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NÁVŠTĚVA U VÁS

Pamatujete si, kdy a proč jste začala podnikat?
Chtěla jsem v životě změnu. Pracovala jsem dlouho v mar-
ketingu a chodila jsem na kosmetiku pravidelně. Kosmetika 
mě vlastně přitahovala už dřív. Na svoje první kosmetické 
ošetření jsem šla už ve svých 17-ti letech. Proto, když jsem 
se rozmýšlela, co budu dělat dál, mě kamarádka přivedla 
na kosmetiku. Udělala jsem si rekvalifikaci a zařídila jsem si 
doma studio. 

Proč právě Janssen Cosmetics?
K Janssenu mě přivedla zase druhá moje kamarádka. Bylo to 
v kurzu, když jsem se rozhodovala s jakou kosmetikou pra-
covat. Ona měla více informací a mně se Janssen líbil. Navíc 
nemám ráda, když se míchá více značek dohromady.

Jaký byl Váš nejlepší a nejhorší moment  
v podnikání?
Nejhorší...? Nevím, na špatné věci zapomenu rychle! Ale pa-
matuji si jeden moment, kdy jsem se opravdu vylekala. Dala 
jsem paní pudrovou masku a šla jsem do vedlejší místnosti, 
ať může relaxovat. Najednou stojí paní za mnou a masku má 
v ruce. A nejlepší je, že všechno funguje!

Co si myslíte o úrovni kosmetických služeb v ČR?
Myslím, že v dnešní době mnoho zákazníků zajímá víc cena 
něž poskytovaná služba. A to je znát i v přístupu kosmeti-
ček. Mnohdy se kosmetičky ani nezeptají čím se zákaznice 
ošetřují nebo jestli netrpí nějakou alergií. To jsou například 
jedny z prvních otázek, které se zákaznic ptáme, když k nám 
přijdou poprvé. Abych to shrnula. Salóny jsou tak dobré jako 
je poptávka po nich.

Co by jste poradila začínajícím kosmetičkám?
Když jsem začínala, všichni v mém okolí byli skeptičtí. Já 
mám však jedno pravidlo a je to zároveň i moje rada. Člověk 
si má jít za svými sny!!!

A. Ch.

VLAĎKA HÝBLOVÁ A KOLEKTIV
VIP kosmetička firmy Janssen Cosmetics   
KOBEŘICE

EDITORIAL
Vánoce jsou časem bilancování  

a ohlédnutí se za starým rokem.  

I my bychom vám touto cestou chtěli 

poděkovat za celoroční přízeň a popřát 

mnoho zdraví, úspěchů a spokojenosti 

v práci i osobním životě. 

V roce 2015 se těšíme na další  

spolupráci a na vaše podněty,  

které upevňují vztahy  

a zlepšují náš servis  

a vzájemnou komunikaci.

B. Christophová



Tipy na vánoční dárek

Adventní kalendář plný ampulek.

Trojkombinace z řady Regeneration.
Denní a oční krém a maska  
v jednom balení.

Dárková mini kabelka z řady MAN.

Denní a noční mini krémy z řady Dr. Sacher.

K dostání u vaší kosmetičky.



KROK ZA KROKEM 
EXFOLIATION SYSTEM je speciální metoda založená na ošetře-
ní pleti ovocnými kyselinami. Intenzivní péče může odstranit i hlubší nerovnosti 
na povrchu kůže, pigmentaci, skvrny a jemné vrásky Prozáří unavenou, bledou 
pleť. Výsledek je rychle viditelný. Pleť vypadá mladší a má stejnoměrný svěží 
povrch. 

EXFOLIATION SYSTEM je dovoleno používat jako intenzivní 
peeling pouze technicky zkušeným a vyškoleným kosmetičkám. Po důkladné 
anamnéze zkušená kosmetička rozhodne o koncentraci a době působení jed-
notlivých speciálních produktů. Kromě toho musí zajistit odpovídající následná 
opatření - především bezpodmínečnou ochranu proti slunci pro čerstvě ošet-
řenou kůži čistícím systémem. 

PŘÍRODNÍ PEELINGOVÝ PROCES. Obal člověka – kůže 
se neustále obnovuje buněčným dělením. Nejvrchnější rohovinová vrstva se 
postupně odloučí ve formě malých šupinek, které jsou neustále nahrazovány 
novými buňkami z bazální vrstvy. 
Bohužel, ne vždy se tento proces odehrává tak hladce. Pomocí ovocných ky-
selin můžeme oddělit nadměrné vrstvy kožních buněk a odstranit je. Pokud přebytečnou odumřelou rohovinu odstraníme, dojde nejen k ztenčení, ale 
především ke zlepšení vnímavosti a kvality pleti.   

CO JSOU OVOCNÉ KYSELINY? Alfa-hydroxy kyseliny (např. kyselina glykolová, kyselina jablečná, kyselina citrónová, kyselina vinná) a beta hydroxy 
kyseliny (např. kyselina salicylová), patří do skupiny látek, které jsou často označovány jako ovocné kyseliny. Přirozeně se totiž vyskytují v různých druzích 
ovoce a některých rostlinách. Jsou netoxické a biologicky odbouratelné. 

Alfa a beta-hydroxy kyseliny, anglicky - alfa hydroxy acid (AHA) a beta-hydroxy acid (BHA), se s úspěchem používají v kosmetice především jako chemický 
peeling na olupování kůže. Na rozdíl od přípravků používaných v lékařské praxi (např. kyselina vitamínu A), je používání AHA a BHA řízené a bezpečné. 
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Připravila: 
Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen Cosmetics, 
soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová

EXFOLIATION SYSTEM

Z  čeho se EXFOLIATION SYSTEM skládá? EXFOLIATION SYSTEM 
od JANSSEN COSMETICS obsahuje pět kyselých přípravků a jeden produkt 
neutralizační. Všechny jednotlivé kroky ošetření jsou pečlivě koordinovány.  
 
JAK SE POUŽÍVÁ EXFOLIATION SYSTEM? 
EXFOLIATION SYSTEM nabízí k použití široké spektrum: 

•  Exfoliace: Uvolní příliš intenzivní nahromadění a vzájemné spoutání 
keratinových buněk (korneocytů) a osvobodí sloučeniny lipidů. Horní 
odumřelé kožní buňky odstraní, pleť ztrácí šedý nádech a je znatelně 
jemnější a svěžejší. 

• Regulace: Kyselé prostředí z ovocných kyselin zabraňuje ucpání vylu-
čovacích kanálků mazových žláz (komedonů). Zjemňuje velikost pórů 
a kyselý kožní film podporuje lepší kvalitu rohoviny. Kůže je opět jasná 
a čistá. 

• Regenerace: Peeling gel proniká do  hlubších vrstev pokožky, tam 
uplatňuje svůj stimulační účinek. Pokožka získá pevnější strukturu, vi-
ditelně omládne a vyhladí se její povrch. 

• Hydratace: Zlepšením kvality horní vrstvy kůže a stimulací buněčné 
aktivity ve  spodní vrstvě kůže zajistíme lepší schopnost vázat vodu 
v kůži. Zvýší se hydratace a zjemní se vrásky. Kůže je dobře připravena 
pro další péči.

• Rozjasnění: Pigmentové skvrny (např. povrchové stařecké) znatelně 
projasní. Pleť vypadá hladší a jasnější. 

JAK PRACOVAT V KABINĚ S PŘÍPRAVKY EXFOLIATION SYSTEM? 
Nejideálnější postup je doporučit svým zákazníkům komplexní čtyřtýden-
ní péči.  
Nejprve je nutné analyzovat problém kůže, abychom mohli doporučit, 
jaký peeling, koncentraci a délku působení použijeme. Dále doporučíme 
i vhodný pěstící program na domácí ošetření přípravky Janssen cosme-
ceutical.  
Vysvětlete s maximální péčí ošetření i důvody, proč by během ošetřovací 
kůry nemělo dojít k přerušení kabinetní péče. Zajistěte v průběhu péče 
optimální zákaznický servis. Vysvětlete důležitost ochrany a následného 
kvalitního ošetřování pokožky.  

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Vysoce koncentrované speciální výrobky s ovocnými kyselinami jsou urče-
ny pouze pro profesionální použití v kabině. Tam se osvědčily. Dodržujte, 
prosím, naše pokyny a doporučení pro použití. 
Při správném použití nemusíte žádné nežádoucí účinky očekávat, naopak 
zákazník bude potěšen hladkým průběhem ošetřením přípravky EXFOLI-
ATION SYSTEM s viditelným obnovením pleti.  

1. Očištění 5700P Cleanser   

2. Ošetření očí, rtů a znamének 061 Rich eye con-
tour cream nebo 561 Eye zone gel

3. Aplikace ovocných kyselin krok  

A) 5720 P Exfoliator 20,  

B) 5730 P Exfoliator 30,  

C) 5740 P Exfoliator 40,  
D) 5760 P Exfoliator 60

4. Neutralizace ovocných kyselin  

5710P pH Neutralizer 

5. Ošetření očí a rtů 061 Rich eye contour cream 

nebo 561 Eye zone gel 

6. Zklidňující masáž  

2230P Sensitive Skin Complex 

7. Ochrana pře UV zářením  

2830 Face guard plus  30 UV 
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Ve dnech 5. a 6. září proběhl již 18. největší 
mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnic-
tví a zdravého životního stylu v ČR.
I  my jsme se veletrhu zůčastnili. Ne jako 
vystavovatelé, ale například jako odborní 
porotci při soutěži Make-up (paní Bohumi-
la Christophová), či pozorovatelé. Na vele-
trhu jsme se potkali s mnoha známými lid-
mi a mohli jsme sdílet novinky a postřehy 
ze světa kosmetiky. Milou povinností pak 
pro nás bylo převzetí ocenění našich vý-
robků HIGH QUALITY PRODUCT za výrob-
ky DETOX CREAM a DETOX FORMULA

Krátce z veletrhu



Zimní péče

101 CLEANSING MOUSSE pěna na čištění pleti
102 SKIN TONIC pleťové tonikum bez alkoholu
107 SKIN REFINING ENZYME PEEL enzymatický peelingový gel
Pro domácí použití - naneste večer v tenké vrstvě na očištěnou pleť a poté přetřete obvyklým krémem.  
110 DE-AGE &  RE-LIFT CREAM denní krém s ochranným faktorem SPF 12
120 EXTRA RICH CONVENIENCE CREAM vydatný noční krém pro suchou pleť. U velmi suché pleti je ideální 
ochranou před větrem a nečasem. Vhodný i jako ochrana proti mrazu na hory!
130 DE-AGE & RE-LIFT CONCENTRATE účinný koncentrát proti vráskám 
141 TRIFOLIA FACE MASK  pleťová krémová maska s extrakty z jetele. Přebytky masky po 20. minutách pouze 
sebrat z povrchu obličeje a vetřít do pokožky paží.  
150 DE-AGE & RE-LIFT LOTION emulze na hydrataci, zklidnění a projasnění pleti. Vhodné spíše pro mastnější pleť, 
nebo jako podklad pod make-up  
160 BI-CARE EYE CREAM oční krém. Vysoce kvalitní péče o oční partie s vitamíny.
170 ISOFLAVONIA RELIEF apsle k regeneraci kůže pro ženy od 40 let. Obsah kapsle se vymáčkne a špičkami prstů 
rozdělíme po kůži.  Obzvláště si všímáme vrásek, do kterých přípravek jemně vmasírujeme.
180 TRIFOLIA COMPLEX  intenzivní olejové obličejové sérum
Vhodné užívat jako kůru 4-6 týdnů.
190 DE-CONTRACTSERUM GEL koncentrát na mimické vrásky.
Nanášejte před obvyklým ošetřováním pleti vysoko kolem očí.
199 „TRIPLE ACTION SKIN RECOVERY“ sestava tří přípravků
Set se používá jako večerní kúra na 28 dní.

Pomalu se zkracují dny, ubývá tepla a  stále čas-
těji je venku nepříjemné a  sychravé počasí. Tuto 

změnu velmi rychle zaznamená i  vaše pleť. S  přibý-
vajícím chladem je kůže potřebuje vydatnější péči. Tělo si proti chla-
du chráníme teplým oblečením. I pro kůži na  obličeji vybíráme vy-
datnější péči. Pro náročnější pleť se výborně hodí přípravky z  řady  
REGENERATION od Janssen Cosmetics. Řada obsahuje  pestrou škálu pro-
duktů. Jejich vzájemnou kombinací lze vyhovět mnoha typům pleti. 

Ideální kombinaci a  správné 
použití vám pomůže vybrat 
školená kosmetička.

Připravila: Bohumila Christophová
– školící kosmetička Janssen cosmetics, 
soudní znalec, kosmetika vizážistka, ško-
litelka CIBTAC



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

Luxusní série  
pro náročnou pleť 
má vědecké jádro 

a harmonickou 
koncepci.

Výrobky obsahují  
mimořádně aktivní komplexy  

z perel, kaviáru, magnólie,  
pomerančů  

a šampaňského.

Aktivní komplexy  
hydratují, vyživují,  

regenerují, projasňují  
a probouzejí  

v kůži nový život.


