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NÁVŠTĚVA U VÁS

Pomatujete si kdy a proč jste začala podnikat?
Bylo to 18. 3. 1998, vím to tak přesně, protože to každý 
rok oslavujeme jako další narozeniny. Měla jsem za sebou 
střední ekonomickou školu a očekávalo se ode mě, že půjdu 
na vysokou školu. Láska k práci rukama mě však nasměro-
vala jiným směrem. Pořád mě lákala vizážistika a od té je 
ke kosmetice už jen krůček.

Proč právě Janssen Cosmetics?
Popravdě zkoušela jsem i jiné značky, ale u firmi Janssen 
Cosmetics se mi líbí produktová škála, kvalita a hlavně 
přístup vedení. Jednoduše řečeno nejsou to jen obchodní 
partneři, ale skoro jako rodina. 

Jaký byl Váš nejlepší a nejhorší moment v podni-
kání?
Nejlepší byl určitě když jsem vyhrála mistrovství Evropy 
v Make-upu. A nejhorší, no asi když si během krize všichni 
takzvaně “seděli na penězích”.

V čem vidíte Váš úspěch?
Pracovitost! Studio je moje dítě.

Co si myslíte o úrovni kosmetických služeb 
v Česku?
Úroveň jako taková je myslím dobrá. Samozřejmě jsou dobré 
a horší salóny, ale to je v každé branži. Důležité je aby kos-
metické firmy dbaly na znalosti svých odběratelů a daly jim 
dostatek informací a podmětů.

Co by jste poradila začínajícím kosmetičkám?
Nebát se! Když budou otevřeně naslouchat, nejen svým 
zákaznicím, ale i zkušenějším, můžou to dotáhnout dál než 
jejich vzory.

ACh

ŠŤEPÁNKA PODROUŽKOVÁ 
VIP kosmetička firmy Janssen Cosmetics   
PRAHA

EDITORIAL
Jaro se snaží už dlouhou dobu  

přesvědčit nás, abychom odložily kabáty 

a ukázali svá pěstěná těla. V kabátech 

a kalhotách nebylo vidět tukové zásoby, 

které jsme si v zimně vypěstovali. Teď ale 

přichází doba odhalení a chvíle pravdy. 

Proto jsme se v tomto čísle zaměřily 

především na odstraňování 

přebytečných tukových zásob, 

nashromážděných v partiích břicha, 

boků a stehen. Účinky modelačních 

přípravků na celulitu překvapily 

i modelky, které s námi absolvovaly 

fotografování, a to už něco znamená.

Tak tedy hodně úspěchů v boji se  

zimními špíčky! 

Bohumila Christhopová
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Zabalte si sebou, 
co opravdu potřebujete 

Mild Creamy Cleanser - 009.500 - 30 ml 
Radiant Firming Tonic – 009.501 – 30 ml 
Day Vitalizer – 009.517 – 15 ml 
Night Replenisher – 009.527 – 15 ml 
Eye Zone Gel – 009.561 – 5 ml 
Calming Sensitive Cream – 009.2220 – 15 ml 

Purifying Mask – 009.4440 – 30 ml 
Balancing Cream – 009.6620 -15 ml 
Optimal Tinted Complexion Cream – 009.011 – 15 ml 
Lifting & Recovery Cream – 009.021 – 15 ml 
De-Age & Re-Lift Cream – 009.110 – 15 ml
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Již od roku 1796 jsou rodinné Lázně Mšené navštěvovány náročnými 
klienty, vyhledávajícími vedle léčby pohybového aparátu 
především odpočinek a klid. V rekonstruovaných lázeňských 
domech naleznete komplexní služby, v lázeňské Dvoraně novou 
restauraci a Café Letzel. 

Komfortní Balneo a Wellness nabízí vedle široké škály léčebných 
procedur také moderní i netradiční doplňkové služby. Pouhých 45 
km od Prahy, v příjemném prostředí těchto českých lázní rodinné-
ho typu, si můžete léčit nemoci pohybového aparátu i regenerovat 
tělo a duši.                  

PRODUKTY JANSSEN COSMETICS V LÁZNÍCH MŠENÉ, 
OÁ ZE  K L I D U  A  P O H O DY  N EDA L EKO  PR A H Y 



KROK ZA KROKEM  

Připravila: Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen Cosmetics – soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová

K intenzivnímu zeštíhlení
1. Čištění - Peeling  

7000 P Oxygennating Body Scrub 

2. Stimulace  
7510 P Body Toning Modelage

3. Zábal - Body Pack 
7800 P Cellulite Contour Formula

4. Masáž  
7580 P Body Sculpturing massage “TUSCANY“  
nebo 7560 P Body Modeling Massage Lotion “FANIAE“

5 Závěr 
7800 P Cellulite Contour Formula
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Na aktivaci lipolýzy
1. Čištění - Peeling  

7000 P Oxygennating Body Scrub 

2. Zábal - Body Pack 
7480 P Perfect Body Pack “CELLULITE“ 
(pro lepší efekt zabalíme do fólie)

3. Závěrečná péče 
7800 P Cellulite Contour Formula

2x ošetření CELULITA

Připravila: Bohumila Christophová – školící kosmetička 
Janssen Cosmetics – soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová
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Duo set peeling 
a zeštíhlující emulze na domácí péči.



CO JE Detox od Janssen Cosmetics
Hektický, moderní životní styl a zvýšená expozice UV záření zatěžuje ochranný buněčný systém. V buňkách se hromadí odpad, ovlivňuje 
jejich zdravou funkci a to je velmi rychle znát především na kůži. U Janssen Cosmetics máme pro tuto pleť řešení. 
DETOX CREAM – detoxikační krém a  
DETOX FORMULA – lehký detoxikační fluid, dva přípravky, které brání poškození buněk oxidací, stimulují buněčné detoxikační systémy, 
zmírňují stařecké skvrny, dělají pleť mladistvou a zářivou. 

Žádejte u své kosmetičky.

Tana opět na českém trhu

Na pražském veletrhu BEAUTY se prezen-
tovala nová výhradní distributorka značky 
Tana Cosmetics Ilina Pavlátová. Přejeme 
hodně úspěchů. 

Ilona Pavlátová
tel.: 606 835 767

tanacosmeticscz@gmail.com
www.tanacosmetics.cz



BEAUTY 
DŰSSELDORF
5 hal,  39 zemí, 1250 vystavovatelů,  27 hodin nabité 
trendy a  informacemi. Taková jsou jen některá čísla 
vystihující mezinárodní veletrh Beauty Dusseldorf, 
kde bylo k  vidění vše co se krásy týká „od  hlavy až 
k patě“. Sešly se zde totiž všichni kdo v oborech kos-
metika, vizážistika, wellness, manikůra a  pedikůra 
něco znamenají.

Na  stáncích renomovaných firem, probíhaly ukázky 
nejen ošetření, líčení, masáží, ale například i nail artu,  
samozřejmě nechyběl ani stánek Janssen Cosmetics. 
Oběvily se zde i  hvězdy světového showbusinessu, 
jako například Paris Hilton u stánku nehtové kosmetiky.

Součístí výstavy byly i  odborné přednášky, exibice 
a v neposlední řadě i mistrovské soutěže, ve kterých 
měla své želísko v ohni i Česká republika.
Důkazem toho je první místo Vladislavy Krajníkové 
v mistrovstní světa soutěže Make-up. Blahopřejeme!!

ACh

 



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

Časopis pro vás připravil team Janssen  Cosmetics CZ

8830 
SUN SHIELD SPF 30 (HIGH) 
sluneční clona vyšší
Chrání proti pronikání UVA a UVB záření, 
nedovolí vysoušení pleti, udržuje opti-
mální buněčnou ochranu.

Použití: V dostatečné vrstvě naneseme 
na povrch kůže, půl hodiny před opalo-
váním. Poté libovolně během dne

 

8890 
AFTER SUN LOTION 
mléko po opalování 
Zklidňuje a  harmonizuje kůži po  opá-
lení, napomáhá rychlému zhnědnutí, 
udržuje kůži hydratovanou, zmírňuje 
sluneční alergie

Použití: Naneste po opalování velkoryse 
na očištěný povrch kůže.

Moře slunce a krásné opáleníDuo-Set
“Perfect  SUN“


