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DRY SKIN 
Ošetření krok za krokem



Zkrášlujeme 
svět...

NÁVŠTĚVA U VÁS

Jaké byly Vaše začátky s kosmetikou?
V roce 1992 jsem absolvovala rekvalifikační kurs v oboru 
kosmetika a za dva roky na to jsem si založila živnost. 

Co Vás k tomu vedlo?
Sice jsem měla stálé zaměstnáni, ale kosmetika mě moc 
bavila. Zařídila jsem si malý salón kam za mnou po večerech 
chodily zprvu jen kamarádky. Těch pořád přibývalo, a proto, 
když mi v roce 2003 dal můj tehdejší zaměstnavatel výpo-
věď, začala jsem se kosmetice věnovat naplno.

Proč zrovna Janssen Cosmetics?
Mohla za to náhoda. V roce 2000 mi jedna známá o vaší fir-
mě řekla, no a během měsíce byla, jak se říká, ruka v rukávě.

Jaký byl Váš nejlepší a nejhorší  
moment v podnikání?
Začnu asi těmi horšími chvilkami. Je to vlastně pokaždé, 
když se setkám s neukázněnou zákaznicí. Například vám 
paní za 5 minut 10 zavolá „já asi nepřijdu“.... Na každou zá-
kaznici se těším a mám je ráda a tohle vás vždycky zabolí. 

No a ten nejlepší? Nechci aby to znělo jako klišé, ale byl to 
moment kdy jsem byla ohodnocena jako VIP kosmetička fi. 
Janssen Cosmetics před dalšími 150 kolegyněmi. V tu chvíli 
jsem si řekla, že to asi dělám dobře.

Co si myslíte o úrovni  
kosmetických služeb v Česku?
Nic moc... Myslím si, že by to mohlo být lepší. Je to jen o li-
dech. Tahle práce je mnohem víc o srdci, než jen o penězích. 
Když dáte zákaznici to co právě ona chce vrátí se vám to sto-
násob. Nejlepší je spokojený zákazník.
Co by jste poradila začínajícím kosmetičkám?
Vydržet! Nejdůležitější je snaha a trpělivost! Každé nové 
podnikání chce svůj čas. Pokud práci dělají poctivě a srdcem 
zákazníci to vždycky ocení.

Adam Christhoph

MARCELA RŮŽIČKOVÁ
VIP kosmetička firmy janssen Cosmetics   
Rousínov
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EDITORIAL

Milé kolegyně, vážení čtenáři!

Dostává se vám do rukou první 

z plánované řady časopisů  

Janssen cosmetics,  

který by měl být aktuálním prostředníkem 

informací, zkušeností a nápadů.

Přáli bychom si, aby se na stránkách 

postupně objevily všechny důležité akce 

a abyste nejen vy, ale i vaše zákaznice  

zde našly zdroj inspirace.

Všechny vaše podněty a nápady 

na vylepšení určitě zvážíme a budeme  

rádi, pokud se společně naladíme 

na stejnou notu.

Mnoho spokojených zákazníků  

vám za redakční radu přeje 

Bohumila Christhopová

Paní Marcela osobně

Produkty Janssen cosmetics

Salón Rousínov

Druhý salón ve Vyškově



J 500 Mild Creamy Cleanser
Jemné čistící mléko 250 ml

J 501 Radiant Firming Tonic  
Oblíbené tonikum 250 ml

J 4400 Clarifying Cleansing Gel  
Gel na mastnou pleť 250 ml

J 4401 Purifying Tonic Lotion 
Tonik na mastnou pleť 250 ml

J 000 Brightening Face Cleanser 
Projasňující čisticí mléko 250 ml

J 001 Brightening Face Freshener  
Stimulační tonikum 250 ml              

WELLNESS CENTRUM V LUHAČOVICÍCH
Více než před rokem vybudoval  Ing. Klajmon v lázeňském domě NIVA II. v Lu-
hačovicích v Luhačovicích luxusní lázeňské a wellness zařízení. Od samotného 
vzniku zde používají přípravky Janssen cosmetics. Jednou z velmi oblíbených 
procedur je pěstění těla přípravky obsahujícími hroznové víno. 
Doporučujeme vyzkoušet na vlastním těle.  BCh
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KROK ZA KROKEM  
Ošetření dehydratované pleti DRY SKIN s masáží štětci (vhodné především pro suchou pleť a po faceliftingu)

Připravila: Bohumila Christophová – školící kosmetička Janssen cosmetics – soudní znalec kosmetika, vizážistika
Kosmetička: Sabina Klumparová
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1. Čištění krémovým čističem 500 P MILD CREAMY CLEANSER čistící mléko pro 
každý typ pleti.

2. Tonizace, dočištění 501 P RADIANT FIRMING TONIC zpevňující tonikum pro 
povzbuzení pleti.

3. Ošetření očí 561 P EYE ZONE GEL hydratační oční gel.

4. Peeling 508 P MILD FACE RUB jemný obličejový peeling s jojobovým voskem 
pro citlivou pleť (pH 5,6) nebo 107 P SKIN REFINING ENZYME PEEL enzymatic-
ký peelingový gel.

5. Aktivní látky 535 P HYDRATING SKIN COMPLEX jemný vyhlazující koncentrát.

6. Masáž štětci 511 P AQUATENSE MOISTURE GEL 
lehký krém na podporu vlhkosti (pH 5,5)  nebo   
527 P NIGHT REPLENISHER vydatný noční krém. 
Oba přípravky je možno ředit tonikem 501 P RADI-
ANT FIRMING TONIC zpevňující tonikum pro  
povzbuzení pleti.

7. Maska 590 P HYDRATING GEL MASK hydratační 
gelová maska nebo 8550 P WHITE TEA MOISTU-
RE MASK gelová maska pro suchou a dehydratova-
nou pleť.

8. Závěrečná péče oči 561 EYE ZONE GEL hydratační 
oční gel. 

9. Závěrečná péče 517 DAY VITALIZER  hydratující 
denní krém, případně podklad 2815 FACE GUARD 
ochrana před slunečním zářením UV 15. 

10. Make-up 84001-6 PERFECT COVER CREAM + 841 
PERFECT POWDER FIXING.

DRY SKIN

Vody není 
nikdy dost!



Nejen perfektní dárek ke dni matek, ale i k narozeninám nebo pro potřebu pleti

DENNÍ + NOČNÍ  + OČNÍ
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Hlavním tématem prvního dne bylo před-
stavení nové řady FAIR SKIN na bělení a pro-
jasňování pleti. Představili jsme i novou bio 
celulózovou masku a  účinné ošetření pleti 
přípravky FAIR SKIN. Závěrem proběhlo pře-
dání diplomů a vyhodnocení nejlepších od-
běratelů za roky 2012 a 2013.
Po  náročném a  vyčerpávajícím dni zbyla 
všem i pauza na relaxaci v hotelovém we-
llness centru nebo výhodné nákupy v  při-
lehlém Freeportu.
Vyvrcholením dne byla společná večeře 
a  vystoupení milého hosta pana Roberta 
Vano.
Druhý den probíhal ve  znamení worksho-
pu, kde se konzultovala aktuální témata. 
Souběžně probíhal i  den otevřených dveří 
v centrále firmy ve Znojmě Příměticích. BCh

19. - 20. 9. 2013 se konal celostátní se-
minář v  Hotelu Sawannah ve  Znojmě 
Hatích. Účastnilo se cca 130 VIP kosmeti-
ček z celé České republiky a pozvání přijali 
i zástupci z Německé centrály pan Reinhard 
Janssen (spolumajitel firmy) a  Eva With 
(marketingová ředitelka). 

CELOSTÁTNÍ
S E M I N Á Ř 
J A N S S E N 
COSME T I C S

ČR 2013

Ukázka ošetření

Předávání ocenění VIP kosmetičkám

Robert Vano předvedl dokonalou one-man showMistr fotografie sám ochotně pózoval
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Zkráš lu j eme svět . . .

AACHEN 2013 
INTERNATIONAL
M E E T I N G
J A N S S E N
COSMETICS

110 účastníků ze 40 různých zemí přijalo pozvání na mezinárodní 
seminář Janssen cosmetics, který se konal, ve dnech 27. až 29. října 
2013 v luxusním prostředí hotelu Quellenhof v německém Aachenu.
Distributoři a lektoři z celého světa se sešli, aby oslavili dlouholetou 
a úspěšnou spolupráci.  
Komplexní program v pětihvězdičkovém wellness hotelu zahrnoval 
mimo jiné plány, úkoly a cíle pro rok 2014. Velmi inspirativní pro všech-
ny účastníky bylo i názorné předvedení speciálních ošetření obliče-

je i celého těla zástupci Německa, Ruska, Itálie a České republiky.
Důležitým bodem bylo oficiální předání vedení firmy zakladate-
lem Waltherem Janssenem, který odchází do penze. Synové Ulrich 
a Reinhard převzali vedení úspěšné rodinné firmy s šestnáctiletou 
historií. Ta založila své působení na produktech „cosmeceutical“ 
s vysokým efektem, vyvíjených v souladu se současnými světovými 
standardy, inovativními a trendovými prvky, a která má své zastou-
pení ve více než 80 zemích světa.  BCh

ČR byla jedna ze 4 zemí co se na pódiu objevily
Pan W. Janssen převzal od svých synů 

oskara za celoživotní dílo 

Dr. Sacher 
si neúnavně zapisoval poznatky a podněty
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Po zimě je už vaše pleť vyčerpaná z neustálého stří-
dání teplot, nedostatku slunečního záření a možná 
i nedostatku pohybu na čerstvém vzduchu.
Dopřejte i  proto dotek čisté BIO kvality 
z vysokohorského prostředí Alp. 
Vyzkoušejte přípravky z  řady  SUISSE  
ABSOLUE INTENZIVNÍ PÉČE Z ALP.  

Luxusní jedinečná série od  JAN-
SSEN COSMETICS, ve  které byly 
použity čisté přírodní extrakty 
z  bylin ve  vysoké BIO kvalitě, 
garantované zkušebním ústa-
vem ECOCERT. Ve  vysokohor-
ském prostředí Alp jsou byliny 
jako alpská protěž, jitrocel, 
motýlí keř, myrta, sléz, vrbovka 
úzkolistá a  další vystaveny ex-
trémním klimatickým podmín-
kám, kterým dokážou výborně 
čelit. Tuto schopnost prostřed-
nictvím výrobků, kterými jsou 
obohaceny, předávají dále vaší 
pleti. To vše výborně doplňuje 
mlezivo (jako zdroj energie) a čer-
vená mořská řasa, která umí výbor-
ně hydratovat.

SUISSE ABSOLUE obsahuje sérii vý-
robků, k  ošetření všech typů pleti. Je 
pouze na umění kosmetičky, jak jednotlivé 
produkty pro své zákaznice zkombinuje. 

BCh

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


