení po 
blefaroplastice, pokud bude používat oční krém? 
Ideální je začít alespoň měsíc pře operací a pokra-
čovat 24hodin po vyjmutí stehů. Krém intenzivně 
vyživí oční okolí, pokožka bude hydratovaná a do-
káže rychleji regenerovat, jizva bude jemnější.
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mAtuRe skiN
náročná pleť

Oddálí stárnutí.

Řada pečlivě sestavena, pro potřeby zralé a náročné pleti. Bojuje 

proti tvorbě vrásek, změnám pigmentace a ochabnutí. Obsahuje 

komplex CRC k vnitřní i vnější regeneraci z červeného jetele 

a fermentovaného čaje kombuchy („houba dlouhověkosti’’). 

Hyaluronová kyselina, vitamíny, perské hedvábí, kmenové buňky 

alpské růže a další složky, fungují výtečně jako anti-aging 

koncept. Přípravky příjemně voní, zpevňují, rozzáří a vyhladí pleť.

Pro intenzivnější péči o oční okolí, 
naneste pod oční krém INsTANT 
LIFT sErUM 1190. Hydratace a vy-
pnutí, bude mít dlouhodobější a sil-
nější efekt.

Tip na doma

18 



 1100 Multi Action Cleansing Balm 
 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 Skin Refining Enzyme Peel
 Šetrně slupuje odumřelou rohovinu 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.

 

 1117 Skin Contour Cream
 Intenzivně zpevňující krém. Zpomaluje proces 

stárnutí, přináší pokožce vitalitu, vláhu, 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. Vhodné i na 

oční okolí.

 

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

pevnost pleti, 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. Okamžitě a viditelně 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.

Zajímavost

s postupem věku v ženském těle ubývá hormon estrogen, tím pokožka začíná strádat, objevu-
jí se vrásky a kůže ochabuje. Extrakt z červeného jetele, do pokožky dodává tzv. Fytoestroge-
ny, které do určité míry zastoupí funkci estrogenu v pokožce.
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FAiR skiN
pigmentovaná pleť

Speciální systém péče, určený pro pokožku s poruchami 

pigmentace. Přípravky se snaží zesvětlit 

hyperpigmentace, sjednotit tón pleti a snížit stopy 

způsobené různým zářením. Řada obsahuje novou látku 

hexylresorcinol, který nedráždí pokožku, projasňuje 

a zároveň působí jako ochrana proti stárnutí. Výsledky 

jsou viditelné po delším a pravidelném užívání.

Pokud chcete bojovat proti pigmentovým 
skvrnám, důležitá je pravidelná každoden-
ní péče. V létě je nutné pokožku chránit 
proti UV záření a v zimě intenzivně použí-
vat bělící přípravky. 

Tip na doma

Sjednotí pleť barevně.
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 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.

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

pleti. Hydratuje a pěstí. 

 3340 P 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 kúra, pro maximální efekt. Vydatně 

pomáhá při odstraňování pigmentových skvrn. 

*KB – pouze kabinetní balení

Zajímavost

MELANIN, jeho množství určuje barvu očí, vlasů a kůže. Tvoří se v kožních buňkách zvaných 
melanocyt. Melanin chrání pokožku proti poškození zářením. Pigmenty se tvoří asi 48 hodin, 
proto první dva dny opalování použijte sPF 50 potom snižte na sPF 15 max. 30. Při dlouhodo-
bém používání vysokých faktorů, pokožka ztrácí vlastní obranyschopnost. 
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All skiN NeeDs všechny typy pleti 

A ještě něco navíc.

Doplňte svoji řadu produktů, o další vysoce 

účinné přípravky. Tato řada vyhovuje speciálním 

potřebám a nárokům různých typů pleti. 

Krém 2600 CAVIAr LUxUrY CrEAM ideálně 
zkombinujte s kaviárovou ampulkou 1991 
CAVIAr ExTrACT.

Tip na doma
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 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 Scar Cream
 Bylinný krém na ošetření jizev a strií. Zvyšuje odolnost 

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. 

