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EDITORIAL NÁVŠTĚVA U VÁS
Ľubica Adamčíková
Žilina

Do tajov kozme  ky som zavítala už v det-
stve, kedy som si z darov prírody vyrábala 
rôzne pleťové masky. Pracovať ako kozme-
 čka nie je len práca, je to poslanie starať 

sa o vizáž a o to, čo je pre ženu najdôleži-
tejšie – zvýrazniť jej prirodzenú krásu. 
Prečo Janssen Cosme  cs? 
Vyštudovala som školu ako pôrodná asis-
tentka. Svoje skúsenos   z oblas   zdravot-
níctva som si rozšírila počas mojej práce 
v súkromnej dermatologickej ambulancií. 
Počas dermatologickej praxe som sa stret-
la s množstvom kozme  ky, ktorej účinok 
na pleť nebol vždy tak dokonalý a často 
dochádzalo k alergickým reakciám. Po-
sledných desať rokov pracujem s kozme-
 kou Janssen Cosme  cs. Táto kozme  ka 

na pleť klientov pôsobí ukľudňujúco, bez 
nežiadúcich reakcií. Spoluprácu s Janssen 

Cosme  cs hodno  m veľmi pozi  vne. Pre 
mňa vítaným bonusom spolupráce s tou-
to fi rmou je inova  vnosť a napredovanie 
na tak rozsiahlom trhu, s akým sa dnes 
stretávame. Kvalita produktov je spoje-
ná s profesionálnym prístupom a snahou 
spoločnos   organizovať pre nás školenia 
pod vedením Bohumily Christophovej, na 
ktorých sú nám predstavené vždy najmo-
dernejšie trendy a nové produkty. 
Byť kozme  čkou si tak miestami vyžaduje 
mnoho úsilia, nakoľko práca s ľuďmi bude 
vždy záležitosťou komplexnos  . Každá 
z nás je iná a preto si táto práca vyžadu-
je schopnosť prispôsobiť sa. V živote však 
ide o pohodu a relax, ktorý blahodarne 
pôsobí aj na našu pleť, preto pozi  vny 
prístup je to najpodstatnejšie, čo možno 
treba vniesť do našich salónov. 

Vážené kolegyně milí čtenáři.

Léto a prázdniny jsou spojovány s odpo-

činkem a lenošením. U Janssen cosme  c 

tomu však letos naprosto není.

K dvace  letému výročí se na přelomu 

června a července konalo ve Vídni 

setkání zástupců a distributorů, kde byla 

představena nová řada MATURE SKIN 

pro náročnou pleť a přepracovali jsme 

mimo jiné celý koncept wellness rituálů. 

Tyto a další novinky pro vás chystáme na 

pravidelné podzimní školení. 

Tak na shledanou po prázdninách.

Krásné a úspěšné dny 

přeje

Bohumila Christophová

POKAŽDÉ 
NĚCO NOVÉHO

www.janssen-beauty.cz
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NÁVŠTĚVA U VÁS
Ta  ana Jurčiová 
Trnava

Našim cieľom bolo / aj je aby od nás klientky od-
chádzali krásne nielen svojou vizážou, ale aby si od-
dýchli a načerpali novú energiu – zharmonizovali 
vonkajší vzhľad s vnútorným pocitom. Vzali sme to 
vážne a poctivo. Veľký dôraz sme kládli hneď od zači-
atku na čistotu, vôňu, kľud a harmóniu. Netrvalo dlho 
a náš salón sa rozrástol o nových členov. Kolega pedi-
kér – ktorý tiež raketovou rýchlosťou zaplnil svoj diár, 
čo svedčí o kvalite jeho aj našich služieb. Kozmetička 
Katka tiež veľmi rýchlo zapadla.

Neustálym skvalitňovaním našich služieb sa naša 
klientela krásne rozrástla a dodnes sa tešíme, že 
mnoho klientiek u nás zotrvali až dodnes. Postup-
ne sme rozširovali ponuku prístrojových ošetrení 

a dnes môžeme ponúknuť rádiofrekvenciu, der-
mabráziu, dermalift, kyslíkové ošetrenie, kryotera-
piu dusíkom, permanentný make-up, IPL, kavitáciu 
a collárium so soláriom.

Veľký šok nastal pred už takmer 4 rokmi. Náš ko-
lektív navždy opustila matka. Musela som všetko 
vziať do svojich rúk a s podporou rodiny, kolegov 
a priateľov sme to ustáli. Čas letí a tento rok to bude 
12 rokov od zrodu našej firmy. Môžem povedať že 
som mala šťastie a dobrú učiteľku. Momentálne 
sme v zložení 3 kozmetičky a pedikér. Máme super 
kolektív. Vládne u nás pohoda a to je vo vzduchu cí-
tiť. Preto sa do práce tešíme a svoju pozitívnu ener-
giu radi šírime ďalej.

SALON JANSSEN vznikol ako rodinná firma. V roku 
2005 sme sa spolu s matkou rozhodli spraviť v ži-
vote veľkú zmenu a spoločne sme sa prihlásili na 
rekvalifikačný kurz kozmetičky. Touto prácou sme 
boli nadchnuté a tak vznikol náš sen. Keďže sme 
chceli hneď vlastný salón, boli sme nútené prejsť 
mnohými skúškami. Môžem povedať „stálo to za 
to”. A práve na jednej z nich sme mali šťastie spo-
znať jednu veľmi milú a prajnú kozmetičku, ktorá 
nám hodiny dokázala „spievať” o teraz už aj našej 
značke Janssen Cosmetics. Po odskúšaní tejto znač-
ky nám to bolo jasné. TO JE ONA. Príjemná, účinná 
a veľmi kvalitná. 
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PÉČE O CELÉ TĚLO 
Z ŘADY WELLNESS

Kosme  ka Janssen cosme  cs uvádí na trh inovované přípravky 
na péči o celé tělo z řady wellness. 
Celý program je na přání zákazníků zjednodušen. 
Cílem je dosáhnout v kratším časovém úseku vysoký efekt 
a neubrat na příjemných prožitcích klientů.  

Zákazník si může vybrat z šes   různých rituálů:

OCEAN TREASURE mořské řasy 
– oživí a ak  vují koncentrovanou silou moře
 PEELING:  Krystalky mořské soli mobilizují metabolismus pokožky a pomáhají pročis  t tělo.
 ZÁBAL:  Krémový zábal a masáž v jednom, jemná krémová konzistence zanechává celé tělo sametově 
  hebké a hladké. Atlan  cká zelená řasa posiluje látkovou výměnu, zjemňuje a vyhlazuje kůži. 

SWEET TEMPTATION čokoláda 
– vás naplní novou energií
 PEELING:  Čokoládová peelingová pasta intenzivně voní, je bohatá na teobromin a polyfenol. 
  Díky drcené pemze a lávě zůstává po peelingu pokožka jemná, sametově hebká.
 ZÁBAL:  Krémový zábal s kakaem, masáž a závěrečný krém v jednom se rozpouš   na kůži, jako čokoláda 
  na jazyku. Na kůži zanechává sametově jemný povrch, vůně kakaa uvolňuje mysl a navozuje 
  celkový pocit blaha a relaxace.

PURE HARMONY zelený čaj 
– propojí a pohladí tělo a duši
 PEELING:  Jemně mleté lístky zeleného čaje jsou vynikající an  oxidant, obsahují i enzymy, které posilují 
  unavenou pleť. Pemza a láva pomohou s odstraněním nadbytečné rohoviny.  
 ZÁBAL:  Krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom se zeleným čajem. Díky ak  vním látkám 
  obsaženým v čaji načerpáte novou energii, dostaví se pocit relaxace a naprostého vyvážení.
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Připravila: 
Bohumila Christophová – školící kosme  čka Janssen cosme  cs a inspira: cosme  cs, soudní znalec kosme  ka vizážis  ka, školitelka CIBTAC. 

VINO ENJOYMENT hroznové víno 
– zažijete omlazovací sílu červeného vína
PEELING:  Přináší regenerační a vlastnos   hroznového vína. Vysušené a rozmělněné listy hroznů, pemza 
  a láva vytváří vydatnou peelingovou pastu, která přispívá ke zpevnění krevních kapilár.
 ZÁBAL:  Krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom s extraktem z hroznů. Masáž povzbudí metabo-
  lické procesy v těle, svádí boj pro   předčasnému stárnu  . Vhodné zejména pro suchou pleť.

YOUTH PERFECTION brusinky 
– vitamínová fontána pro tělo  
PEELING:  Obsahuje mnoho cenných bioak  vních látek na ochranu buněk, jako fosfor, 
  draslík a vitamín E. Jsou výborným pomocníkem v boji pro   předčasnému stárnu  .
 ZÁBAL:  Krémový zábal, masáž a závěrečný krém s brusinkovým extraktem, ak  vuje metabolické procesy 
  v těle, je plný vitamínů vyhlazuje povrch kůže a působí pro   oxidačnímu stresu. Po masáži a zábalu  
  načerpáte novou energii.

NATURE EXPERIENCE sla  na 
– výlet do čisté přírody   
PEELING:  Je obzvláště bohatý na huminové kyseliny, má na kůži projasňující a osvěžující efekt. Povrch kůže  
  vyhladí, zregeneruje a viditelně zjemní.
 ZÁBAL:  Krémový zábal, masáž a závěrečný krém v jednom s rašelinou a bylinami.  Extrakt rašeliny je   
  obzvláště bohatý na huminové kyseliny a má mimořádný pročišťující a povzbuzující účinek na kůži.   
  Vhodný k detoxikační masáži.

PRIME ESSENTIALS doplňky 
 • Refreshing Shower Gel – lehký mycí tělový gel s vůní citrónové trávy
 • Milky Bath Powder – koupel s mléčnými proteiny
 • Body massage oil – tělový masážní olej
 • Eau Fraiche – osvěžujících sprej  
 • Thermo Body Pack zahřívací tělová maska s mořskou řasou
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...pokračování

JANSSEN COSMETICS je od roku 2004, držitelem cer  -
fi kátu řízení jakos   v souladu s ČSN EN ISO 9001 v ob-
las   vývoje, prodeje, marke  ngu, školení a logis  ky. 
Což je mezinárodně uznávaný doklad o ověřeném sys-
tému řízení a kvality. 
V těchto letech došlo i k vytvoření souběžného 
brandu Inspira: cosme  cs – kosme  cké výrobky 
z inspira: cosme  cs jsou určeny především pro lékaře 
a do dermatologických studií. 
V roce 2010, po 15 letech na kosme  ckém trhu, v době 
výročí fi rmy došlo k velké změně a oživení společnos-

 . Obchodní vedení fi rmy bylo předáno další generaci. 
Do fi rmy nastupují synové Ulrich a Reinhard Janssen.
I nová generace fi rmy JANSSEN COSMETICS  neustále 
pokračuje v procesu inovace. Důležitou roli neustále 
hraje i vyhledávání nových trendů na trhu. Nové účin-
né složky, komplexy, metody a výsledky analýz jsou 
u JANSSEN COSMETICS  okamžitě kontrolovány a pou-
žívány při vývoji nových produktů. 
Výrobky JANSSEN COSMETICS jsou k dispozici přede-
vším  ve vybraných kosme  ckých salonech a studiích.  
Informace najdete na: www.janssen-beauty.cz

SLAVÍME 
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20 LET

pokračování příště...
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PEPTIDY 
U JANSSEN COSMETICS

V kosme  ckých přípravcích za označením Ingrediens najde-
me spoustu názvů surovin. Některé jsou známé a běžně pou-
žívané, jiné jsou vzácnější a najdeme je pouze v drahých nebo 
ve vysoce účinných přípravcích.

I u Janssen cosme  cs a inspira: cosme  cs, jednou z běžně 
používaných surovin jsou pep  dy.

CO JSOU TO PEPTIDY? 
Pep  d je organická chemická látka, která vzniká sloučením 
několika aminokyselin, (aminokyseliny jsou základním sta-
vebním prvkem živých organismů). Jednotlivé aminokyseliny 
jsou pospojovány do jednoho řetězce  – pep  du.  Jednotlivé 
pep  dy se liší délkou aminokyselinového řetězce, jeho uspo-
řádáním a aminokyselinami, ze kterých je složen. Pep  dy, 
pep  dové hormony a neuro-pep  dy regulují většinu pro-
cesů v lidském těle. Jejich velmi malé molekuly jsou schop-
ny proniknout přes povrch pokožky velmi snadno přes její 
ochrannou bariéru a vstoupit i do hlubších vrstev.

PEPTIDY: 
 1. jsou zapojeny do procesu regenerace a růstu buněk 
 2. podporují řádné fungování imunitního systému
 3. regulaci spánku
 4. tvorbu hormonů 
 5. ovlivňují mnoho fyziologických faktorů jako – nárůst svalové hmoty, výkonnost, vytrvalost 
  a celkovou fyzickou kondici, efek  vní spalování tělesného tuku
 6. regeneraci všech tkání a orgánů 
 7. rychlost stárnu  , hojení ran, regeneraci kloubů a šlach, pocit svěžes  , energie a vitality,
 8. dobrý stav pokožky a vlasů   
 9. ovlivňují i duševní faktory jako jsou paměť, chování, koncentrace  
 10. urychlují metabolismus 
 11. snižují cholesterol 
 12. podporují zdravé srdce, cévy, mozek, játra a ostatní vnitřní orgány 
 13. zvyšují hustotu kos  , s  mulují tvorbu červených krvinek, pročišťují organismus 
 14. mají an  oxidační účinky   
 15. dokáží eliminovat a odstranit závažné este  cké vady a defekty, například velmi účinně vyhladit 
  nebo úplně odstranit vrásky, zjemnit a omladit pokožku, posílit růst vlasů.

S věkem v těle dochází k úbytku pep  dů, jejich přirozená produkce se snižuje. Jejich nedostatek výrazně urychluje 
zhoršování tkání, celkového zdraví a fungování celého organismu, nedostatek spouš   proces rychlého stárnu  .

valost 

y,

adit 
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VITAMIN C / L-ASCORBIC ACID E 300

Levotočivá askorbová kyselina, se vyskytuje ve většině živých 
organismů. Je to ve vodě rozpustná živná látka – živina.

Chemicky byl vitamín C poprvé izolován v roce 1928 maďar-
ským biochemikem, laureátem Nobelovy ceny za fyziologii 
a lékařství z roku 1937 Albertem Szent-Györgyim, tehdy pod 
názvem kyselina hexuronická.  
Většina zvířat a rostlin si synte  zuje tento vitamín sama 
a nepotřebuje žádné jeho přídavky. Na celém světě se tak 
nedokážou přirozenou cestou zásobovat vitamínem C pouze 
člověk a některé druhy živočichů.  

Z rostlinných zdrojů je na vitamín C velmi bohatý šípek, rakyt-
ník, dále např. citrusy (limetka, citrón, pomeranč, grapefruit), 
brambory nebo rajčata, papriky, papája, brokolice, černý ry-
bíz, jahody, květák, špenát, kiwi, brusinky.

Vitamín C je nezbytný k životu a udržení tělesného zdraví, 
v lidském těle plní mnoho důležitých funkcí. Je citlivý na tep-
lo a vysoce citlivý na oxidaci. Je velmi nestabilní. 

V těle významně podporuje asi kolem  síce funkcí, 
zmiňuji pouze: 
1. metabolizmus aminokyselin 
2. je důležitý pro tkáňové dýchání
3. tvorbu kolagenu a činnost vitamínu E v těle
4. podílí se na an  oxidační obraně buňky
5. podporuje vstřebávání železa
6. s  muluje tvorbu bílých krvinek, vývoj kos  , zubů a chrupavek, podporuje růst
7. zabraňuje nega  vním účinkům volných radikálů
8. působí pro  vráskově, projasňuje a bělí pleť  
9. používá se jako an  oxidant, do regeneračních přípravků, a do opalovací kosme  ky

Nedostatek vitaminu C se proto projevuje:
1. menší pevnos   cévní stěny, především vlásečnic 
2. zvýšenou krvácivos  , a dále typicky sníženou pevnos   vazivového aparátu zubu 
3. s  m je spojeno vyklání a vypadávání zubů 

Přebytek vitaminu C:
1. akutní toxicita vitaminu C je malá, podání vysoké dávky vede k podráždění zažívacího traktu
2. tělo si nevytváří zásoby vitamínu C a jeho přebytek se vyloučí ledvinami 
3. po vysazení déletrvajícího zvýšeného příjmu vitaminu C může dojít k paradoxní hypovitaminóze 
4. podávání vysokých dávek vitaminu C může reagovat s některými léčivy
5. nebezpečná může být kombinace s některými stopovými prvky, zejména přechodnými kovy, 
 která může vést k tvorbě reak  vních forem kyslíku 

V Kosme  ce Janssen cosme  cs a inspira: cosme  cs je obsažený v mnoha produktech a přispívá tak 
k celkové regeneraci a vitalitě ple  . Nebojte se je používat i v parném létě.
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20 YEARS 
OF JANSSEN COSMETICS

4 dny, 150 hostů, 55 zemí

Největší mezinárodní setkání partnerů k dvcátému výročí založení fi rmy JANSSEN COSMETICS. Pro tuto 
zvláštní příležitost pozval tým JANSSEN COSMETICS své mezinárodní partnery do Vídně.

Na programu byly přednášky nejen o historii fi rmy, o jejím založení a budování prvních vztahů, ale přede-
vším o inova  vních plánech, jako je použi   nových ak  vních látek, vývoje nových produktů a nové vizuály 
pro všechny řady. Nejvíce oceněnou, z řad publika, se však stala přednáška pana Dr. Sachera o nejnovějších 
trendech v oblas   kosme  cké chemie a fyziologie kůže.
Vrcholem přednášek a prezentací bylo představení nové exkluzivní an  -aging řady pro zralou peť MATURE 
SKIN. Řada, která se objeví na trhu již tento podzim. JANSSEN COSMETICS znamená převratné, inova  vní 
kombinace účinných látek s nejvyšší kvalitou.

Ve volném čase byly pro účastníky připraveny jedinečné možnos   jak poznat krásy Vídně, výlet lodí po Dunaji 
s večeří, cesta autobusem s průvodkyní přes Centrum Vídně, formální večeře v Kursalonu doprovázená kla-
sickou hudbou a návštěva paláce Schönbrunn.
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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

k dostání od září

snadno odstraňuje nečistoty, 
podporuje matnou nemastnou pleť

jemně a šetrně myje, nevysušuje 
a příjemně voní

snižuje nadměrnou tvorbu mazu, 
hydratuje 

vyhlazuje a změkčuje pleť, 
zužuje reliéf pórů

zjemňuje a hydratuje pokožku

DUO PACK

+
6620 BALANCING CREAM
vyvažovací krém na smíšenou pleť

6600 GENTLE CLEANSING POWDER
čis  cí prášek pro smíšenou pleť

k dostání od září

uje
ouou

mymy

sss
hh

vv
zz

z

k dostání od září

snadno odstraňu
podporuje matnopodporuje matno

jemně a šetrně mjemně a šetrně m
a příjemně voní
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