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NÁVŠTĚVA U VÁS

Co vás přivedlo ke kosmetice?
Do roku 1999 jsem pracovala jako sekretářka generálního 
ředitele v ČKD. Kosmetika mě od jakživa lákala a tak jsem se 
šla jednou podívat na veletrh a nadchla jsem se pro to tak, 
že dnes po skoro 16 letech bych si život bez téhle práce ani 
nedokázala představit.

Proč právě Janssen?
Byla a je to pro mě jedna z mála kosmetik kde můžu mys-
let! To vidím jako největší plus, protože některé firmy vám 
přesně nadiktují celý postup, ale u Janssenu je to jinak. Tady 
máte svobodu. Můžete mezi sebou kombinovat a máte 
na výběr nespočet variant. Samozřejmě jsou tu i jiné věci 
jako školení grátis, podpora a servis, vstříctnost a především 
žádné podmíkdy typu, „musíte od nás odebrat ...“ nebo na-
opak „nesmíte odebírta nic jiného ...“

To je pro nás čest slyšet něco takového. Děkuje-
me. Rád bych se zeptal na Váš nejlepší a nejhorší 
zážitek v podnikání?
Nejhorší? Tak to jste mě dostal, to si asi na žádný ani ne-
vzpomenu. A nejlepší? Ten mám každý den, za každou spo-
kojenou zákaznicí. To je pro mě nejlepší zážitek! 

Co soudíte o úrovni kosmetických služeb v ČR
Já vám odpovím trošku jinak na trhu jsou dobré i horší pro-
dukty, jako jsou dobré a horší kosmetičky. Znám hodně pří-
padů, kdy si někdo otevřel salon a do roka byl nucen zavřít, 
protože si nevydělal ani, jak se říká, na slanou vodu. Kos-
metička musí být spojení psychologa a kosmetologa, potom 
má šanci uspět. 

Rada na závěr?
Z lidského pohledu řeknu dělat to s radostí. Všechno co 
děláte s radostí lidi poznají a budou se k vám rádi vracet! 
A z profesního pohledu, dychtit po informacích! 

ACh

MONIKA FRANTIŠOVÁ
VIP kosmetička firmy Janssen Cosmetics   
PRAHA

EDITORIAL

Nejrychlejší pomoc pro vyčerpanou 

a unavenou pleť je dostatek hydratace 

a intenzivní dávka vitamínů  

a to především vitamínu C.  

U Janssen Cosmetics jsme inovovali řadu 

pro náročnou pleť DEMANDING, která je 

nově bez parabenů, s vysokou dávkou 

aktivních látek, mezi kterými vyniká 

především vitamín C.

B. Christophová



PAMATUJTE...
Při výběrů kosmetických přípravků se řiďte především stavem a potřebami pleti.

Nezapomeňme, že důležitější, než krásný luxusní obal je kvalitní a cenově dostupný přípravek, který je uvnitř.  

Volte přípravky nejlépe po konzultaci s odborníkem, nenechte se zlákat pouze obrázkem. 

Nešetřete na čistících přípravcích - je to první krok ke krásné a  zdravé pleti. 

Dopřejte si nejen krém, ale i  ampulkové a gelové koncentráty, které jsou hlavním nositelem okamžité 
hydratace, energie, regenerace a vydatného oživení pleti.

Nezapomínejte, že je třeba krémy občas prostřídat. I  velké dobroty se můžete přejíst. 

Nutná je i  kvalitní a pravidelná UV ochrana a  to nejen u pigmentované pleti. 

Častým problémem je dehydratace, poraďte se jakým způsobem vylepšit hydrataci vaší pleti.

NÁVŠTĚVA U VÁS
PERTA KUZBOVÁ A MILENA BÁRTOVÁ
VIP kosmetičky firmy Janssen Cosmetics   
BENEŠOV

Jaké byly vaše začátky s podnikáním?
Pracovaly jsme společně v jednom místním sa-
lonu, ale díky tomu, že tam tehdy nebylo úplně 
klidné prostředí a často docházelo k vypjatým 
situacím nás, vlastně Mílu napadlo, že se osa-
mostatníme. V roce 2006 před vánocemi jsme 
se rozhodly, daly výpověď a začaly shánět nový 
prostor. Měli jsme štěstí a tak zhruba za tři měsí-
ce jsme se stěhovaly do těchto nově opravených 
prostor v centru Benešova.

Proč jste zvolily právě značku Janssen 
Cosmetics?
Chtěli jsme pro zákaznice standard, na který byly 
zvyklé a na doporučení naší kamarádky a kolegyně 
slečny Otradovcové jsme se dozvěděli o kosmetice 
Janssen Cosmetics. Od té doby jsme věrni značce 
a nic jiného ani nezkoušíme. Především nás baví 
vaše školení. S ostatními firmami se to nedá srov-
nat. Paní Christophová nás nabije nejen informace-
mi, které jinde neuslyšíte, ale i svou životní energií.

Váš nejlepší a nejhorší zážitek nebo 
moment v podnikání?
Tak začneme tím nejhorším. To byl beze sporu čas 
kdy jsme zařizovaly tento salon. Ani jedna z nás 
nevěděla vlastně do čeho jde, měly jsme obavy 
o naše zákaznice a navíc na to všechno nebylo ani 
moc času.
A nejlepší? Nejlepší bylo zjištění, že naše zákaznice 

jdou za námi jako za kosmetičkami. Když jsme se 
totiž přestěhovaly měly jsme určité obavy, zda bu-
deme mít dost klientely, ale musíme říct, že 90% 
zákaznic přešlo k nám do salonu. Nesmíme zapo-
menout, ale taky na první školení u vás ve Znojmě.

Jak vidíte úroveň kosmetických služeb v ČR?
Abychom vám pravdu řekly tak si nemyslíme, že by 
to bylo nějak moc valné.
U nás v Benešově je kosmetická škola a každoroč-
ně vyprodukuje 20 – 30 nových kosmetiček, které 
mnohdy tu práci ani nechtějí dělat. A naopak ty, 
které by chtěly, nenajdou práci. 

Vaše rada na závěr pro ostatní kosmetičky?
Musí mít k té práci vztah. Člověk musí být tak trochu 
zpovědnice a psycholog.
Vždyť když se ohlédnu, tak my jsme se svými zákaz-
nicemi prožívaly a pořád prožíváme jejich starosti 
i radosti, vtahy, porodily jsme s nimi děti, postavily 
domy a staly jsme se mnohdy i přáteli.



KROK ZA KROKEM 
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0061 RICH EYE CONTOUR CREAM 
vysoce účinná péče o okolí očí  

Charakteristika:
• vyhlazuje vrásky a pěstí citlivou oblast kolem očí
• lehký krém, který okamžitě zpevní a zvýší elastičnost pleti   
• podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti

Účinné látky:
• ovesný extrakt – intenzivně regeneruje a vypíná pleť  
• sacharid Isomerate - z rostlinné glukózy poskytuje dlou-

hotrvající hydrataci
• kyselina hyaluronová - ihned zvyšuje vlhkost pokožky, 

snižuje povrchové napětí
• vitamin A palmitát - podporuje regeneraci pokožky
• makadamový olej - chrání před vysoušením, má pěstící 

účinky, zanechává pleť jemnou a hladkou

Použití: Vklepáme ráno, nebo večer na očištěnou pleť v okolí 
očí. Je velmi vhodný jako podklad pod make-up očí.

Tip: Lze použít společně v kombinaci s očním gelem.
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Připravila: 
Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen Cosmetics, 
soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová

DEMANDING SKIN
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POPIS OŠETŘENÍ Pro náročnou pleť PRODUKTY

čištění 0000 P Brightening Face Cleanser  

tonizace 0001 P Brightening Face Freshener

oční ošetření 0061 P Rich Eye Contour Cream 

peeling /hluboké čištění 0007 P Intensive Face Scrub 

nebo 7578 P Thermo Peel Mask Sanddorn 

po hlubokém čištění (pokud je nutné) 4430 P Normalizing Skin Complex

účinný koncentrát 0031 P Vitaforce C Skin Complex 

nebo ampulkový koncentrát 1990 P Lifting Effect

masáž 0022 P Vitaforce C Cream  

nebo 8302901 Massage Fleece Face Set Vitamin C

maska 0041 P Rich Energy Mask

nebo 8104912 Dermafleece Mask Collagen Vitamin C 

nebo 841 P REVIGORATING GEL MASK    

+dekolt 0071P Firming Neck & Decolete Cream

UV ochrana 2815 Face Guard

závěrečná péče o oči 0061 P Rich Eye Contour Cream

denní péče 0011 P nebo 0012P Optimal Tinted Complexion Cream

nebo 0010 P Rich Nutrient Skin Refiner 

večerní péče 0021 P Lifting & Recovery Cream 

0022 P Vitaforce C Cream  



0031 VITAFORCE C SKIN COMPLEX  koncentrát vitamínu C. 
Charakteristika:

pleť je vitálnější a odolnější, vypadá mladistvě

podporuje tvorbu kolagenu a elastinových vláken, neutralizuje volné radikály

viditelné zlepšení struktury pokožky, podporuje a stimuluje přirozené regenerační procesy pleti

přispívá k jemné a pevné pleti, zpomaluje předčasné stárnutí pleti

TOP
nejlepších odběratelek pro rok 2014

1. Marcela Růžičková
 Rousínov u Vyškova

2. Vladimíra Hyblová
 Kobeřice 

3. Martina Hejnová
 Praha

4. Zdeňka Ševčíková 
 Fryšták

5. Gabriela Rychtaříková
 Olomouc

6. Romana Bílková
 Rokycany

7. Zuzana Kroupová
 Praha

8. Bohumila Špačková
 Pardubice

9. Jitka Drahovzalová
 Jablonec nad Nisou

10. Magda Bartošová 
 Litovel

Nnový



Co všechno dokáže 
vitamín C ? 
Především pleť viditelně rozzáří, zvýší odolnost, vitalitu a podpoří 
mladistvý vzhled. V hloubi pleti dochází k neutralizaci škodlivých 
volných radikálů, stimulaci tvorby kolagenu a elastinu a ke zrychlení 
regeneračních procesů. Výsledkem je hladká zpevněná pleť, s pev-
nější strukturou a celkové viditelné omlazení. Výborně se vitamín 
C doplňuje s vitamínem E, který chrání buněčné membrány před 

atakem volných radikálů, pomáhá zpomalovat stárnutí. 
I když vaše pleť ještě nevyžaduje vysoce aktivní pěstění, zkuste i vy 
na přechodnou dobu některý z přípravků s vitamínem C. 
Například krémem s vitamínem C si nechejte vymasírovat obličej. 
Výborně vás osvěží a podpoří regenerační a ochranné procesy. 

0022 VITAFORCE C CREAM 
krém s vitamínem C
Použití: Nanášíme ráno, nebo 
večer na očištěnou pleť. 

Tip: Vhodný i  ke  kosmetické 
masáži obličeje.

0031 VITAFORCE C SKIN 
COMPLEX  koncentrát s  vita-
mínem C  
Použití: V průběhu kůry nanáší-
me ráno, nebo večer. Bez pro-
blémů se vpraví do  pokožky. 
Poté aplikujeme obvyklý denní 
respektive noční krém.

Tip: Máte spíše mladou, mast-
nou a  porézní pleť, se sklony 
k  občasným pupínkům? Jste 
kuřák, vaše pleť má našedlou 
barvu a chybí jí jiskra? I pro vás 
je výborným přípravkem sé-
rum s obsahem vitamínu C.



JANSSEN COSMETICS byl již po čtvrté 
oceněn za inovaci “Prix H. Pierantoni de 
L’Innovation”, která je pravidelně 
udělována v Paříži ve spolupráci 
s časopisem “Nouvelles Esthétiques”

JANSSEN  S TAR S

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


