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NÁVŠTĚVA U VÁS
Jana Skovajsová
Salón Janka Beauty, Liptovský Mikuláš (SK)

Milé kolegyně, vážení čtenáři.

mi túžila. Neskôr som sa zamestnala v salóne
a pár rokov na to som začala aj podnikať, čo mi

V tomto čísle, jak již každoročně v létě,

dáva väčšiu voľnosť a tvorivosť.

se věnujeme především hydrataci.

S kozme kou JANSSEN COSMETICS som sa

Nezapomínejte, že masírovat obličej

prvýkrát stretla pred 9 rokmi (roku 2007).

v parném létě olejem, je pro pleť to-

Veľmi ma upútala a po prvom školení s pani

též, jako hasit vaši žízeň vydatným po-

Christophovou, ktorá dáva do školenia srdce

krmem. Proto, pokud jste ještě nevy-

aj dušu, som bola rozhodnutá s touto kozme-

zkoušeli, dejte ve vašem saloně šanci

kou pracovať.

masážnímu matrigelu a gelovým dvou-

Je mi srdcu blízka a spája sa v nej všetko, čo

složkovým maskám.

som od kozme ky očakávala – starostlivý

Nezapomeňte si prohlédnout i novin-

a podrobný prístup na školeniach, ústreto-

ky, které aktuálně zařazujeme, protože

vosť, profesionalita, stavebnicové rady, ktoré

jejich hydratační a vypínací schopnos

sa dajú medzi sebou výborne kombinovať

nejvíce oceníte v parném létě.

a v neposlednom rade kvalita prípravkov a ich

Krásnou dovolenou přeje.

neustále obnovovanie. S nadšením zisťujem,
Bohumila Christophová

Celostátní seminář
pro rok 2016
5.–6. října
2016
Hotel Savanah

Kozme ka,

líčenie a starostlivosť o seba

že vždy je sa čo učiť, rozvíjať sa a rásť. Teším

a druhých ma veľmi priťahovala už od detstva.

sa aj z úžasného kolek vu dievčat zo Sloven-

Celé hodiny som dokázala presedieť nad kni-

ska, ktoré som na školeniach spoznala.

hami o líčení a kozme ke. Vtedy ma však ani

Láska a zodpovednosť pri práci a všetkom, čo

nenapadlo, že raz budem mať vlastný kozme-

robím sú pre mňa dôležité.

cký salón. Po neúspešnej kancelárskej práci,

Prajem vám všetkým veľa lásky, úspechov,

kde som sa skôr trápila, som sa rozhodla ísť na

nadšenia a radosti v osobnom a pracov-

kozme ckú školu v Bra slave, po čom som veľ-

nom živote.

NÁVŠTĚVA U VÁS
Jana Dolincová
Štúdio krásy, Banská Bystrica (SK)

Pri hľadaní tej správnej cesty pre mňa som v roku 1993 narazila nna
Prvú súkromnú pomaturitnú školu, odbor kozme ka v Bra slave. Po
jej absolvovaní v roku 1995 som pracovala v troch kozme ckých salónoch a naberala veľa skúsenos . Od roku 2002 idem samostatnou
dráhou vo vlastnom Štúdiu krásy.
Kozme ka, s ktorou som chcela začať v mojom salóne pracovať, mala
byť pre mňa značka, ktorú som dovtedy ešte nevyskúšala. Išlo teda
o nepoznaný začiatok v mojej praxi. Absolvovala som viaceré školenia,
ale stále som sa nevedela nadchnúť. Až na školení v Mar ne práve
v roku 2002 sa to zlomilo a bolo rozhodnuté okamžite. Prvé stretnu e
so značkou JANSSEN COSMETICS bolo nezabudnuteľné. Pani Bohumila Christophová značku prezentovala maximálne profesionálne, zaujímavo a aj s humorom jej vlastným, čo ma na jej prednáškach baví až
dodnes a veľmi sa teším na stretnu a s ňou. Školenia, ktoré organizuje
Danka Kozáková a jej firma PRO BEAUTY s.r.o., sú pre mňa vždy veľkým
obohatením. Na nich sa už niekoľko rokov stretávam nielen s cennými informáciami v oblas kozme ky, ale aj s pár super kolegyňami,
s ktorými sme sa stali priateľkami. A v neposlednom rade musím
spomenúť aj moju pracovnú cestu do sídla firmy v Aachene, na ktorú
rada spomínam. Značka JANSSEN COSMETICS, ktorá neustále prináša
novinky do môjho profesionálneho života, bude pre mňa „pracovná
láska“ na celý život, o čom svedčí aj spokojnosť mojich dlhoročných
klien ek. Toto všetko mi umožnilo prezentovať seba a moju milovanú
prácu v tomto časopise.

Ďakujem a veľmi sa teším na ďalšie výnimočné stretnu a so značkou
JANSSEN COSMETICS.

Valná hromada

UNIE KOSMETIČEK ČR
V pátek 24. 6. 2016 se konala v Praze Valná hromada Unie kosme ček ČR. V příjemném prostředí výletní lodě byly vyhodnoceny ak vity a ekonomika Unie kosme ček za r. 2015, kdy bylo
pozi vně hodnoceno především množství vzdělávacích seminářů, již tradiční úspěšný Kongres Unie a účast na významných
republikových soutěžích, především nejznámější Mistrovsví ČR
v Make Upu, organizovanou společně s Ing. Konečnou, ředitelkou výstav Beauty of World Praha. Še osme čce fy. Janssen Cosme cs, Bohunce Christophové byla nabídnuta účast v
pě členném organizačním výboru Unie kosme ček. Bohunka
ji přijala a byla účastníky Valné hromady schválena. Přejeme
hodně invencí v novém postavení. Věříme, že Unie v budoucím
roce nabídne kosme čkám mnoho zajímavých a především
vzdělávacích ak vit.

E. Ch.

HYDRATAČNÍ MASÁŽ
bez konzervantů!
U

žíváte si léta plnými doušky, dodržujete vzorně pitný režim,
a přesto se vám zdá vaše pleť vysušená a příliš navrstvená. Dopřejte si v kosmetickém salonu JANSSSEN COSMETICS hydratační ošetření, se speciální masáží, která nejen hydratuje, ale
celkově osvěží.
MASSAGE FLECE – matrigelová masáž.
Základem těchto masážních masek je výtažek z mořských řas. Má
výborné masážní účinky, pozi vně působí na pleť, ale také má
schopnost proniknout hluboko do pokožky, a tak ji lépe připravit na přije další kosme cké péče. Tyto masky nejsou chemicky
konzervované a díky svému zpracování jsou velmi dobře snášenlivé a vhodné pro všechny typy ple .
Maska s výtažkem z mořských řas působí pro zrudnu kůže, má regenerační a zklidňující účinky, udržuje vlhkost ple , zvyšuje
pružnost a elas čnost, vypíná pokožku. Působí pro podráždění, vyhlazuje pleť a hydratuje, maska je vhodná pro všechny typy ple .
8301901 Matrigel čistý – základní bez přísad
8302901 Matrigel vitamin C – s vitamínem C, pro náročnou a suchou pleť a urychlení hojení jizev
8304901 Matrigel caviar extrakt – s kaviárem pro náročnou a suchou pleť, s vysokou dávkou energie
8402 901 Matrigel silk protein set „D“ – s hedvábnými proteiny k pěstění hrubé, suché a citlivé ple
8407 901 Matrigel Tropic power – s přídavkem ovocných extraktů
CHARAKTERISTIKA:
• vynikající přípravek pro kosme ckou péči
• obzvláště snášenlivý, bez chemických konzervačních látek a parfémace
• působí pro zrudnu kůže, uklidňuje a zmírňuje podrážděnou pokožku
• vynikající masážní přípravek k péči o obličej i tělo
• udržuje vlhkost, chrání před vysoušením, zásobuje pleť živinami
• podporuje přirozený proces regenerace, zvyšuje pružnost a elas čnost
ÚČINNÉ LÁTKY:
• algináty – polysacharidy z hnědých řas,
má výborné zvlhčující účinky, vyhlazují
a regenerují pleť
• squalan – zvyšuje pružnost
a elas čnost ple
• rayon – derivát celulózy,
který přípravku propůjčuje
skluznost, slouží rovněž
jako pojící látka
• přídavné ak vní látky –
c vitamín, kaviár, hedvábný
protein a extrakty
tropického ovoce

Připravila:
Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen Cosmetics a inspira cosmetics, soudní znalec kosmetika vizážistika,
školitelka CIBTAC.

Op mální hydratace pomocí

ACAI BERRIES
Z ákladem slupovacích masek od JANSSEN COSMETICS je FILMALGINE®. Jedinečná an -aging formule složená z alginátů, sójových pep dů a izoflavonů. Přináší
kůži intenzivní hydrataci. Vědecké studie prokázaly, že dochází ke zjemnění a vyhlazení vrásek. Zlepší se pružnost a pevnost ple , projasní a vyhladí se i celková
povrchová struktura a reliéf a to i díky okluzivnímu efektu masky.

JANSSEN COSMETICS ve své nové masce Acai Hydra ng Peel-Oﬀ Mask 8388 P
kombinuje silný ochranný účinek Acai Berry (Euterpie brazilské) s výbornými
hydratačními vlastnostmi Pentavi nu®. Maska obsahuje velmi účinné složky,
které hydratují pokožku, chrání buňky a s mulují imunitní systém. Acai
Berry obsahuje důležité vitamíny, minerály a stopové prvky. Ty zvýší akvitu kožních buněk a posílí jejich přirozenou odolnost. Pentavi n®
poskytuje vynikající přísun vlhkos . Vrásky zapříčiněné suchem budou po aplikaci masky Acai Hydra ng Peel-Oﬀ Mask výrazně
jemnější. Výsledek je patrný okamžitě. Již po jednom použi
slupovací masky je pleť výrazně omlazená, hydratovaná,
růžová a chráněná.

B. Ch.

NOVINKA

EYE FLASH FLUID
THE PERFECT LOOK

Nejcitlivější oblast obličeje je oblast kolem očí. Kůže
je 5 až 10 krát tenčí, než je zbytek tváře. Má velmi
málo mazových žláz a je jen lehce podložena tukovou
tkání. Jemné zatížené stěny cév postupně ztrácí
pružnost, lymfa cký systém se stává pomalejší. Krevní
elementy pronikají skrz porézní stěny kapilár a zanechávají v oblas očního okolí tmavé s ny. Toto se nejvýrazněji projevuje především u lidí s nadměrnou
únavou a osob za žených nadměrným stresem.
Nový ampulkový koncentrát na oční okolí, posiluje
tkáně a zmírňuje napě
Eye Flash Fluid 1900 P, byl vyvinut speciálně pro
unavenou a citlivou pokožku kolem očí.
Formule obsahuje kombinaci krátko a dlouho řetězcové kyseliny hyaluronové, která okamžitě zjemní, až
vyhladí vrásky způsobené dehydratací. Obsažený
liftingový peptid Matrixyl 3000, stimuluje syntézu
kolagenu a kyseliny hyaluronové. To zlepšuje pružnost
a poddajnost pokožky.
Eye Flash Fluid pomáhá zmírnit jakékoliv otoky očí
a dává unavené ple kolem očí nový jas a mladistvý
vzhled během několika minut. V dlouhodobém horizontu udržuje přirozenou vlhkost, vyplňuje a viditelně
redukuje vrásky.

B. Ch.

NOVINKA

Všechno je to o

VODĚ

Obzvláště po náročné dovolené strávené u moře, nebo i po dovolené sportovně laděné. Cí te se konečně odpoča , plní nové energie a chcete i své ple dopřát něco navíc. JANSSEN COSMETICS má pro vaši pleť spoustu možnos , jak ji hýčkat. Jednou z nich
jsou dvousložkové gelové masky. Svým složením dokážou nejen pleť intenzivně hydratovat, regenerovat a zklidnit, ale doplní i chybějící stopové prvky a modelují kontury obličeje, znatelně vypínají, vylepšují reliéf, ochlazují, posílí pojivovou tkáň. Zvyšují komfort
kosme cké péče.

Revigora ng Gel Mask 841 P
– ak vně zpevňující gelová maska
CHARAKTERISTIKA:
• zpevňující ak vní maska
• pro viditelné vyhlazení kontur obličeje
• znatelně vypíná, vylepšuje reliéf a ochlazuje
• extrémně zvlhčuje, je nositel výrazných ak vních posilovačů ple
• obsahuje sójové pep dy, olivový olej, alginát a vitamín E

Perfect Skin Mask 7611 P
– an oxidační gelová dvousložková maska
CHARAKTERISTIKA:
• rozzáří a viditelně vyživí pleť
• maska vhodná pro suchou pleť, hydratuje, působí an oxidačně
• obsahuje algin z hnědé mořské řasy
• askorbát sodný, který zabraňuje oxidaci, guma guar
• stabilizátor a ethylhexylglycerin
in s hydratačním efektem

Balancing Mask 7612 P
– vyvažující gelová dvousložková maska
CHARAKTERISTIKA:
• hydratační a vyvažovací maska, zmírňuje záněty a zarudnu
• vhodná pro smíšenou porézní pleť
• obsahuje chrpu a květy růže damaškové jako an oxidant
• algin z hnědých řas, který hydratuje a guma guar jako stabilizátor
• ethylhexylglycerin s hydratačním a an mikrobiálním efektem

Moisturizing Mask 7615 P
– hydratační gelová dvousložková maska
CHARAKTERISTIKA:
• hydratuje a zvyšuje pružnost
• zrychlí vstřebávání dalších ak vních látek, posílí pojivovou tkáň
• obsahuje algin z hnědých řas, který hydratuje a guma guar jako stabilizátor
• chitosan, působí hydratačně, fenoxyethanol a křemelina na posílení pojivové tkáně

Peel-oﬀ Gel Mask Hydroli 9501 P
– hydratační povzbuzující maska
CHARAKTERISTIKA:
• hydratační a zpevňující maska
• zejména pro suchou a náročnou pleť má povzbuzující a an mikrobiální účinek
• obsahuje sójové izoflavony, které s mulují tvorbu a syntézu kolagenu
• algin z hnědé mořské řasy, vitamín E, olivový olej, hydrolyzovaný sójový protein, olivový olej
• ethylhexylglycerin s hydratačníma an mikrobiální efektem

Ac ve Gel Leg Treatement Mask 7619 P
– maska na unavené nohy
CHARAKTERISTIKA:
• an mikrobiální maska, posílí metabolismus,
• pro křečím, na relaxaci, zjemní, hydratuje, zvýší pružnost
• obsahuje esenciální olej z levandule na uklidnění, algin, křemelinu, guma guar,
ethylhexylglycerin s hydratačním efektem, to vše uklidňuje, uvolňuje napě ve svalové
tkáni, fenoxyethanol jako konzervační prostředek, má široké an mikrobiální spektrum

U masek se projevuje zajímavý tepelný efekt, střídání tepla a chladu.
Připravila:
Bohumila Christophová - školící kosmetička Janssen Cosmetics a inspira cosmetics, soudní znalec kosmetika vizážistika,
školitelka CIBTAC.

Jarné školenie

JANSSEN COSMETICS SLOVENSKO

Ako sa už stalo tradíciou, aj túto jar sa na Slovensku 14. apríla 2016 uskutočnilo školenie zamerané na novinky JANSSEN COSMETICS. Po úvodnej krátkej rekapitulácii sme sa venovali téme nadchádzajúceho leta. Slniečko máme všetci radi, ale nie vždy je naším priateľom pre pleť. Dôležitá
je denná ochrana pred intenzívnymi slnečnými lúčmi. Predstavili sme
nový UV + IR ochranný denný prípravok FACE GUARD ADVANCED a sérum
na zníženie nežiaducich pigmentácii DARK SPOT PERFECTOR, ďalej
špeciálne DUO sety PERFECT CLEANSING a PERFECT DETOX. Na školení
boli predstavené aj novinky z línie Trend Edi on Skin Defense – ANTI-POLLUTION CREAM a PRO-IMMUNE SERUM na podporu vyčerpanej
ple , ktoré zlepšujú vlastné imunitné procesy, chránia pred oxidačným
stresom, naštartujú regeneráciu a dodajú novú energiu vyčerpanej ple .
V prak ckej čas školenia bola ukážka – typ pre jarné ošetrenie ple na
podporu imunity kože spojenej s novou technikou masáže IMUNE VITAL. Po ošetrení nastala živá diskusia a výmena skúsenos pri práci
s prípravkami JANSSEN COSMETICS.
Už teraz sa môžete tešiť na celoslovenský jesenný kongres, ktorý sa uskutoční 17. – 18. októbra 2016 v Trenčíne v hoteli Elizabeth.

PRO BEAUTY s.r.o., Mar n, www.probeauty.sk

Old movie star
Elegance, styl, noblesa a především dokonalá upravenost. Všechny tyto přívlastky jsou pevně spjaty s érou
starých filmových hvězd. Soutěž na téma Old movie star, která se za přispění Janssen Cosme cs konala v sobotu 28. května 2016 ve Velkém sále Kaiserštejnského Paláce v Praze, nás přenesla do doby, kdy ženy byly
skutečnými dámami a muži opravdovými gentlemany. Soutěž je již každoročně pořádána Unií kosme ček je
jediným vstupem pro finále soutěže líčení „Českou mistrovskou soutěž“ na veletrhu World of Beauty & Spa
v Praze na podzim 2016.

A. Ch.
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Bestsellery se vrací
Deodorant Cream
lehký deodorační krém
velmi lehký a účinný deodorant, nevysušuje pokožku
a m snižuje dráždění
rychle se vstřebává, nezanechává stopy na prádle

Eau Fraiche
osvěžujících sprej
pěs cí příjemně vonící, harmonizační a ak vně hydratující sprej
ideální doprovodná péče po depilacích, kosme ce a koupelích
osvěží tělo a oživí ducha
voňavé složky obsahují bergamot, mandarinku, vůni broskve,
jasmínu, fialky, konvalinky pačuli a vanilky vonné,
kompozice má originální pro stresové ladění

Časopis pro vás připravil team Janssen Cosme cs CZ
CHRISTOPH TRADE s.r.o.
Nová Přímě cká 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

