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VÍTÁME VÁS VE SVĚTĚ 
JANSSEN COSMETICS

Už víc jak 20 let je Janssen cosmetics vaším 
průvodcem ve světě krásy.
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Emil Christoph

jednatel

Bohumila Christophová

školící kosmetička,

soudní znalec

v roce 2014 jsme 

dokončili vzdělávání 

s certifikátem CIBTAC

Kosmetika Janssen cosmetics se poprvé objevila na 
českém trhu na podzim v roce 1998. Od roku 1999 
zastupuje kosmetickou značku JANSSEN COSMETICS 
a její sesterskou profesionální kosmetiku inspira: 
cosmetics, pro Českou a Slovenskou republiku firma 
CHRISTOPH TRADE s.r.o., se sídlem ve Znojmě. 
Přípravky těchto PROFESIONÁLNÍCH značek jsou 
distribuovány výhradně do kosmetických studií. Cíleně řeší 
všechny potřeby při pěstění obličeje i těla a jsou dodávány 
jak v kabinetním, tak i v prodejním balení.

Od počátku se firma věnuje pravidelnému vzdělávání 
začínajících kosmetiček, i stálých odběratelek. Bezplatná 
školení probíhají ve školicím středisku v sídle firmy a 
dvakrát do roka v jednotlivých regionech obou republik. 
Dvakrát do roka vychází Janssen cosmetics časopis, který 
je dalším krokem ke zlepšení naší spolupráce.

Pečlivě vyhodnocujeme připomínky a přání našich 
odběratelů a snažíme se budovat spolupráci na vzájemné 
komunikaci, důvěře a korektnosti.

Tým Janssen cosmetics
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Management druhé Generace: Reinhard & Ulrich Janssen 

Walther Janssen, zakladatel firmy 

Promovaný biolog Dr. Sacher 

Kvalita inovace vědecké 
základy. To je Janssen 
cosmetics  

JANSSEN COSMETICS je německá společnost, kterou založil 

v devadesátých letech minulého století pan Walther Janssen. 

Podmínkou v programu pěstící kosmetiky JANSSEN 

COSMETICS je použití vysoce účinných aktivních přísad 

a exkluzivních vědecky ověřených materiálů, které přesvědčí 

mimořádnými výsledky a mají extrémně vysokou kompatibilitu.

Firma jako první v Německu přinesla na trh zvláště pečlivě 

sestavené přípravky s farmaceuticky čistými látkami. Tento systém 

nazýváme COSMECEUTICAL. Později byly na trh uvedeny 

i přípravky pro dermatologická studia a to pod názvem inspira: 

cosmetics. Péče je založena na spojení kvalitní práci 

proškolených odborníků s vědecky vystavěnými přípravky.

 

Zkušenosti a potřeby firmy JANSSEN COSMETICS a inspira: 

cosmetics se ideálně kombinují v úzké spolupráci s výzkumnou 

laboratoří „Dr. Sachera“. Všechny výrobky jsou důkladně 

testovány a jejich kvalita si vás získá hned při prvním použití. Jsou 

pravidelně inovovány a obsahují nejnovější aktivní látky. Vyvinuty 

jsou pomocí složitých technologických procesů a podléhají 

důkladné analýze.

Základem dobrých kosmetických přípravků je dobrá tolerance 
a vysoká účinnost, podložená dermatologickými atesty.

Od roku 2004 JANSSEN COSMETICS také pravidelně 

obhajuje certifikát jakosti managementu ISO 9001: 

mezinárodně uznávaný doklad s ověřenou kvalitou systému 

řízení, vývoje, prodeje, marketingu, školení a logistiky.

JANSSEN COSMETICS značka se etablovala po celém světě 

a je dnes ve více jak 80 zemích světa. Jednotlivé řady obsahují 

více než 300 prodejních a speciálních produktů, které jsou 

pravidelně podle soudobých trendů inovovány. Najdete zde 

vysoce efektivní péči o pleť třídy cosmeceutical, nebo 

wellness & spa rituály. JANSSEN COSMETICS a pro 

dermatology inspira: cosmetics obsahují komplexní přípravky 

pro práci v salonech i následnou domácí péči.
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    TIP DO SALÓNU
Nebojte se dopřát klientce vysokou dávku hyd-
ratace, například kombinace ampulky 1951P 
Hyaluron Fluid a gelové masky 590 P Hydrating 
Gel Mask+. To vám umožní zvýšit efektivitu hy-
dratace a klient si výsledku okamžitě všimne. 

   TIP NA DOMA  
Použijte 1x týdně 508 Mild Face Rub  
a poté pokožku vydatně hydratujte  
pomocí 590 Hydrating Gel Mask+.

Dejte své pleti napít! 

DRY SKIN
suchá pleť

Existuje spousta negativních vlivů, které snižují 

obsah vody v pokožce. Proto je potřeba udržovat 

hydrolipidní film v rovnováze. K tomu nám 

napomůžou přípravky z řady DRY SKIN, které 

obsahují především hyaluronovou kyselinu, mořské 

řasy, polysacharidy a AGP+. Všechny tyto látky 

jsou pro pokožku vysokým zdrojem hydratace, 

která je pro pleť nesmírně důležitá. Ztrátou vody 

pokožka rychleji ochabuje a tvoří se vrásky.

 500 Mild Creamy Cleanser
 Jemné čistící mléko pro každodenní použití očistí pleť 

před následujícím pěstěním.

 501 Radiant Firming Tonic
 Osvěžující tonikum, po očištění, dočistěte pleť 

vatovým tamponem zvlhčeným tonikem.

 508 Mild Face Rub
 Jemný peeling s jojobovým voskem, použijte jednou 

až dvakrát týdně. Suchou kůži zbaví odumřelých 

kožních buněk a pokožka bude hedvábně hladká.

 511 Aquatense Moisture gel
 Osvěžující vysoce hydratační gel ‑krém. Vhodný na  

24 ‑ hodinovou péči na vyrovnání vlhkosti.

 517 Day Vitalizer
 Krém pro suchou pleť. Doplní vlhkost, redukuje jemné 

vrásky a poskytuje viditelnou svěžest. Obsahuje 

vysokou dávku kyseliny hyaluronové, zelené mořské 

řasy a olej z makadamových ořechů.

 524 Hyaluron Impulse
 Hyaluronové tobolky které redukují vrásky zvenčí 

a vytvoří hladkou texturu pokožky. Odstřihněte, 

vytlačte obsah a natřete na kůži. Vhodné pod  

make ‑up na vyrovnání pleti.

 527 Night Replenisher
 Bohatý krém pro suchou pleť. Noční, nebo i denní 

krém pro okamžité zvláčnění pleti. Zabraňuje ztrátě 

vody z kůže a pocit suché pokožky zmizí.

 535 Hydrating Skin Complex
 Hydratační vlhkostní komplex. Vysoce aktivní 

koncentrát pro intenzivní hydrataci. S každou aplikací 

přichází porce vlhkosti, je zaručena svěžest a hladký 

vzhled kůže. Aplikujte pod krém.

 561 Eye Zone Gel
 Oční gel. Hydratační gel vyhlazuje suché vrásky kolem 

očí, redukuje otoky, tmavé kruhy a oteklá oční víčka.

 590 Hydrating Gel Mask
 Hydratační gelová maska udrží intenzivní, 

dlouhotrvající vlhkost. Na dehydratovanou pleť 

vícekrát týdně, nanést a nechte působit 20 minut 

a poté umýt.

Hautverträglichkeit

s

ehr gut *

DERMA CONSULT GmbH
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 2200 Mild Cleansing Cream
 Extra jemný čistící krém obsahuje kombinaci velmi 

šetrných čistících olejů, které jemně čistí pokožku

 2201 Soothing Gel Toner
 Uklidňující gelová pleťová voda s aloe vera zklidňuje 

zarudnutí a pocity napětí.

 2210 Soothing Face Lotion
 Lehká emulze, vydatně zklidňuje podrážděnou citlivou 

a spíše mastnou pleť, udržuje ji svěží a vláčnou.

 2220 Calming Sensitive Cream
 Vydatný klidnící krém, posiluje kožní bariéru a pomáhá 

budovat neporušený hydrolipidní film. Je ideální jako 

denní a noční krém. Navrací pokožce jemnost 

a hebkost.

 2221 P Anti- Pollution Cream
 Krém na podporu imunity, posiluje obranyschopnost 

kůže. Ochranný a výživný krém pro den i noc.

 2230 Sensitive Skin Complex
 Koncentrát klidnících účinných látek, zabraňuje 

podráždění pleti, buduje vlastní ochranu a zlepšuje její 

odolnost. Aplikujte pod pěstící krém.

 2231 Pro -lmmune Serum
 Sérum na podporu imunity, bojuje s oxidačním 

stresem a znečištěným životním prostředím, zlepšuje 

vlastní ochranné imunitní procesy v pleti.

 2233 Couperose gel
 Koncentrát na růžovku. Uklidňující péče, posiluje 

stěny cév, zjemňuje červené žilky a zvýší obsah 

vlhkosti v kůži. Ráno a večer pod krém.

 2240 Soothing Face Mask
 Zklidňující krémová maska – funguje jako SOS 

přípravek na podrážděnou pokožku, nebo při akutním 

rudnutí. Naneste na 20 min. na vyčištěnou pleť.

 2260 Eye Care Lotion
 Oční emulze. Chladicí oční přípravek zabraňuje vzniku 

otoků a tmavých očních víček, vyhlazuje jemné linky 

a vrásky a posiluje citlivou pokožku kolem očí.
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Citlivá pokožka vyžaduje 

citlivý přístup.

SENSITIVE SKIN 
citlivá pleť 

Citlivou pletí trpí čím dál vyšší procento populace. 

Projevuje se zhoršenou ochrannou funkcí kůže, často 

reaguje zarudnutím, svěděním nebo pálením 

pokožky. Pokud je hydrolipidní film poškozený, vzniká 

citlivá pleť, která má sníženou obrannou funkci. Řada 

obsahuje dva komplexy, které pokožce s tímto 

problémem pomůžou. Je to komplex senzitivní 

a ochranný.

SENSITIVE SKIN 

  uklidňují pokožku

  snižují citlivost kůže

  posilují kožní bariéru

   snižují zarudnutí 

   zvyšují odolnost kůže

Nezapomeňte používat pod krém sérum, 
které je nezbytně důležité pro výživu a 
hydrataci pokožky. Ideální kombinace je 
například 2231 Pro-Immune Serum a 
2221 Anti-Pollution Cream.  

    TIP DO SALÓNU
Pokud Vám pokožka klientky přímo rudne 
pod rukama, namočte tampony v 2201P 
Sooting Gel Toner a použijte jej po odlíčení 
jako klidnící obklad. 

 TIP NA DOMA



V případě problematické pleti, použijte 
4407 BIO-Fruit Exfoliator 1-2x týdně  
v tenké vrstvě na noc. Ráno důkladně 
pleť očistěte.

Je vaše pleť příliš mastná  

a problematická?  

Víme jak na ni!

OILY SKIN
mastná pleť   

Mastná a nečistá pleť vzniká nejčastěji v pubertě vlivem 

hormonální nerovnováhy, avšak může pokračovat až do 

dospělosti. Hlavním problémem je nadměrná tvorba mazu a 

vysoká rohovinová vrstva pokožky. Na takovém typu pleti se 

velice dobře daří i bakteriím. Řada je zaměřena na normalizování 

produkce mazu mazových žláz a snížení rohovinové vrstvy 

pokožky. Tohoto výsledku docílíme především správným čištěním 

a používáním přípravku, které obsahují extrakty z olivových listů, 

AHA a BHA kyseliny, houbový výtažek a koloidní stříbro které 

výborně napomáhá hojení.

 4400 Clarifying Cleansing gel
 Projasňující čisticí gel s kvasnicovým extraktem, jemně 

a přitom důkladně čistí. Je možné ho použit večer i ráno.

 4401 Purifying Tonic lotion
 Čistící tonikum bez alkoholu. Obnovuje rovnováhu a pH 

pokožky. Zabraňuje případným zánětům a stahuje póry.  

Po čištění gelem naneste na tampon a tonizujte.

 4407 Bio -Fruit Gel Exfoliator
 Peeling s ovocnými kyselinami, na vyčištění ucpaných pórů, 

odstranění rohoviny a obnovení pleti. Naneste 2‑3 krát týdně.

 4420 Clarifying Cream Gel
 Gelokrém, reguluje činnost mazových žláz, vyživí, osvěží 

a zjemní strukturu pleti.

 4421 AHA Face Cream
 Noční krém s obsahem AHA kyselin pro lepší odstranění 

povrchové rohoviny. Zúží a zjemní póry, aktivuje přirozenou 

regeneraci.

 4430 Normalizing Skin Complex
 Koncentrát k regulaci produkce mazových žláz s vysokou 

dávkou účinné látky pro jemnější póry a trvalé odstranění 

pupínků. Naneste každé ráno a večer pod krém.

 4431 Microsilver Serum
 Sérum s koloidním stříbrem, účinně pomáhá vyčistit 

a normalizovat nečistou pleť. Výborně urychluje hojení 

a snižuje počet bakterií na pleti.

 4440 Purifying Mask
 Čistící maska s kaolínem, se schopností pohlcovat maz z pórů 

a hloubkově čistit. Aplikujte na kůži dvakrát až třikrát týdně po 

dobu 20 minut na vyčištěnou pleť.
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    TIP DO SALÓNU
U vysoce aknózní a problematické pleti, po 
hloubkovém čištění naneste v tenké vrstvě na 
pár minut přípravek 4407P BIO-Fruit Exfolia-
tor. Přípravek obsahuje AHA kyseliny, které 
výborně otevřené ranky pročistí a zacelí. 

 TIP NA DOMA



Suchá a zároveň mastící se 

pleť?

COMBINATION 
SKIN 
smíšená pleť

Smíšená pleť se vyznačuje mastnými místy ve střední části 

obličeje, v ostatních zónách může být pleť normální až suchá. 

Proto přípravkům na péči o smíšenou pleť věnujeme zvláštní 

pozornost a vybíráme takové, které sníží maštění pleti, matují 

povrch a dostatečně pleť hydratují. Jsou to přípravky, které 

obsahují houbový a rýžový extrakt, červenou mořskou řasu a aloe 

vera. Tyto účinné látky vytvoří sametový a sjednocený vzhled pleti.

 6600 Gentle Cleansing Powder
 Jemným čistící prášek. Ráno a večer smíchejte s vodou  

v dlani do krémové pěny. Tvář umyjte a pak důkladně 

opláchněte.

 6611 Tinted Balancing Cream
 Tónovaný denní krém sjednocuje barevnost a hydratuje 

pokožku. Reguluje nadměrné maštění a dodává pleti svěží 

matné tóny.

 6620 Balancing Cream
 Vyrovnávací krém, normalizuje suché a mastné oblasti pleti. 

Nanášejte na pleť večer a ráno.

 6630 Balancing skin Complex
 Koncentrát na vyvážení smíšené pleti s vysokou dávkou 

účinných látek. Zužuje póry a normalizuje funkci mazových 

žláz. Nanášejte ráno a večer pod krém.

Není vám z důvodu mastící se pleti na 
den příjemný make-up? Zkuste lehký  
tónovací krém 6611 Tinted Balancing 
Cream.

    TIP DO SALÓNU
Přípravky z řady Combination skin je ideální 
kombinovat podle potřeby s řadou Dry Skin  
a Oily skin.

 TIP NA DOMA
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Nechte svou pleť znovu zazářit! 

DEMANDING 
SKIN
náročná pleť

Hlavní úkol této kosmetické řady je dostat do pokožky energii, chránit buňky 

a prodloužit jejich životnost. To je úkolem pro rostlinné kmenové buňky, ovesný 

extrakt, vitamíny A, C a E, kyselinu hyaluronovou, bambucké máslo 

a makadamový olej. Nejnovější postupy od Dr. Sachera zaručují bezpečné 

a účinné výrobky, které splňují poslední kosmetologické trendy.

 0000 Brightening Face Cleanser
 Čistící mléko s extraktem z moruší pro rozzáření pleti. 

Zanechává pocit čisté a svěží pleti.

 0001 Brightening Face Freshener
 Hydratační pleťová voda s extraktem z moruší na projasnění.

 0007 Intensive Face Scrub
 Jemný peeling s broskvovými jádry a makadamovým olejem.

 0010 Rich Nutrient Skin Refiner
 Hydrofilní vydatný krém s ovesnými proteiny pro zralou pleť UV filtr 15.

 0011 Optimal Tinted Complexion 
Cream UV 10

 Tónovaný denní krém s ochranným UV blokem.

 0021 Lifting & Recover Cream
 Intenzivní regenerační krém s liftingovým efektem, vitamíny 

a ovesným extraktem. Vhodný na den i noc.

 0022 Vitaforce C Cream
 Lehký, svěží krém s vitamínem C+E a extraktem z citronu na 

projasnění a zjemnění vrásek. Osvěží a dodá novou energii 

vadnoucí pleti.

 0031 Vitaforce C Skin Complex
 Hydratující koncentrát vitamínu C+E a hyaluronem, Intenzivně 

zabraňuje předčasnému stárnutí pokožky.

 0041 Rich Energy Mask
 Vydatná pleťová maska s kmenovými buňkami a vitamíny A+E. 

Zvyšuje pružnost a elastičnost pokožky, udržuje dlouhodobě vlhkost.

 0061 Rich Eye Contour Cream
 Vysoce účinná péče o okolí očí s ovesným extraktem a kyselinou 

hyaluronovou. Vyhlazuje vrásky a pěstí oblast kolem očí.

 0071 Firming Neck & Decollete Cream
 Restrukturalizační krém na krk a dekolt s ovesným extraktem. 

Posílí pružnost a elasticitu.

Nezapomínejte pečovat i o svůj krk a de-
kolt. Rozetřete si sérum nejen na obličej 
ale i na tyto partie a následně použijte 
0071 Firming Neck a Decollete Cream.

    TIP DO SALÓNU
Aplikujte na pokožku některou z ampulek, 
například 1955 P Youth Fluid a poté klientce 
pleť vymasírujte přípravkem 0041 P Rich 
Energy Mask. Pleť bude vysoce vyživena  
a projasněna.

 TIP NA DOMA
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Hýčkejte sebe i svojí pleť.

MATURE SKIN
náročná pleť

Přípravky aktivují přirozený proces obnovy kůže, postupně dojde 

k omezení tvorby vrásek, omezení ztráty elasticity a projasnění 

tmavých skvrn. Pro náročnou pleť má JANSSEN COSMETICS 

inovativní anti ‑aging sérii se silnými aktivními ingrediencemi jako je 

CRC komplex z červeného jetele a kombuchy, s hyaluronovou 

kyselinou, vitamíny, perským hedvábím, kmenovými buňkami 

z alpské růže a další složky. Přípravky příjemně voní, pleť zpevní, 

rozzáří a vyhladí.

Pokud jsou v zimě nízké teploty, nebo se 
chystáte na hory, použijte krém 1120 
Rich Recovery Cream, který je vysoce 
vydatný a bude na pleť působit proti 
mrazově. 

    TIP DO SALÓNU
Nabídněte klientce vysokou dávku energie  
v podobě ampulek. Například týdenní kůru  
s ampulkou 1917P Skin Contour Fluid. Výs-
ledky na pleti zaručeně uvidí. 

 1100 Multi Action Cleansing Balm
 Luxusní čistící balzám pro náročnou pokožku.

 1101 Micelar Skin Tonic
 Tonikum pro náročnou pleť, velmi jemný tonizační přípravek 

bez alkoholu.

  1107 Skin Refining Enzyme Peel
 Enzymatický peelingový gel, vhodný i pro velmi citlivou pleť. 

 

 1110 Perfect Lift Cream
 Krém na posílení struktury pleti, s CRC komplexem, podporuje 

přírodní proces obnovy kůže a opravu drobných poškození.

 

 1117 Skin Contour Cream
 Krém na zpevnění pleti s peptidy stimulující elastin, má klidnící 

a antioxidační účinky, kůži přináší vitalitu, vláhu, regeneraci.

 

 1120 Rich Recovery Cream
 Vydatný krém na posílení bariérové funkce pleti, s CRC 

komplexem, zanechává vydatný ochranný film.

 1130 Age Perfecting Serum
 Sérum s komplexem CRC na regeneraci buněk, zpevňuje, 

poskytuje komplexní regeneraci zralé pleti.

 

 1131 Night Recovery Serum
 Noční regenerační sérum s CRC komplexem, viditelně zlepšuje 

strukturu a pevnost pleti, snižuje vrásky, regeneruje, hydratuje.

 

 1140 Rejuvenating Mask
 Vydatná regenerační krémová maska s CRC komplexem, 

uklidňuje, revitalizuje unavenou pleť.

 1160 Tri -Care Eye Cream
 Zpevňující oční krém vyhlazuje oblast okolí očí, udržuje vlhkost 

redukuje tmavé kruhy a otoky, stimuluje regeneraci pokožky.

 

 1170 Isoflavonia Relief
 Želatinové regenerační tobolky vyhlazují a zjemňují povrch 

pleti, zvyšují tonus a pružnost, zlepšují mikrocirkulaci.

 1190 Instant Lift Serum
 Liftingové hydratační sérum s CRC komplexem, poskytuje 

okamžité viditelné zpevnění kůže, zanechává pleť jemnou 

a vláčnou

 TIP NA DOMA
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Sjednoťte barvu Vaší pleti. 

FAIR SKIN
pro pigmentovanou 
pleť 

Ideálem ženské krásy je rovnoměrně zbarvená zářící kůže. 

Přípravky z řady FAIR SKIN mají za úkol zesvětlit tón pleti a snížit 

stopy způsobené účinkem různých záření. Nově použitá složka 

hexylresorcinol nedráždí citlivou pleť, projasňuje a zároveň působí 

jako další ochrana proti stárnutí pleti. Výsledky jsou viditelné při 

delším a pravidelném užívání kompletní péče.

Barevné sjednocení pleti a odstranění skvrn je dlouhodobý 

proces. Vědecky vypracovaná metoda projasnění pleti to umí 

pomocí čtyř základních kroků:

 1. Ochrana před UV zářením

 2. Blokáda vazby hormonu, startujícího tvorbu melaninu.

 3. Snížení syntézy melaninu.

 4. Blokování distribuce melaninu

 3300 Melafadin Cleansing Powder
 Čistící prášek, ráno a večer napěňte s trochou vody 

a vytvořenou pěnou umývejte obličej. Poté dobře opláchněte.

 3301 Melafadin toner
 Osvěžující tonikum na obličej pro zářivou světlou pleť.  

Po každém umytí tonizujte navlhčeným tamponem.

 3307 Brightening exfoliator
 Rozjasňující peeling, rovnoměrně rozetřete dvakrát týdně 

a důkladně spláchněte. Pleť je připravená na příjem aktivních 

látek.