 2600 Caviar Luxury Cream
 Luxusní krémy s obsahem extraktu z kaviáru, který 

dodává do pokožky vydatnou energii. Aktivuje 

a podporuje přirozenou regeneraci, trvale zvlhčuje. 

 2831 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.

 2931 Epigenetic Serum 
 Lehká sérová emulze, udržuje buňky mladší, zvlhčuje 

a redukuje vrásky. Pro všechny typy pleti.

Zajímavost

Víte, že 1 molekula kyseliny Hyaluro-
nové na sebe váže až 1000 molekul 
vody. Pokud do pokožky dodáme 
kys. hyaluronovou, tělo si začne pro-
dukovat vlastní. 

23 



All skiN NeeDs všechny typy pleti 

Produkty na rozzáření pleti
Máme tím na mysli zářivý lesk pokožky, který znamená zdraví, 

mladistvost a přitažlivost. Jak toho lze dosáhnout?

1. Kvalitně čistou pokožkou.

2. Krátkodobý okamžitý efekt kombinací různých pigmentů.

3. Inovativní látkou z buněk mořských řas, navodíme proces 

ideální buněčné diferenciace v epidermis a vzniknou 

rovnoměrné struktury ve zrohovatělé vrstvě.
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 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 a retušuje, pokožka je 

znatelně hladší a rovnoměrnější.

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

vyhladí vrásky a zmenší otoky kolem očí.

 2610 Marine Collagen Cream
 Vydatný zpevňující krém s mořským kolagenem.

Tip na doma

Použijte MAGIC GLOW sErUM 2630 jako rozjasňovač.  
Naneste na partie, které potřebujete rozjasnit přes make-up.
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mAke-up

Janssen COSMETICS vám nabízí dvě intenzity krytí. 

Lehčí Perfect Radiance Make up, velice lehký, přitom 

dobře krycí, elastický a pěstící. Hutný Perfect Cover 

Cream, což je vydatná krycí pasta, používaná i jako 

korektor. 

Zafixujte PErFECT COVEr CrEAM po-
mocí PErFECT POWDEr FIxING a do-
sáhnete tak voděodolného make-upu. 

Tip na doma

Buďte vždy dokonalá!
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 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. Nezarývá se do 

vrásek a zanechává sametovou pleť.  

 840.01-05 Perfect Cover 
Cream

 Vysoce krycí pasta, v pěti 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

Zajímavost

Víte, že v dnešní době je pro pleť prospěšné, na běžné denní nošení používat kvalitní 
make up? Chrání totiž pokožku proti UV záření a pronikání škodlivých látek (smog, prach,…) 
do pokožky.
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meN pěstící řada pro muže 

Na míru pro muže.

I muži by měli pečovat o své oční okolí, 
zjemněte vrásky pomocí ENErGIZING 
EYE rOLL-ON 8660.

Tip na domaZajímavost

Proč mužská pokožka stárne pomaleji? Je asi o 20% pev-
nější než ženská, je mastnější, proto není tolik náchylná 
k vráskám. Kolagenu a elastinu mají pánové méně ale kon-
stantně po celý život.

 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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 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 %

 Gelový peeling s ovocnými kyselinami 20%, 

30%, 40%, 60%. Druhý krok při exfoliaci. 

Po ošetření AHA kyselinami, použijte některý z ampul-
kových koncentrátů, pro zvýšení hydratace. 

Zajímavost

Kyselina glykolová je nejjednodušší AHA kyselina, 
přirozeně se vyskytující v ovoci. Díky malé moleku-
le, proniká velmi snadno a hluboko do kůže. Výbor-
ně funguje v boji s akné a následnými jizvami.

Tip na doma

eXFoliAtioN system 
ošetření pleti ovocnými kyselinami 

Metoda určena do rukou proškolených kosmetiček. Může odstranit 

i hlubší nerovnosti na povrchu kůže, pigmentace, jemné vrásky, bojuje 

s akné a jizvami, prozáří unavenou 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.
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plAtiNum CARe

Dopřejte si alespoň jedenkrát ročně tuto 
luxusní sérii, ideálně v zimním období. 
Pokožka dostane nový impulz a vzpruhu.

Tip na doma

Řada obsahující velice účinné látky, jako jsou matrixylTM synthe’6TM 

a platina které se postarají o výjimečný účinek. Vyplňují hluboké vrásky, 

omlazují pokožku a okamžitě snižují známky stárnutí. PLATINUM CARE 

je vyvrcholením anti-aging péče. 

Silná, hebká a vitální pleť
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 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. 

 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 

 Ampulkový koncentrát pro okamžité odstranění 

únavy pleti. Vyhlazuje suché linie, zjemňuje vrásky 

a vysoce hydratuje. 7×2ml nebo 25×2ml

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

Zajímavost

Vrásky vznikají, protože synapsová rokle mezi svalem a nervem se postupem věku snižuje. 
Gatuline (acmella oleracea) dokáže synapsovou rokli navýšit a tím zjemní vrásky. Jeho 
efekt je podobný účinku botoxu.     
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Ampoules ampulkové koncentráty

Intenzivní a vysoce koncentrované.

Vysoce koncentrované účinné látky ve formě tekutých substancí, mohou lehce 

vnikat do pokožky, a  rychle rozvíjet svůj blahodárný účinek. Podle typu pleti 

a problému na pokožce můžete zvolit ideální ampulky.

Použijte DETOx FLUID 1929 dvakrát roč-
ně, jaro/podzim na detoxikaci pokožky 
v kombinaci s DETOx CrEAM 2910.

Tip na doma
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 1900 Eye Flash Fluid 7×1,5ml
 Oční pěstící koncentrát, vyhladí vrásky a sníží otoky.

 1912 Instant Soothing Oil 7×2ml
 Olejový, ampulkový koncentrát, pro citlivou pokožku. 

 1917 Skin Contour Fluid 7×2ml
 Koncentrát k výraznému konturování obličeje.

 1922 Couperose Fluid
 Ampulkový koncentrát proti červeným žilkám.

 1929 Detox Fluid 7×2ml
 Detoxikační koncentrát.

 1941 Normalizing Skin Fluid
 Pro ošetření mastné a aknózní pleti.

 1951 Hyaluron Fluid 7×2ml
 Hydratující koncentrát.

 1956 Superfruit Fluid 7×2ml
 Koncentrát proti vráskám a na rozzáření pleti.

 1981 Melafadin Fluid
 Na projasnění pleti.

 1991 Caviar Extract 7×2ml
 K péči o pokožku se sníženou vitalitou.

 1992 Anti-Wrinkle Booster 
7×2ml

 K vyhlazení a vypnutí pleti.

 1995 Stem Cell Fluid 7×2ml
 S kmenovými buňkami k regeneraci a péči o pokožku 

se sníženou vitalitou. 

Zajímavost

Proč jsou ampulky tak účinné? Každá dávka účinné látky je zvlášť zabalena v ampulce, proto 
je intenzita účinných látek vysoká. Díky tekuté textuře, dokáže dokonale pronikat do hlubo-
kých vrstev pokožky a cíleně působit.
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DeRmAFleeCe mAsk 
kolagenové masky

Řadu tvoří kolagenové masky, bez chemických 

konzervačních látek a vonných přísad, proto je pokožka 

dobře snáší a jsou tak vhodné i pro extrémně citlivou pleť. 

Některé masky jsou obohaceny o další aktivní látky podle 

potřeby pleti. 

Podložte kolagenovou masku ampulko-
vým koncentrátem nebo sérem.

Tip do salonu

Trochu jiné hydratační masky. 

 8104.901 Collagen Pure
 Z čistého kolagenu.

 8104.902 Collagen Aloe-vera
 S přídavkem aloe-vera.

 8104.903 Collagen Allantoin & Panthenol
 S vitamínem A+E.

 8104.912 Collagen Vitamin C
 S vitamínem C.

 8104.913 Collagen Caviar Extract
 S kaviárem.

 8104.915 Collagen Hyaluron
 S kyselinou hyaluronovou.

 8109.900 Collagen Eye Lid Mask
 Oční maska tvar fazole.

 8109.901 Collagen Eye Contour Pad
 Oční maska tvar vejčitý.

Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, je to základ-
ní složka našich pojivových tkání. Přirozeně se vyskytu-
je téměř ve všech tkáních v těle. Dokáže zpomalit pro-
ces stárnutí, udržuje vlhkost a vypíná pokožku. 

Zajímavost
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 8301 901 Matrigel Face Pure
 Čistý sušený matrigel s extraktem z mořských 
 řas rajonu a squalanu, má univerzální použití.

Přidejte si při masáži do matrigelu, podle potřeby 
pleti, kterékoliv sérum.

Zajímavost

squalan se získává z olivového oleje, je vysoce 
pěstící a dobře snášenlivý. Zvyšuje pružnost a elas-
tičnost pleti. 

Tip do salonu

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 vhodné pro všechny typy 

pleti. Působí proti zarudnutí kůže, regeneruje a zklidňuje, udržuje 

vlhkost, zvyšuje pružnost a elastičnost pleti a vypíná pokožku.

Klidnící masáž bez tuku.
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mAssAge FleeCe  
matrigel k masážím
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FACiAl CReAm mAsk  
kabinetní krémové masky

Řada speciálních kabinetních masek. Některé lze použít i pro 

luxusní masáž obličeje. 

Použijte tyto přípravky nejen jako pleťovou masku,  
ale také jako přípravek k masáži. 

Tip do salonu

Posílí, vyčistí a regenerují. 

Isostearyl Isostearate je rost-
linný tuk a dokáže sjednotit 
mastnotu na pokožce. 

Zajímavost

 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
 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 

Práškové masky dokážou pokožku nejen intenzivně hydratovat, 

regenerovat a zklidnit, ale modelují i kontury obličeje. 

Lehká modelace,vysoká  

hydratace. 

 831P Spirulina Green Mask
 Klidnící s řasou spirulínou. 

 832P Acerola Vitamin C
 S mořskými řasami a vitamínem C.

 834 P Botanica White Mask
 S bělícím účinkem.

 837P Dead Sea Black Mask  
 S bělícím účinkem.

 842P Argan Oil
 S arganovým olejem. 

 8350P Snow Algae
 Se sněžnou řasou pro suchou kůži.

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

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

Zajímavost

Arganový olej je velice bohatý na vitamin E – význam-
ný antioxidant. Navrací suché pleti ztracenou rovno-
váhu, zpomaluje stárnutí a zkvalitňuje regeneraci.

Nebojte se masku dát i přes oči a rty, maska má 
na tyto partie výborné účinky. 

Tip do salonu
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peeliNg mAsk  peelingové masky

Kůže bez šupinek. 

 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.

Nechte THERMO PEEL MASK CRANBERRY 
7570P působit a po cca 5 minutách ještě znovu 
zaktivujte navlhčenými prsty. 

Tip do salonu

Zajímavost

Peeling by se měl provádět 1-3× týdně 
podle potřeby pleti. Dnešním životním 
stylem je rohovinová vrstva více navrstve-
na a  je potřeba ji olupovat, aby pokožka 
mohla přijímat účinné látky a  nevznikaly 
hluboké vrásky.
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Salonní péči vylepší…

39 

esseNtiAls  
doplňky pro salonní péči 

 5504P Revigorating Face Mask
 Přípravná, stimulující maska. 

 5520P Herbal Skin Ointment 
 Intenzivní pěstící krém pro namáhanou pleť. Vhodné i po 

ošetření dermatologickým laserem. 

 5540P Thermo Face Mask
 Prohřívací, modelační, luxusní sádrová 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. 

Dopřejte klientkám luxusní zážitek, v  podobě 
sádrové masky THErMO FACE MAsK 5540P, 
podložte krémovou maskou podle typu pleti. 
Maska se vysoce zahřeje a zažehlí tím krémovou 
masku hluboko do pokožky.

Tip do salonu

Zajímavost

Přípravná, stimulující maska, rEVIGOrATING FACE 
MAsK  5504P – dokáže intenzivně prokrvit a připravit 
pleť na další ošetření.
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V době kdy zákaznice odpočívá v masce, ji může-
te dopřát bonus - masáž rukou přípravkem 7210 
HAND CArE CrEAM 

Tip do salonu

boDy  tělová péče 

Nezapomínejme pečovat i o pokožku těla, která si také 

zaslouží svoji pozornost.  Řada obsahuje velkou spoustu 

účinných látek, jako jsou například: mořské řasy, kofein, 

kapsaicin, extrakt ze sigesbeckia orientalis, kdoulovce, 

mangostanu, kvasnice a spoustu vitamínu. Přípravky jsou 

účinná zbraň v boji proti povadlé kůži, maji jednoduché 

použití a viditelné výsledky.

Pro krásné tělo.
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 7000 Oxygenating Body Scrub
 Tělový peeling z mořských řas s minerály a stopovými 

prvky.

 7210 Hand Care Cream
 Bylinný krém na ruce klidní rozpraskanou  

a podrážděnou pokožku.

 7230 Stretch Mark Cream
 Bylinný krém s výrazným vyrovnávacím účinkem  

na jizvy a strie.

 7240 Vitaforce ACE Body 
Cream

 Tělový pěstící krém s vitamíny ACE.

 7580 P Body Sculpturing 
Massage „Tuscany“

 Masážní krém s pomerančovým olejem. *KB

 7700 Perfect Bust Formula
 Přípravek na formování prsou. Denně jemně vetřít  

do poprsí a dekoltu.

 7801 Body Contour Booster
 Termoaktivní gel pro boj s celulitidou. Nepoužívejte  

po depilaci. VYDATNĚ PROHŘÍVÁ!

 7900 Body Lotion Isoflavonia
 Tělové mléko poskytuje dlouhotrvající hladkou  

a pružnou pokožku. Izoflavony bojují proti procesu 

degradace kolagenu a elastických vláken

 789 Deodorant Cream
 Krém proti nadměrnému pocení (BO SERIE)

 Lehká krémová konzistence s nízkým obsahem 

hliníku zabraňuje rozkládání potu.

*KB – pouze kabinetní balení

Zajímavost

Víte, že kapsaicin, který se v lékařství pou-
žívá k prohřívání tkání je výborným pomoc-
níkem na boj s celulitidou.
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PRIME ESSENTIALS  

Doplňky v péči o tělo

 8701 P Refreshing Shower Gel
 Mycí gel na celé tělo.

 8788 P Body Massage Oil
 Tělový masážní olej.

 8997 P Eau Fraiche BO
 Osvěžující tonikum.

 8882 P Thermo Body Pack
 Zahřívací tělová maska s mořskou řasou.

Nechte se hýčkat a rozmazlovat přípravky přírodního původu. 

Energií nabitá příjemná péče pomocí „Faktoru Wellnes“ pro celé 

tělo je rozdělena do šesti kategorii podle hlavní účinné látky. 

Doprodej
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OCEAN TREASURE

Mořské řasy

 8671 P Marine Salt Body Rub
 Peelingová mořská sůl.

 8680 P Marine Melody Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom. 

Koncentrovaná síla moře oživí, aktivuje a hydratuje. 

VINO ENJOYMENT 

Hroznové víno

 8674 P Luxury Reviving Scrub
 Peelingová pasta.

 8684 P Vitalizing Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom. 

Anti-aging síla červeného vína.
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YOUTH PERFECTION  

Brusinky  

 8678 P Younger You Body Scrub
 Tělový peeling.

 8687 P Rejuvenating Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Vitaminová fontána pro tělo. 

SWEET TEMPTATION 

Čokoláda

 8676 P Delicious Seduction Scrub 
 Tělový peeling.

 8686 P Creamy Chocolate Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Načerpejte novou energii.
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NATURE EXPERIENCE 

Slatina

 8679 P Green Freshness Scrub
 Tělový peeling s rašelinou.

 8689 P Balancing Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Výlet do čisté přírody.

PURE HARMONY  

Zelený čaj  

 8677 P Well - Being Body Scrub
 Peeling s lístky zeleného čaje.

 8681 P Calming Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Propojení a pohlazení těla i duše. 
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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.janssencosmetics.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:


