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EDITORIAL NÁVŠTĚVA U VÁS
Drahovzalová
Jablonec nad Nisou

Co vás přivedlo k podníkání a ke kosmetice?
Začala jsem v roce 1999 po mateřské dovo-
lené, kdy se mi začal plnit sen. A měla jsem 
hezký začátek. Nastoupila jsem ke kolegyni do 
rozjetého salonu, dostala jsem pár zákaznic  
a postupně si vybudovala svůj vlastní salon.

Proč právě Janssen Cosmetics?
Bylo to docela náhodou, jelikož na jaře 1999 
jsem byla na kosmetickém veletrhu v Praze, 
kde mě zaujal svojí ucelenou nabídkou pro-
fesionální kosmetiky stánek firmy Janssen 
Cosmetics. Nakoupila jsem si základní řadu 
do začátku a od té doby jsem Vaše. Díky stále 
přicházejícím novinkám a úžasným školením 
nemám potřebu hledat jinou značku.

Jaký byl váš nejlepší a nejhorší zážitek v pod-
nikání?
Nejhorší? Ten asi nemám. A nejlepší? Každá 
spokojená zákaznice, která se vrací.

Co soudíte o úrovni kosmetických služeb v ČR?
Myslím si, že jako v každém oboru jsou salony 
výborné i horší. Asi je to o tom, jak vysokou 
laťku si každý nastaví, jak zodpovědně a pocti-
vě pracuje.

Rada na závěr pro všechny začínající kosme-
tičky a možná nejen pro ně?
Pracovat s láskou a poctivě a na začátku mít 
trochu toho pomyslného štěstíčka.

Jaro je krásné období roku a po nepříjemné 

zimě se už těšíme ven do přírody, na zahrád-

ku, nebo sportovat. Nesmíme však zapome-

nout, že nejvíce ničí pleť dehydratace a UV 

záření. 

Malý zázrak je NOVÁ pleťová hydratační ge-

lová maska s aquaporínem, kterou naneste 

na noc v tenké vrstvě pod krém.

Krémů na denní ochranu před UV zářením 

máme u Janssen cosmetics celou řadu ať už 

s barevnými pigmenty, nebo bez a můžeme 

vyhovět každému typu pleti.  

Tak krásné jaro s vhodnou UV ochranou  

a dejte vaši pleti napít.

Bohumila Christophová



NÁVŠTĚVA U VÁS
Martina Hejnová
VIP kosmetička firmy Janssen Cosmetics
PRAHA  - Klánovice

Co vás přivedlo ke kosmetice?
Kosmetika mě lákala už na střední ško-
le. Tak jsem také začínala líčit a od toho 
je ke kosmetice už hodně blízko. Účetní 
jsem dělat nechtěla, tak jsem si udělala 
kurz, zkusila jsem to a vyšlo to. Líčením 
se dnes jen tak neuživíte, proto jsem 
spojila líčení s kosmetikou a jsem za to 
ráda. Baví mě to, mám práci jako koní-
ček.

Proč právě Janssen Cosmetics?
Moje kosmetička s Janssenem pracova-
la, chodila jsem k ní už od patnácti let. 
Takže díky ní pracuji s Janssenem. Zkou-
šela jsem i jiné značky, ale co se týká 
kvality, nebylo to ono. Přístupu a péči 
jako máte vy se dá těžko konkurovat  
a školení s paní Christophovou jsou bez- 
konkurenční! Letos už je to vlastně  
10 let, začínala jsem přesně 1. 1. 2005.

Jaký byl váš nejlepší a nejhorší zážitek 
v podnikání?
Nejhorší? Asi když jsem dostala výpo-
věď z nájmu a musela jsem narychlo 
shánět nové prostory. To bylo špatný, 
ale štěstí mi přálo a zvládla jsem to.
A nejlepší? Těch je víc… Velký zážitek  

a odměna pro mě bylo pozvání do síd-
la firmy Janssen v Německu a všechna 
ocenění, která jsem dostala :) Ale hlav-
ně když se klientky a klienti vrací a vi-
dím výsledky naší práce. 

Co soudíte o úrovni kosmetických slu-
žeb v ČR
Myslím, že je to o lidech a jejich přístu-
pu. Jako ostatně všude. Člověk se musí 
snažit a pořád se vzdělávat. Jakmile za-
krní, je to špatně. Pak už záleží na zá-
kazníkovi, čemu dá přednost. 

Rada na závěr pro všechny začínající 
kosmetičky a možná nejen pro ně?
Aby byly trpělivý a dělaly tuhle práci  
s láskou. Bez toho to nejde.

RICH ENERGY MASK OO41
Maska vydatně regeneruje, revitalizuje, hydratuje a navodí svěží 
odpočatý zjev.

Použití: Naneste večer v tenké vrstvě na vyčištěnou pleť. 
Po cca dvaceti minutách zbytek vetřete do pleti.
Tip: Vhodná i ke kosmetickým masážím.

nová receptůra



KROK ZA KROKEM 
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 zaostřeno na přitažlivost...

Připravila:
Bohumila Christophová - školící kosmetička Janssen Cosmetics, soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová
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... KRÁSNÁ PRSA

Žádejte u vaší kosmetičky.

Na pěstění prsou a dekoltu Vypnutí a zvětšení objemu

Čištění / Peeling 7000 P Oxygenating Body Scrub

Stimulace / Masáž 7510 P Body Toning Modelage

Zábal - Body Pack 7689 P Cryogenic Alginate „ARCTIC”

Závěr 7700 P Perfect Bust Formula
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JAK JSEM SE STALA KOSMETIČKOU!
Milé dámy kosmetičky, 
s většinou z Vás jsem měla tu čest se setkat na letošním jarním se-
mináři a v tomto čísle našeho pravidelného čtvrtletníku bych se  
s Vámi ráda podělila o to, jak jsem se vlastně dostala k práci kosme-
tičky. Spoustě z Vás se splnil sen, stát se kosmetičkou, já žádný kon-
krétní neměla, jen potřebu, cítit se ve svém zaměstnání užitečná  
a nápomocná. Samozřejmě by mě ani ve snu nenapadlo, že je to možné 
v oboru kosmetiky. A podnikání? To už vůbec ne. Vzhled a vizáž mně sice 
nikdy cizí nebyla, ale péče o pleť, jak jsem později zjistila, byla téměř 
nulová, ba co více, naprosto „hrozivá“, ale o tom se raději podrobně 
rozepisovat nebudu. Nějaké chození na kosmetiku mně připadalo na-
prosto zbytečné, kosmetika jako taková mě, abych pravdu řekla, vůbec 
nezajímala, nepřipadalo mi důležité ji navštěvovat a  ani jsem nevěděla, 
proč bych to vlastně měla dělat, nevěřila jsem, že je to k něčemu dobré.  
Občas jsem si na nějaké to ošetření zašla, ale spíše jen z nějakého hecu, 

žádná pravidelná návštěvnost.  Nicméně i nadále mě tato služba nechá-
vala naprosto chladnou.  Možná proto, že mi do té doby nedokázal nikdo 
logicky vysvětlit PROČ?  Pak přišlo období, kdy jsem se rozhodovala, co 
budu dělat a jednoho krásného dne přišla nabídka, od jedné vyjímeč-
né úžasné dámy, samotné naší šéfové paní  Bohumily Christophové, co 
takhle zkusit kosmetiku? O paní Christophové jsem věděla, že je velice 
úznávaná ve svém oboru a tak jsem si řekla, proč ne. Hned při prvním 
školení mě výklad paní Christophové velice nadchl, najednou jsem po-
chopila, jak funguje kůže, jak důležitá je tak „banální věc“ , jako je od-
ličování, nejčastější chyby v ošetřování, ale i životním stylu, který má 
vliv na pleť, špatný výběr kosmetických přípravků, z velké části i celková 
nevědomost, jakým typem pleti jsme vlastně obdařeny, či neobdařeny. 
A to, že kosmetika nejsou jen kvalitní krémy. Myslím, že velice rychle 
jsem  pochopila principy v ošetřování, základní složení pěstící kosmeti-
ky a v podobě výkladů paní Christophové mě tento obor začal zajímat 
více do hloubky. Nakonec se ze mě přece jenom stala mnou dříve tak 
„nepotřebná“ kosmetička. Mám svůj salon, kde si plním nejen sny kos-
metičky, ale těší mě, že za mnou chodí dámy a já jim mohu pomoci s 
jejich problémy a potřebami. Největší odměnou pro mě jsou  spokojené 
zákaznice a výsledky, kterých společně dosahujeme, což mě neustále 
nutí se vzdělávat a posouvat dále. A neméně to, že jsem se ocitla mezi 
Vámi, zkušenýmy kosmetičkami a měla tu čest začít svá první školení.  
Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci a těším se na další setkání s Vámi.

 Sabina Klumparová                                                                                                     
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TOP 10 
PRODUKTŮ
ZA ROK 2014

 1   84004 - Perfect Cover Cream 04 

 2   6620 - Balancing cream

 3   011 - Optimal tinted Complexion Cream

 4   117 - Skin Contour Cream

 5   8104.901 - Dermafleece mask collagen pure

  6   2220 - Calming Sensitive Cream

  7   2910 - Detox cream

 8   517 - Day Vitalizer

  9   2400 - Scar cream

10  6600 - Gentle cleasing powder



AQUAPORIN
Aquaporiny jsou bílkoviny, vložené v buněčné membráně, které regulují prů-
tok vody. Selektivně provádějí molekuly vody dovnitř a ven z buňky, a zároveň 
zamezují průchodu iontů a dalších rozpuštěných látek. Označujeme je jako 
vodní kanály. 

Přítomností vodních kanálů se zvyšuje propustnost pro vodu. 

(V roce 2003 byla udělena Nobelova cena za chemii Peteru  Agre za objev aquaporinů a Rodericku 
Mac Kinnon za práci na struktuře a mechanismu draselných kanálů.)

Každá buňka se skládá především z vody. „Voda není jen uvnitř buň-
ky, ale pohybuje se přes membránu a to velmi organizovaně. Proces 
probíhá ve tkáních, které mají tyto aquaporiny neboli vodní kanály, 
velmi rychle.“

AGP Aqua Glycero Porin  
High Tech AGP peptid je hexapeptid, který stimuluje tvorbu aquaporinů 3 (AQP3),  
a tím zvyšuje transport vody z bazální vrstvy epidermis do stratům corneum (SC). 
Obsah vlhkosti v pleti může být nejen zachována, ale dokonce se může díky o high-
tech peptid AGP zvýšit. Kromě toho, AGP poskytuje komplexní ochranu proti stár-
nutí pokožky. Zlepšením funkce přírodní překážky, zvýší syntézy kolagenu. Působí 
i na stimulaci buněčné proliferace.

Nově se v kosmetice Janssen cosmetics v DRY SKIN  - modré řadě objeví dva výrobky  
s  AGP - speciálním Aqua Glycero Porin peptidem, který v buňkách stimuluje 
aquaporaci. Je zakomponován do přípravků: 

511 AQUATENSE MOISTURE GEL lehký krém na podporu vlhkosti 

590 HYDRATING GEL hydratační gelová maska
  



inspira: med
pro viditelné omlazení pleti
bez rizika a vedlejších účinků

Účinnost Youth Preserve omlazujících molekul: 

před po 2 měsících

VYHLAZENÍ RELIÉFU VLASTNÍ HODNOCENÍ PROBANTŮ PO 2 MĚSÍCÍCH
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inspira: med
BY

Kůže, náš největší orgán, je denně vystavena různým externím a interním vlivům. Je vystavena působení suchého a teplého vzduchu, vlivu potra-
vin z Fast Foodu, alkoholu, tabáku a v neposlední řadě i vlivům životního prostředí. Toto zanechává viditelné stopy v podobě vrásek, pigmentací, 
zašedlé pleti a zarudnutí. Bylo by krásné, kdybyste mohli je n svléknout svou starou kůži a nahradit ji novou. Máme pro vás dobrou zprávu. S tímto 
přáním vám můžeme pomoci!    
Kosmetika inspira: med, je jemnou alternativou k plastické chirurgii. Ošetřovací metody byly vyvinuty na pomoc kůži, 
aby rychle dostala hladký zářivý vzhled.  
Péče inspira: med je založena na spojení kvalitní práce proškolených odborníků s vědecky vystavěnými přípravky. 
Tajemství úspěchu spočívá v kvalitním ošetření a správné a hlavně pravidelné domácí péči. 

Časopis pro vás připravil team Janssen Cosmetics CZ

CHRISTOPH TRADE s.r.o. 
Nová Přímětická 360/24, 669 04  Znojmo

tel.: +420 515 261 626, mobil: +420 776 602 616
e-mail: info@janssen-beauty.cz

www.janssen-beauty.cz