 3311 Melafadin Den Protection
 Účinný denní krém s SPF 20 na rozjasnění pleti. Zabraňuje 

pronikání záření, které provokuje nový pigment.

 3321 Brightening Night Care
 Rozjasňující noční krém s dvojitou kapacitou výkonu: efektivní 

bělení a intenzivní hydratace.

 3330 Fair Complex Serum
 Sérum na zesvětlení kůže Intenzivně rozjasňuje pleť 

– doporučujeme používat alespoň 8 týdnů.

 3340P Brightening Mask
 Zesvětlující krémová maska. *KB

 3360 Dark Circle Eye Cream
 Krém na tmavé kruhy kolem očí, okamžitě opticky zesvětlí 

tmavé stíny kolem očí.

 3370 2-Phase Melafadin 
Concentrate

 Vysoce účinný dvoufázový aktivní koncentrát pro šesti týdenní 

kůru. Vydatně pomáhá při odstraňování pigmentových skvrn.Pokud chcete účinně bojovat proti pig-
mentacím, nezapomínejte na celoroční 
ochranu proti UV záření, například 3311 
Melafadin Day Protection nebo 2831 
Face Guard Advanced. 

    TIP PRO PROFESIONÁLY
Nabídněte klientovi na domácí ošetření také 
3370P 2- Phase Melafadin Concentrate, pro 
zvýšení účinnosti zasvětlení pleti. Nejprve am-
pulku aplikujte při ošetření a zbytek si vezme 
klient domů.  *KB – pouze kabinetní balení

 TIP NA DOMA
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Každá pleť je originál a má svoje speciální požadavky a nároky. 

Tato řada obsahuje výrobky, které nejsou závislé na typu pleti 

a jsou ideálním doplňkem všech kosmetických řad.

Produkty, které doplní  

péči o vaší pleť.

ALL SKIN 
NEEDS
všechny typy pleti

 2300 Skin Resurfacing Balm
 Bylinný krém vhodný zejména po ošetření kůže laserem. 

Regeneruje, uklidňuje a udržuje ideální hydrataci. Aplikujte 

několikrát denně.

 2330 Dark Spot Perfector
 Sérum zesvětlující stařecké skvrny. Viditelně snižuje tvorbu 

melaninu a cíleně zesvětluje pigmentové skvrny.

 2400 Scar Cream
 Bylinný krém vhodný na ošetření jizev a namáhané pleti. 

Udržuje pokožku, jemnou a poddajnou. Použijte několikrát 

denně podle potřeby.

 2501 Goodnight Lip Mask
 Noční vyhlazující maska na rty. Zklidňuje suchou 

a popraskanou pokožku rtů, pěstí kontury a zvětšuje objem.

 2600 Caviar Luxury Cream
 Kaviárový luxusní krém, intenzivní péče pro pokožku, která 

potřebuje regeneraci. Jedním slovem ENERGIE!!!

 2831 Face guard Advanced
 Nemastná emulze s SPF 30 ochrannou proti UVA, UVB a IR 

záření, vhodné i pro velmi citlivou pokožku. Aplikujte pod  

denní krém.

 2910 Detox Cream
 Krém stimuluje buněčné detoxikační systémy.  

Rozzáří a vyhladí pleť.

 2931 Epigenetic Serum
 Sérum pro udržení vitality, obsahuje formuli proti stárnutí, 

zlepšuje odolnost vůči stresu a zvyšuje vitalitu kožních buněk.

Na vysušené a popraskané rty si 
dopřejte 2501 Goodnight Lip Mask. 
Jako každodenní luxusní péči o rty místo 
běžných balzámů.

    TIP DO SALÓNU
Na dohojení akné nabídněte klientovi produkt 
2400 Scar Cream. Který výborně funguje i na 
jizvy po akné. 

Hautverträglichkeit

s

ehr gut *

DERMA CONSULT GmbH

 TIP NA DOMA
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Každá pleť potřebuje jinou intenzitu krytí povrchu. Lehká varianta 

je Perfect Radiance Make Up, lehký elastický a přitom i pěstící. 

Velmi vhodný na běžné denní použití. Perfect Cover Cream, je 

vydatná pasta, která obzvláště v kombinaci s fixačním pudrem, 

zakryje každý barevný nedostatek. Používá se jako korektor, nebo 

vydatný make ‑up, vhodný k různým příležitostem.

Zakryjte nedokonalosti pleti  

a zvyšte si své sebevědomí.

MAKE-UP
 8800 Eye Make-up Remover

 Jemný bezolejový odličovač očního make‑upu a rtů. Velmi 

šetrný a přesto důkladný, vhodný pro všechny typy pleti.

 8700.00, 8700.01, 8700.02, 8700.04 
Perfect Radiance Make Up 

 Dlouhotrvající, přesto velmi lehký make‑up, ve čtyřech 

barvách, který se částečně barevně přizpůsobí pleti. Nesráží 

se ve vráskách a zanechává sametovou pleť. Říkáme, že tvoří 

kůži na kůži. 

 84001 - 5 Perfect Cover Cream
 Speciální, vysoce krycí pasta, dodává se v šesti odstínech,  

od krémově bílé až po tmavě hnědo oranžovou. Pro dokonalé 

krytí se odstíny vzájemně míchají, obvykle dva až tři 

dohromady.

 1 2 3 4 5

 841 Perfect Powder Fixing
 Jemný bezbarvý fixační pudr, který po nanesení na kamuflážní 

make‑up vytvoří voděodolný a otěru vzdorný povrch. Vhodný i 

na fixaci běžného make‑upu.

Na odlíčení očí a rtů použijte bezolejový 
odličovač 8800 Eye Make-up Remover. 

    TIP DO SALÓNU
Pokud chcete vytvořit voděodolný make-up 
použijte 84001-5 Perfect Cover Cream a přes 
něj naneste 841 Perfect Powder Fixing.

 TIP NA DOMA

00 01 02 04
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EXFOLIANT
SYSTÉM

Speciální metoda založená na ošetření pleti ovocnými kyselinami. 

Vyškolená kosmetička může pomocí tohoto systému odstranit i hlubší 

nerovnosti na povrchu kůže, projasnit pigmentace a skvrny, účinně 

bojovat proti akné, zjemnit vrásky a prozářit unavenou, bledou pleť. 

Výsledek je rychle viditelný, pleť vypadá okamžitě rozzářenější a má 

sjednocený svěží povrch. Po ošetření je kůže vláčná, dobře 

hydratovaná, prokrvená, má jemné a rovnoměrné póry. 

Pouze do rukou profesionálů. 

Cesta ke krásné  

a zdravé pleti. 

 5700P Cleanser – čistící mléko s pH 4,2

 Speciální čištění, první krok před exfoliací.

 5710P pH Neutralizer – neutralizační gel s pH 8,0

 Neutralizační gel, krok třetí při každé exfoliaci. 

 5720, ..30, ..40, ..60 Exfoliator 
– gelový peeling s ovocnými kyselinami

 Druhý krok při exfoliaci.

MEN 
řada pro muže

Muži mají své zvláštní 

potřeby v péči o pleť. 

Řada pro může od firmy JANSSEN COSMETICS nabízí efektivní 

řešení pro pěstění pánské pleti. Zajišťuje vysokou dávku energie a 

hydratace, která zároveň uklidní a regeneruje. 

 8600 Purifying Wash + Shave
 Jemný krémový gel pro mytí a jemné holení.

 8610 Calming Hydro Gel
 Ultra lehké ošetření po holení, uklidňuje podrážděnou pokožku.

 8620 24/7 Skin Energizer
 Luxusní posilující a vitalizační formule 7 dnů v týdnu 24 hodin.

 8660 Energizing Eye Roll-On
 Chladivý oční gel roll‑on.  

 8678 Long Lasting Deodorant 
 Vhodný ke každodennímu použití. 

Po holení na zklidnění pokožky použijte 
8610 Calming Hydro gel.

   TIP DO SALÓNU
Na ošetření mužské pleti se nebojte 
použít kterýkoliv přípravek z jiné řady. 

   TIP DO SALÓNU
Dbejte po ošetření exfoliant systémem 
na vysokou dávku hydratace. Například 
pomocí ampulkových koncentrátů, nebo 
sér. Nezapomeňte pleť po aplikaci ošetřit 
UV ochranou.

 TIP NA DOMA
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Hýčkejte i pokožku  

svého těla. 

BODY
tělová péče 

Krásné pěstěné tělo zvyšuje sebevědomí, cítíme se atraktivní 

a vyzařuje z nás síla a přitažlivost. Řada je každý rok aktualizována 

a obsahuje mnohokrát oceněné tělové výrobky, které mají 

moderní vědecký základ a velmi aktivní a účinné látky.

 7000 Oxygenating Body Scrub
 Tělový peeling z mořských řas s minerály a stopovými prvky.

 7210 Hand Care Cream
 Bylinný krém na ruce klidní rozpraskanou a podrážděnou 

pokožku.

 7230 Stretch Mark Cream
 Bylinný krém s výrazným vyrovnávacím účinkem na jizvy a strie.

 7240 Vitaforce ACE Body Cream
 Tělový pěstící krém s vitamíny ACE.

 7580 P Sculpturing Body Cream 
„Tuscany“

 Masážní krém s pomerančovým olejem. *KB

 7700 Perfect Bust Formula
 Přípravek na formování prsou. Denně jemně vetřít do poprsí 

a dekoltu.

 7801 Body Contour Booster
 Termoaktivní gel pro boj s celulitidou. Nepoužívejte po depilaci. 

VYDATNĚ PROHŘÍVÁ!

 7900 Body Lotion Isoflavonia
 Tělové mléko poskytuje dlouhotrvající hladkou a pružnou 

pokožku. Izoflavony bojují proti procesu degradace kolagenu 

a elastických vláken.

 798 Deodorant Cream
 krém proti nadměrnému pocení (BO SERIE)
 Lehká krémová konzistence s nízkým obsahem hliníku 

zabraňuje rozkládání potu.

Před letní opalovací sezónou si 
nezapomeňte pravidelně provádět pee-
ling kůže, například přípravkem 7000 
Oxygenating Body Scrub a poté ošetřit 
vhodným krémem.  

    TIP DO SALÓNU
Na úvod kosmetického ošetření, udělejte  
klientce peeling rukou pomocí 7000 P Oxyge-
nating Body Scrub a poté naneste krém nebo 
masku jako zábal.    

*KB – pouze kabinetní balení

 TIP NA DOMA
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PLATINUM 
CARE
Hýčkejte svoji pleť luxusní 

platinou. 

Nový anti‑aging koncept od Janssen Cosmetics je luxusní péče 

na vědecky nejvyšší úrovni. Řada obsahuje vysoce účinné látky, 

prémiovou kvalitu a sametové textury. Již po jedné aplikaci ucítí 

pokožka příjemný efekt luxusní péče. Hlavní účinnou látkou této 

řady je platina, která vyhladí povrch pokožky a dlouhodobě zlepší 

i hlubší vrstvy kožní tkáně. Matrixyl TM Synthe‘6TM je další 

složkou která má výjimečný účinek, na vyplnění hlubokých vrásek, 

textura kůže se vyhladí, vrásky vyplní zevnitř a udrží kůži 

vypnutou. 

Platinum Care je vyvrcholení anti‑aging péče. 

Pořiďte si set 1299 Face Care, který  
obsahuje denní, noční a oční krém.   

  TIP DO SALÓNU
Pro vysokou dávku energie a luxusní ošetření 
pokožky, aplikujte na pleť ampulku 1290 P 
Brilance Shine Elixir a 8206 P Biocellulose 
Mask Face a Neck.  

 1210 Day Cream - denní krém

 Vyživuje pokožku po celý den s vysoce aktivními  

anti ‑aging surovinami.

 1220 Night Cream - noční krém

 Vydatně podporuje regenerační procesy v kůži.

 1230 Effect Serum - sérum

 Dává pleti okamžitě znatelnou hebkost a mladistvý 

 vzhled.

 1260 Eye Cream - oční krém

 Hedvábně jemná textura, je ideální na péči ráno a večer.

 1290 Brilance Shine Elixir 

 - ampulkový koncentrát 7x2ml 25x2ml

 Poskytuje pokožce hydrataci, vitalitu, snižuje známky 

 únavy a zjemní suché povrchové vrásky.

 1299 Face Care
 - pěstící set tří přípravků denní + noční + oční 

 krém

 8206P Biocellulose Mask
 Face & Neck
 – fóliová maska na obličej a krk, dodává 

 vlhkost, viditelně vyhlazuje a chrání proti 

 předčasnému stárnutí pleti *KB

*KB – pouze kabinetní balení

 TIP NA DOMA

Hautverträglichkeit

s

ehr gut *

DERMA CONSULT GmbH
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AMPOULES
ampulkové koncentráty

 1900P Eye Flash Fluid
 Oční pěstící koncentrát.

 1911P De-Stress
 Olejový pro citlivou pokožku, vhodný k masážím.

 1917P Skin Contour Fluid
 K výraznému konturování tváře.

 1921P Couperose Fluid
 Proti červeným žilkám.

 1929P Detox Fluids
 Detoxikační koncentrát.

 1941P Normalizing Fluid
 Pro ošetření mastné a aknózní pleti.

 1951P Hyaluron Fluid
 Hydratující koncentrát.

 1955P Youth Fluid
 Klidní, hydratuje, navrací pružnost a hebkost.

 1981P Mela Fadin
 Na projasnění pleti a potlačení poruch pigmentace.

 1991P Caviar Extract
 K péči o pokožku se sníženou vitalitou.

 1992P Anti Wrinkle Booster
 Liftingový protivráskový koncentrát.

 1995P Cellular S Fluid
 Regenerační koncentrát s kmenovými buňkami.

Když pleti chceme nabídnout obzvláště intenzivní a rychle 

působící péči, jsou ampulky od Janssen Cosmetics ideální volba. 

Ampulky jsou rozdělené podle potřeb pleti. Obsahují vysoké 

dávky účinných látek ve formě tekutých substancí, které mohou 

snadno vnikat do pokožky, a tak rychle rozvíjet svůj blahodárný 

účinek. 

Elixír pro pleť.  

Po otevření ampulku ideálně ihned 
spotřebujte. Vetřete ji i na krk a dekolt. 
Pro viditelný efekt používejte ampulky 
alespoň 7 dní po sobě.  

    TIP DO SALÓNU
Nabídněte klientce několikrát do roka ampul-
kovou kůru. Rozvrhněte alespoň 7 ampulek 
podle potřeby pleti. Výsledky budou na kůži 
viditelné, pleť bude vyživená a hydratovaná. 

 TIP NA DOMA
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Masky obsahují čistý kolagen, jsou bez chemických konzervač‑

ních látek a vonných přísad. Může si je proto dovolit i extrémně 

citlivá pleť. K těmto maskám se ideálně hodí jako podklad vysoce 

koncentrované ampulkové přípravky řady AMPOULES a nebo 

kterékoliv sérum z ostatních řad.

DERMAFLEECE 
MASKS 
kolagenové masky
Dopřejte si luxus v podobě 

kolagenové masky.

 8104.901 Collagen Pure
 Z čistého kolagenu.

 8104 902 Collagen Aloe-Vera
 S Aloe‑Vera.

 8104 903 Collagen Alantoi & Panthenol
 Klidnící s vitamínem B5.

 8104 912 Collagen Vitamin C
 S vitamínem C.

 8104 913 Collagen Caviar
 S kaviárem.

 8104 915 Collagen Hylauron
 Vysoce hydratující.

 8109 900 Collagen Eye Lid
 Oční maska tvar fazole.

 8109 901 Collagen Eye Pad
 Oční maska tvar vejčitý.

Maska, jejichž základem je výtažek z mořských řas působí proti 

zarudnutí kůže, má regenerační a klidnící účinky, udržuje vlhkost 

pleti, zvyšuje pružnost a elastičnost, vypíná pokožku. 

 8301.901 Matrigel Pure
 Čistý sušený extrakt z mořských řas rajonu a squalanu má  
 universální použití.

Maska a masáž  

v jednom kroku.

MASSAGE 
FLECE
matrigel k masážím

    TIP DO SALÓNU
8109 900 COLLAGEN EYE LID ideální pod-
klad při barvení řas.  

    TIP DO SALÓNU
V parném létě je ideální masáž přípravkem  
8301.901 Matrigel Pure.
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FACIAL  
CREAM MASK
kabinetní masky

PEEL OFF 
MASKS
práškové masky

Řada speciálních kabinetních masek. Některé z nich lze použít  

i jako kvalitní energií nabité masážní přípravky.

 8500P Age Defying Cream Mask
 Proti předčasnému stárnutí pleti. (M)

 8510P Lift Contour Cream Mask
 Regenerační liftingová krémová maska. (M)

 8530P Moor Cream Mask
 Krémová s rašelinou.

 8540P Fruit Peel Cream Mask
 Pro mastnou pleť s ovocnými kyselinami.

 8550P White Tea Moisture Mask
 Gelová maska pro suchou a dehydratovanou pleť. (M)

 8560P Pomegranate Cream Mask
 Regenerační energetická krémová maska. (M)

Doplňující krémové masky.          
Vhodné pro všechny věkové kategorie a typy pleti. 

 831P Spirulina Green Mask
 Se sladkovodní řasou spirulínou.

 832P Acerola Vitamin C Mask
 S mořskými řasami, C vitamínem.

 834P Botanica White Mask
 S bělícím účinkem.

 837P Dead Sea Black Mask
 S blátem z mrtvého moře.

 8355P Aloe De-Stress
 S aloe vera.

 8366P Olive Balancing
 S mořskými řasami a olivovými extrakty.

 8399P Goji Antioxidant
 S mořskými řasami, řešetlákem a kustovnicí.

 841P Revigorating Gel Mask
 Aktivně zpevňující dvousložková gelová maska.

Modelují kontury a regenerují.

    TIP DO SALÓNU
(M) masky vhodné ke kosmetické masáži.

    TIP DO SALÓNU
Překrytí masky fólií zvýší její účinek. 
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ESSENTIALS
doplňky pro
salonní péči

Řada doplňků pro kabinetní péči, složená z masek, speciálních 

krémů a aktivačního roztoku.

Podpora práce 
v saloně.

 2300P Skin Resurfacing Balm
 Uklidňující bylinný krém vhodný po ošetření kůže laserem.

 5504P Revigorating Face Mask
 Vysoce účinná přípravná stimulující maska.

 5520P Herbal Skin Oitment
 Intenzivní pěstící krém pro namáhanou pleť.
 Vhodné i po ošetření laserem!

 5540P Thermo Calm + Firming Mask
 Intenzivně prohřívací modelační maska.

 5580P Relaxing Massage Cream
 Masážní krém typu emulze voda/olej.

 5589P Ocean Mineral Activator
 Pro míchání masek a osvěžení pleti.

 8205P Biocelulose Mask
 Fóliová napuštěná hydratační maska.

 8207P Hydrogel Mask Face
 Speciální vysoce hydratující fóliová maska.

 8208P Hydrogel Mask Eye
 Speciální vysoce hydratující fóliová oční maska.

 7570P Thermo Peel Mask Cranberry
 Prohřívací peeling s brusinkami. Nejprve se pleť  
 působením tepla lehce otevře a uvolní, poté nastupuje  
 působení aktivní látky na jednotlivé keratinové šupinky a na  
 závěr mechanické odstranění rohoviny. Můžeme říci, že  
 tento přípravek působí trojnásobně.

 7807P Enzyme Peeling Mask
 Enzymová peelingová maska. Ovocné enzymy zlepšují  
 odlupování, rozpustí spoje mezi odumřelými buňkami.

PEELING MASK
peelingové masky
Zbavte se suché  

povrchové krusty.

    TIP DO SALÓNU
Fóliové masky zaručují rychlou aplikaci  
a vydatnou hydrataci.

    TIP DO SALÓNU
Enzymy jsou šetrnější a aktivnější otvírače 
pleti, než napářka.
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PRIME ESSENTIALS  

Doplňky v péči o tělo

 8701P Refreshing Shower Gel
 Mycí gel na celé tělo.

 8706P Milky Bath Powder
 Koupel s mléčnými proteiny.

 8788P Body Massage Oil
 Tělový masážní olej.

 8997P Eau Fraiche
 Osvěžující tonikum.

 8882P Thermo Body Pack
 Zahřívací tělová maska s mořskou řasou.

OCEAN TREASURE

Mořské řasy

 8671P Marine Salt Body Rub
 Peelingová mořská sůl.

 8680P Marine Melody Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom. 

Koncentrovaná síla moře oživí, aktivuje a hydratuje. 

Nechte se hýčkat a rozmazlovat přípravky přírodního původu. 

Energií nabitá příjemná péče pomocí ,,Faktoru Wellnes‘‘pro celé 

tělo je rozdělena do šesti kategorii podle hlavní účinné látky. 

VINO ENJOYMENT 

Hroznové víno

 8674P Luxury Reviving Scrub
 Peelingová pasta.

 8684P Vitalizing Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom. 

Anti‑aging síla červeného vína.
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YOUTH PERFECTION  

Brusinky  

 8678P Younger You Body Scrub
 Tělový peeling.

 8687P Rejuvenating Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Vitaminová fontána pro tělo. 

SWEET TEMPTATION 

Čokoláda

 8676P Delicious Seduction Scrub 
 Tělový peeling.

 8686P Creamy Chocolate Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Načerpejte novou energii.

NATURE EXPERIENCE 

Slatina

 8679P Green Freshness Scrub
 Tělový peeling s rašelinou.

 8689P Balancing Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Výlet do čisté přírody.

PURE HARMONY  

Zelený čaj  

 8677P Well - Being Body Scrub
 Peeling s lístky zeleného čaje.

 8681P Calming Body Pack
 Krémový zábal a masáž v jednom.

Propojení a pohlazení těla i duše. 
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Bez ohledu na fototyp pleti je důležitá optimální ochrana kůže pro‑

ti slunci. Sluněním bez UV ochrany se dostaví poškození pleti: 

vrásky, pigmentové skvrny, ztráta elasticity a mnoho dalších.  

Důležitá je včasná ochrana.

SUN
Maximální ochrana  
– optimální péče

 TIP NA DOMA
V prvních dnech na slunci je vhodné použít 
opalovací krémy s vysokým ochranným UV 
faktorem.

 8830 Sun Shield SPF 30
 Sluneční clona s SPF 30.

 8850 Sun Shield SPF 50 +
 (HIGH) sluneční clona s SPF 50.

 8890 After Sun Lotion
 Mléko po opalování.

Poznámky:
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Poznámky:



Dovozce pro Česko a Slovensko
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

Distributor pro Slovensko
PRO BEAUTY s.r.o., Danka Kozáková
ČSA 10, 036 01 Martin
Tel./fax: +421 915 815 737, +421 0915 879 555
Konzultace: +421 0908 062 333
E-mail:  probeauty.janssen@gmail.com

www.probeauty.sk

Váš kosmetický salón:


