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Właściwa pielęgnacja dla każdego rodzaju skóry
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Wszystkie produkty powstają z myślą o najbardziej wymagających 
potrzebach skóry. Dobór składników kosmetycznych o jakości 
farmaceutycznej stworzył możliwość wykreowania produktów  
o najwyższym standardzie. Niezależne testy dermatologiczne 
potwierdzają widoczne rezultaty i skuteczność działania skład-
ników aktywnych w ich najczystszej formie.
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Najwyższa jakość połączona z pasją

Od 1990 roku, Walther Janssen razem ze swoją żoną Elką konsekwentnie 

pracuje na rzecz rozwoju systemu pielęgnacji skóry, który opiera się na 

wielu wysoce efektywnych i skutecznych substancjach czynnych. 

Janssen Cosmetics ściśle współpracuje z Laboratorium „Dr. Sacher Ko-

smetik”. Każdy produkt, który powstał pod nadzorem Dr Rolanda Sachera, 

oparty jest na wspaniałej idei składników aktywnych. Jego nazwisko jest 

wykładnikiem wysoce skutecznych produktów, zgodnych z oczekiwaniami 

najbardziej wymagających Klientów. Zarówno składniki, jak i finalne pro-

dukty sprawdzane są przy pomocy wyspecjalizowanych badań, aby za-

pewnić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Dział rozwoju JANSSEN COSMETICS stale śledzi trendy i adaptuje do 

swoich produktów najnowsze osiągnięcia współczesnej kosmetologii. 

Innowacyjne kompleksy substancji aktywnych, techniki przetwarzania lub 

wyniki analiz są natychmiast testowane i uwzględniane w nowych produk-

tach. Od 2004 roku system zarządzania jakością JANSSEN COSMETICS 

jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie rozwoju, 

marketingu, sprzedaży, szkoleń i logistyki. Certyfikat ten pozwala Firmie 

zaoferować międzynarodowo uznawany dowód kontrolowanego systemu 

zarządzania jakością.

Dzięki wyjątkowemu podejściu do pielęgnacji skóry firma Janssen Cosme-

tics jest obecna w 80 krajach, stając się bez wątpienia światowym liderem 

eksportu. W ofercie firmy znajduje się dziś ponad 250 produktów detalicz-

nych i profesjonalnych, stworzonych specjalnie dla kosmetyczek. 

Certyfikowane biokosmetyki, wysoce efektywne kosmeceutyki oraz rytu-

ały wellness & spa - JANSSEN COSMETICS nie pozostawia niespełnio-

nych pragnień w kwestii pielęgnacji skóry.

Drugie pokolenie zarządu firmy: Reinhard i Ulrich Janssen.
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Kosmeceutyki

JANSSEN COSMETICS to pierwsza niemiecka firma, która wprowadziła 

na rynek wysokiej jakości produkty łączące najlepsze osiągnięcia  

w dziedzinie farmacji i kosmetyki. Kosmeceutyki stanowią system pielę-

gnacji skóry oparty na różnorodnych, innowacyjnych i wysoce efektyw-

nych składnikach aktywnych, które umożliwiają płynne przejście pomię-

dzy czystym pięknem a naukową pielęgnacją. Każda linia pielęgnacyjna 

oparta jest na koncepcji składników aktywnych, które są dopasowane 

do indywidualnych potrzeb skóry i pozwalają osiągnąć widoczne rezul-

taty. Działanie kosmeceutyków koncentruje się nie tylko na powierzchni 

skóry, ale również na jej głębszych warstwach, zapewniając szybkie  

i długotrwałe efekty pielęgnacyjne.

Dobrze dobrane kosmetyki są podstawą pielęgnacji skóry. W tym celu 

odwiedź jeden z salonów kosmetycznych JANSSEN COSMETICS i do-

wiedz się jak dbać o swoją skórę.

Profesjonalna pielęgnacja w salonie  
kosmetycznym

Ampoules – koncentraty substancji aktywnych w ampułkach

Dermafleece Masks – płaty kolagenowe

Peel Off Masks – maski algowe

Facial Cream Masks – maski kremowe

Peeling Masks – pasty peelingujące

Massage Fleece – hydrofilowe algi do masażu

Essentials – produkty uzupełniające

RADA EKSPERTA
Firma Janssen Cosmetics oferuje produkty profesjo-
nalne, zarezerwowane wyłącznie dla kosmetyczek, 
które wzmacniają efekty pielęgnacyjne, zamieniając 
zabieg w salonie kosmetycznym w wyjątkowe i nie-
zwykle efektywne doświadczenie.
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DRY SKiN - skóra sucha
Każdy typ skóry potrzebuje odpowiedniego poziomu nawilżenia. DRY 

SKIN to nowatorska linia niezwykle skutecznych produktów przy-

wracających komfort skórze przesuszonej. Skóra sucha wymaga  

intensywnej pielęgnacji z bogactwem składników nawilżających, które  

nie dopuszczają do odwodnienia i chronią przed powstawaniem drob-

nych zmarszczek spowodowanych niedoborem wilgoci.

Linia pielęgnacyjna DRY SKIN oferuje kosmetyki, które wzmacniają natu-

ralny film ochronny, wyraźnie wygładzają i odżywiają skórę. Specjalne 

składniki aktywne, w tym dwie struktury kwasu hialuronowego: długo-  

i krótkołańcuchowy, przywracają równowagę skórze i wspomagają me-

chanizmy regeneracji. 

RADA EKSPERTA
Maski biocelulozowe (ESSENTIALS)  
to innowacyjna generacja masek 
przeznaczonych do profesjonalnej  
aplikacji w salonie kosmetycznym. 
Zapewniają natychmiastowy efekt  
spektakularnego nawilżenia skóry.  
Zabieg staje się jeszcze bardziej  
efektywny, gdy pod maskę zostanie 
zaaplikowany koncentrat substancji  
aktywnych.

Źródło intensywnego nawilżenia
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Mild Creamy Cleanser 500 
Delikatna emulsja oczyszczająca, do codziennego stosowania. 

Usuwa makijaż i zanieczyszczenia, dostarczając jednocześnie 

odżywczego nawilżenia. Zawiera olejek awokado.

 

Radiant Firming Tonic 501  
Łagodny, bezalkoholowy tonik o pH przyjaznym dla skóry.  

Ożywia, tonizuje i odświeża. Przygotowuje skórę do aplikacji 

kolejnych produktów pielęgnacyjnych. 

 

Mild Face Rub 508 
Aplikuj łagodny peeling z perełkami wosku jojoba 1-2 razy  

w tygodniu, aby skutecznie eliminować martwe komórki i za-

nieczyszczenia oraz wygładzić skórę.

Aquatense Moisture Gel 511  
Żelowy krem do skóry odwodnionej. Posiada szczególnie lek-

ką konsystencję, która przywraca skórze świeżość, odpowied-

ni poziom nawilżenia i wygładzenie. 

Day Vitalizer 517

Nawilżający krem na dzień dla skóry suchej. Przywraca właści-

wy poziom nawilżenia skóry, chroni barierę hydrolipidową, re-

dukuje zmarszczki powstałe z przesuszenia. Skóra szybko 

odzyskuje elastyczność i gładkość. 

Night Replenisher 527 
Bogaty w składniki regenerujące krem dla skóry odwodnionej. 

Przywraca elastyczność, miękkość i zapewnia długotrwałą 

ochronę przed utratą nawilżenia. 

 
Eye Zone Gel 561 
Odświeżający żel na skórę okolicy oczu. Natychmiastowo wy-

gładza zmarszczki spowodowane przesuszeniem i trwale na-

wilża delikatną skórę.  Zmniejsza opuchliznę, skutecznie zwal-

cza ciemne kręgi wokół oczu. 

 

Hydrating Skin Complex 535 
Koncentrat nawilżający, który przywraca właściwy poziom na-

wilżenia skóry. Wiąże cząsteczki wody i posiada zdolność ma-

gazynowania dodatkowego nawilżenia. Każda aplikacja przy-

wraca skórze świeżość i gładkość.

Hydrating Gel Mask 590 
Nawilżająca maska żelowa. Wspomagając naturalne mechani-

zmy nawilżenia skóry szybko pomaga przywrócić optymalny po-

ziom wilgoci. Aplikuj kilka razy w tygodniu na 20 minut.  

Nawet po 24 godzinach od aplikacji, zawartość nawilżenia  

wciąż jest wyższa o 20%.

Face Oil 525 
Olejek pielęgnacyjny do twarzy równoważący odwodnioną 

skórę. Delikatny film lipidowy tworzący się na skórze zapobiega 

utracie naturalnego nawilżenia. Idealny jako ochrona przed ni-

skimi temperaturami.

 
Hyaluron Impulse 524 
Kapsułki pielęgnacyjne do skóry odwodnionej, 

przypominające różowe, lśniące perły. 

Jedwabista konsystencja pozostawia 

uczucie miękkiej, delikatnej 

i elastycznej skóry. 
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SENSiTiVE SKiN – skóra wrażliwa
Zaczerwienienie skóry wynika z niewielkich nieprawidłowości w funk- 

cjonowaniu układu krążenia. Zjawisko to może się pogarszać  

i prowadzić do pojawienia się drobnych, rozszerzonych naczynek. Skóra 

wrażliwa łatwo się odwadnia, co przyczynia się do jej dalszego 

osłabienia i pogłębia uczucie ściągnięcia i dyskomfortu.

Produkty z linii SENSITIVE SKIN działają razem, aby w synergii przywracać 

równowagę skóry. Stanowią odpowiednie połączenie aktywnych 

składników, które przynoszą natychmiastową ulgę wrażliwej skórze. Dwa 

kompleksy pielęgnacyjne wzmacniają barierę hydrolipidową, redukują 

zaczerwienienie i łagodzą podrażnienia skóry. Kompleks dla skóry 

wrażliwej (Sensitive Complex) zawiera: wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, 

ruszczyk kolczasty, kasztanowiec, korzeń lukrecji oraz nagietek. Obronny 

Kompleks Skóry (Skin Defense Complex)  to winorośl balonowa rosnąca 

w tropikach, olej z nasion żmijowca oraz niezmydlające się składniki oleju 

słonecznikowego. 

RADA EKSPERTA
DErMAfLEEcE MASkS to kolagenowa biomatryca, która swoją 
strukturą przypomina ludzką skórę i idealnie się do niej do-
pasowuje. Płaty kolagenowe nie zawierają chemicznych czyn-
ników, konserwantów i olejków zapachowych. Zapewniają do-
skonałą tolerancję nawet w przypadku bardzo wrażliwej skóry.  
W połączeniu z ampułkami, te niezwykłe maski stanowią 
profesjonalną pielęgnację w salonie kosmetycznym.

Ukojenie dla wrażliwej skóry
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Mild Cleansing Cream 2200

Wyjątkowo łagodny krem oczyszczający na bazie niezwykle 

przyjaznego dla skóry oleju kokosowego.  

Soothing Gel Toner 2201

Łagodzący tonik do twarzy w formie żelowej. Aloes przynosi 

szczególną ulgę suchej, podrażnionej i wrażliwej skórze.

 

Soothing Face Lotion 2210

Łagodząca, lekka emulsja do pielęgnacji wrażliwej skóry z ten-

dencją do przetłuszczania.

Calming Sensitive Cream 2220

Łagodzący krem do pielęgnacji skóry wrażliwej, posiada boga-

tą konsystencję. Pomaga odbudować film hydrolipidowy.  

Idealny do stosowania jako dzienna i nocna pielęgnacja. 

Eye Care Lotion 2260

Emulsja do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Zapobiega 

opuchliźnie, zwalcza cienie wokół oczu, wygładza zmarszczki 

spowodowane przesuszeniem skóry i wzmacnia wrażliwą skó-

rę okolicy oczu. 

Sensitive Skin Complex 2230

Koncentrat substancji aktywnych do pielęgnacji skóry wrażli-

wej. Zapobiega podrażnieniom, przywraca skórze ochronę, 

poprawia jej sprężystość i pomaga odzyskać prawidłowy po-

ziom nawilżenia. 

Couperose Gel 2233 
Żel wzmacniający naczynia krwionośne. Aktywny koncentrat 

substancji wzmacniających i ujędrniających ściany naczyń.  

Preparat łagodzi podrażnienia skóry i uczucie napięcia.

Soothing Face Mask 2240 
Wygładzająca maska przynosząca natychmiastową ulgę skó-

rze wrażliwej. Łagodzi objawy podrażnienia, takie jak zaczer-

wienienie, obrzęk i uczucie napięcia. Nałóż obficie na oczysz-

czoną skórę twarzy na 20 minut.



10

innowacyjne preparaty 
regulujące aktywność gruczołów łojowych

OILy SkIN - skóra tłusta
Nie tylko w okresie dojrzewania skóra jest wytrącona z równowagi – 

niezdrowa dieta, zmienny poziom hormonów i codzienny stres, często 

prowadzą do przetłuszczania się cery. Skóra o takiej kondycji powinna 

być pielęgnowana ze szczególną uwagą. Kompleks anti-sebum, czyli 

kwas oleanolowy pozyskiwany z liści oliwnych, skutecznie pielęgnuje 

skórę tłustą i zanieczyszczoną. 

Zadaniem serii produktów pielęgnacyjnych dla skóry tłustej  

i zanieczyszczonej jest normalizacja pracy gruczołów łojowych, odbloko-

wanie porów oraz zapobieganie powstawaniu i nawracaniu stanów  

zapalnych i wyprysków. W ten sposób zwalczana jest skłonność  

do powstawania trądziku w jego początkowych fazach.

RADA EKSPERTA
MASSAGE fLEEcES to hydrofilowe maski 
algowe do masażu. Matrigel zostaje akty-
wowany, a jego składniki uwalniane z chwilą 
aplikacji płynu lub koncentratu ze skła- 
dnikami aktywnymi. Maska „roztapia” się  
na skórze przyjmując postać żelu, co po- 
zwala na wykonanie energetyzującego, bez-
tłuszczowego masażu.
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Clarifying Cleansing Gel 4400 
Łagodny żel oczyszczający, który umożliwia delikatne i dokład-

ne oczyszczenie skóry. Ekstrakt z drożdży zapobiega stanom 

zapalnym, plamom i powstawaniu zaskórników. 

Purifying Tonic Lotion 4401  
Delikatny, bezalkoholowy tonik oczyszczający o pH przyjaznym 

dla skóry skłonnej do powstawania niedoskonałości i zmian 

trądzikowych. Przygotowuje skórę na aplikację kolejnych pro-

duktów pielęgnacyjnych z linii OILY SKIN.

Bio-Fruit Gel Exfoliator 4407  
Peeling na bazie kwasów owocowych, który skutecznie 

oczyszcza zablokowane pory skóry. Zwiększa tempo odnowy 

komórkowej, usuwa obumarłe komórki naskórka i poprawia 

strukturę skóry. Aplikuj na oczyszczoną skórę twarzy 2-3 razy 

w tygodniu, omijając okolicę oczu. Pozostaw na ok. 10 minut 

(w zależności od stanu skóry i stopnia wrażliwości).

Tinted Corrective Balm 4411  
Po nałożeniu kremu pielęgnacyjnego i makijażu, wklep delikat-

nie krem korygujący na niedoskonałości skóry.

Clarifying Cream Gel 4420  
Kremowy żel regulujący ilość wydzielanego sebum przez  

24 godziny. Lekka konsystencja hydrożelu odświeża i pielę-

gnuje skórę, zapewniając doskonałą kontrolę nad przetłusz-

czaniem się skóry. 

Normalizing Skin Complex 4430  
Koncentrat normalizujący pracę gruczołów łojowych. Regular-

na aplikacja produktu skutecznie poprawia stan skóry tłustej, 

poprzez zmniejszenie skłonności do nadmiernej produkcji se-

bum i powstawania stanów zapalnych. 

Purifying Mask 4440  
Maska oczyszczająca, absorbująca nadmiar sebum. Powstała 

na bazie glinki, dzięki czemu w łagodny sposób pochłania nad-

wyżkę lipidów skóry, wygładza jej powierzchnię i matuje. Aplikuj 

maskę 2-3 razy w tygodniu na oczyszczoną skórę na 20 minut. 



Balansująca pielęgnacja dla skóry mieszanej
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COMBINATION SkIN - skóra mieszana
Główną przyczyną powstawania zanieczyszczeń na skórze mieszanej jest 

nadmierna aktywność gruczołów łojowych. Dodatkowym utrudnieniem 

dla właściwej pielęgnacji może być równoczesne przesuszenie. Większa 

produkcja sebum prowadzi do nieatrakcyjnego błyszczenia się skóry  

w środkowym obszarze twarzy (tzw. Strefa T), podczas gdy suche ob-

szary boczne (najczęściej policzki) są napięte i powodują uczucie dys-

komfortu.

Pielęgnacja skóry mieszanej wymaga stosowania preparatów, które 

normalizują aktywność gruczołów łojowych w skórze, zapobiegają gro-

madzeniu się nadmiaru sebum na naskórku i utrzymują odpowiedni po-

ziom nawilżenia w skórze. Linia COMBINATION SKIN oparta jest na inozy-

tolu - substancji pozyskiwanej z otrębów ryżowych, która zapewnia 

skuteczne zmatowienie skóry i jednoczesne dostarczenie jej aktywnego 

nawilżenia.

RADA EKSPERTA
PEELING MASkS to maski peelingujące 
do profesjonalnego użytku w salonie ko-
smetycznym. Zapewniają widoczny efekt 
już po pierwszej aplikacji. Zawierają uni-
kalne składniki czynne, które dogłębnie 
oczyszczają i wygładzają powierzchnię 
skóry. 
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Gentle Cleansing Powder 6600 
Delikatny proszek oczyszczający, który po zmieszaniu z wodą 

lub tonikiem zamienia się w kremową pianę. Pozostawia skórę 

jedwabiście matową, gładką i odświeżoną. 

Tinted Balancing Cream 6611  
Krem pielęgnacyjny z kolorantem przywracający równowagę 

skórze mieszanej. Zapewnia poczucie komfortu i odpowiedni 

poziom nawilżenia.

Balancing Cream 6620  
Krem balansujący dla cery mieszanej. Skutecznie uzupełnia 

niedobór składników nawilżających, jednocześnie utrzymując 

skórę matową przez cały dzień. Redukuje widoczność rozsze-

rzonych porów, dzięki czemu skóra pozostaje jedwabiście 

gładka. 

Balancing Skin Complex 6630  
Koncentrat substancji aktywnych regulujących pracę gruczo-

łów łojowych. Jednocześnie nawilża i redukuje wydzielanie se-

bum. Regularna aplikacja produktu zapewnia utrzymanie skóry 

w równowadze i zmniejszenie ilości rozszerzonych porów.
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DEMANDING SkIN - skóra wymagająca
Począwszy od 25 roku życia, upływ czasu pozostawia na naszej skórze 

swoje ślady. Drobne linie i zmarszczki stopniowo pojawiają się wokół 

oczu, ust i czoła. Z biegiem lat proces regeneracji skóry ulega spowo- 

lnieniu, cera traci blask i staje się poszarzała. Skóra wymaga rewita- 

lizacji, aby skutecznie walczyć z oznakami starzenia, utratą elastyczności 

i odporności. 

Produkty z linii DEMANDING SKIN działają optymalnie, zapobiegając 

przedwczesnemu starzeniu się skóry. Aktywne substancje tj. proteiny 

owsa i fosforan witaminy C, uzupełniają niedobory wilgoci i stabilizują 

ochronne funkcje skóry. Cera nabiera młodzieńczej świeżości i lśni 

nowym blaskiem.

revigorating face Mask z linii ESSENTIALS 
to żelowa maska, która rozgrzewa, pobudza 
mikrokrążenie i aktywizuje skórę. Lekko za-
różowiona cera wygląda na odmłodzoną  
i pełną świeżości.

RADA EKSPERTA

Zatrzymaj proces przedwczesnego starzenia się skóry
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Brightening Face Cleanser 000

Łagodne, rozjaśniające mleczko do codziennego oczyszczania 

twarzy. Pozostawia odczucie aksamitnej gładkości na skórze. Za-

wiera wyciąg z morwy i łagodne tenzydy.

Brightening Face Freshener 001 
Bezalkoholowy tonik rozjaśniający. Idealnie odświeża skórę po 

etapie oczyszczania mleczkiem Brightening Face Cleanser. Skóra 

jest długotrwale nawilżona i przygotowana do dalszych etapów 

pielęgnacji. Tonik zawiera wyciąg z morwy i glicerynę. 

Intensive Face Scrub 007 
Peelingujący krem ze zmielonymi i specjalnie przetworzo- 

nymi pestkami moreli. Aplikuj 1-2 razy w tygodniu, aby usunąć 

martwe komórki naskórka i wygładzić strukturę skóry.

Rich Nutrient Skin Refiner 010 
Rewitalizujący krem do intensywnej pielęgnacji skóry wyma- 

gającej. Regularne stosowanie preparatu wzmacnia funkcje 

ochronne skóry, zwiększa jej elastyczność i opóźnia proces sta-

rzenia. 

Optimal Tinted  
Complexion Cream 011 
Wysoce odżywczy krem na dzień z faktorem SPF 10. Mikropig-

menty tworzą barierę ochronną i nadają cerze delikatne zabar-

wienie odpowiadające wszelkim rodzajom odcieni skóry. Twarz 

odzyskuje świeży, dynamiczny i młodzieńczy wygląd.

Lifting & Recovery Cream 021 
Krem liftingująco - odżywczy. Gwarantuje natychmiastowy  

efekt liftingu i dogłębne odżywienie. Wzmacnia odporność  

i elastyczność, przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się 

skóry. Zawiera wyciąg z białek pszenicznych oraz witaminę A.  

Rich Energy Mask                          041 
Bogata kremowa maska z olejkiem awokado i masłem shea. 

Posiada właściwości przeciwzmarszczkowe, rewitalizujące i re-

generujące skórę. Aplikuj 2-3 razy w tygodniu na 20 minut.

Rich Eye Contour Cream 061 
Krem wygładzający i pielęgnujący wrażliwą skórę okolicy oczu. 

Łagodna receptura wygładza, ujędrnia skórę i minimalizuje drobne 

zmarszczki wokół oczu. Zawiera olej makadamia, kwas hialuro-

nowy i substancję zatrzymującą nawilżenie w skórze,  

pozyskiwaną z naturalnych cukrów.

Vitaforce C Skin Complex 031 
Koncentrat ujędrniający skórę. Stymuluje odbudowę włókien ko-

lagenowych i elastynowych, pobudza naturalne procesy rege-

neracji skóry i wygładza zmarszczki. Po zastosowaniu koncen-

tratu skóra nabiera młodzieńczego blasku i odzyskuje witalność. 

Zawiera fosforan witaminy C i kwas hialuronowy. 

Firming Neck & Decollete Cream 071 
Krem ujędrniający i liftingujący szyję i dekolt. Działa dwufazowo, 

wnikając w głębsze warstwy skóry. Wspomaga regenerację 

poprzez odnowę komórkową. Wzmacnia strukturę skóry szyi  

i dekoltu, poprawiając jej jędrność i napięcie. Składniki aktyw-

ne: proteiny owsa i kwas hialuronowy.
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SkIN REGENERATION - skóra dojrzała
Wraz z upływem czasu pojawiają się zaburzenia hormonalne, które 

doprowadzają do zahamowania syntezy kolagenu i kwasu hialu-

ronowego, obniżenia ilości lipidów w skórze oraz zmniejszenia 

nawilżenia skóry. Następuje osłabienie systemu odpornościowego  

i nieprawidłowe rozmieszczanie komórek barwnikowych, co daje 

obraz skóry bladej z miejscowymi przebarwieniami. Spadek po- 

ziomu estrogenów objawia się zwiotczeniem i spadkiem 

elastyczności skóry. Jednak wiek metrykalny nie musi pokrywać się 

z kondycją naszej skóry. Właściwa pielęgnacja opóźnia proces 

starzenia. Dotknięta czasem, zestresowana i zmęczona skóra 

wymaga skutecznego, regenerującego programu pielęgnacyj-

nego, który pozwoli odzyskać jej siły witalne, przywróci sprężystość, 

jędrność i blask. Właściwą odpowiedzią na te potrzeby jest linia 

SKIN REGENERATION, która stanowi niezwykle skuteczną broń  

w walce z oznakami starzenia się skóry. Innowacyjna koncepcja 

substancji aktywnych wspiera naturalne funkcje skóry i stymuluje 

odnowę komórkową. 

RADA EKSPERTA
Podczas pielęgnacji w salonie kosmetycznym, 
rozgrzewająca maska złuszczająca Thermo Peel 
Mask cranberry z linii PEELING MASkS zapewni 
natychmiastowe wygładzenie i regenerację 
skóry, dzięki skórce z owoców żurawiny, zawie-
rającej dużą dawkę witaminy c.

intensywna regeneracja skóry dzięki fitoestrogenom
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Cleansing Mousse 101 
Łagodna pianka oczyszczająca. Pozostawia skórę świeżą  
i pełną blasku, nie naruszając naturalnej warstwy ochronnej na-
skórka. 
 

Skin Tonic 102 
Bezalkoholowy tonik, który stanowi idealne dopełnienie oczysz-
czania twarzy za pomocą pianki Cleansing Mousse, sprawiając 
że etap oczyszczania skóry jest jeszcze bardziej efektywny.  
 

Skin Refining Enzyme Peel 107 
Enzymatyczny żel złuszczający martwe komórki naskórka.  
Aplikuj 1-2 razy w tygodniu, pozostaw na całą noc. Peeling wy-
jątkowo łagodnie usuwa zanieczyszczenia i wygładza powierzch-
nię skóry.
 

De-Age & Re-Lift Lotion 150 
Wygładzająco – liftingująca emulsja.  Lekka konsystencja za-
pewnia szybkie wchłanianie preparatu, który poprawia strukturę 
skóry, zwiększa jej sprężystość i elastyczność.
 

De-Age & Re-Lift Cream 110 
Wygładzająco – liftingujący krem. Idealny do codziennej pielę-
gnacji skóry dojrzałej. Zapewnia skórze działanie regenerujące 
i stymulujące odnowę komórek. 
 

Extra Rich Convenience Cream 120 
Bogaty w składniki aktywne krem pielęgnujący z białym łubinem. 
Wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka oraz przywraca skó-
rze wytrzymałość i sprężystość. Ze względu za swoją bogatą 
konsystencję jest szczególnie zalecany jako ochrona skóry przed 
niskimi temperaturami. 
 

Bi-Care Eye Cream 160 
Wyjątkowa formuła, która odnawia, wzmacnia i odbudowuje de-
likatną skórę wokół oczu. Krem stymuluje naturalny proces re-
generacji skóry. Dzięki zawartości kompleksu peptydowego re-
dukuje ciemne kręgi pod oczami i opuchnięcia. 

De-Age & Re-Lift Concentrate 130 
Koncentrat substancji aktywnych, które wygładzają, ujędrniają 
kontur twarzy i delikatnie napinają skórę. Aplikuj rano i wieczo-
rem pod krem pielęgnacyjny.
 

De-Contract Serum Gel 190 
Żelowe serum intensywnie wygładzające zmarszczki mimiczne. 
Zawiera biologiczne oligopeptydy: opatentowany kompleks pro-
teinowy z nasion hibiskusa, który posiada naturalny wpływ na 
blokadę mikro – skurczy mięśni twarzy porównywalny z toksyną 
botulinową. 
 

Isoflavonia Relief 170 
Kapsułki wygładzające skórę. Jest to nadzwyczajna mieszanka 
aktywnych składników, które przywracają skórze elastyczność 
i chronią przed wolnymi rodnikami. Oderwij lub odetnij końcówkę 
kapsułki nożyczkami w celu wydobycia zawartości, wmasuj pro-
dukt w skórę. 
 

Trifolia Face Mask 141 
Wygładzająca maska kremowa „wypychająca zmarszczki”. 
Aplikuj 2-3 razy w tygodniu na 20 minut.  

Trifolia Complex 180  
Wygładzający koncentrat stymulujący naturalny proces rege-
neracji skóry. Aplikuj na oczyszczoną skórę rano i wieczorem 
przez okres 30 dni. 

Triple Action Skin Recovery 199  
Czterotygodniowa kuracja regenerująca i odmładzająca.   
W skład zestawu wchodzą: Skin Refining Enzyme Peel, De – 
Age & Re – Lift Lotion oraz De – Age & Re – Lift Concentrate.  
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TREND EDITION SkIN yOuTH 

Sekret młodej skóry znajduje się w naszych genach. W 2009 roku 

przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za niezwykłe od-

krycia dotyczące procesu starzenia się skóry. Wydarzenie to stało 

się inspiracją dla stworzenia innowacyjnej linii SKIN YOUTH, która 

łączy ochronę przeciw procesom starzenia się skóry z walką z usz-

kodzeniami tkanek i komórek, które już powstały. W ten sposób 

oferuje jednocześnie profilaktykę anti-aging i regenerację skóry.  

 

TREND EDITION SKIN YOUTH daje skórze skuteczną ochronę po-

przez dostarczanie jej nowego białka strukturalnego i substancji 

nawilżających, dzięki innowacyjnemu składnikowi RSL (Repair Stim-

ulating Lipid). Specjalny ekstrakt z ryżu (Oryza Sativa) pobudza 

syntezę enzymów naprawczych. Skóra błyskawicznie odzyskuje 

swój młodzieńczy wygląd. 

Podczas profesjonalnej pielęgnacji w salo-
nie kosmetycznym Skin Youth zamienia  
się w niezwykłe doświadczenie za spra- 
wą płatu kolagenowego z witaminą c –  
DErMAfLEEcE MASk Vitamin c oraz 
ampułki Youth fluid. Idealny zabieg, który 
wyraźnie złagodzi oznaki upływającego 
czasu i przywróci skórze młodzieńczą 
świeżość. 

RADA EKSPERTA

Skin youth Formula 037 

Rewitalizująca emulsja pielęgnacyjna o lekkiej kon-

systencji, z efektem matującym (16% zawartość lipi-

dów). Wyraźnie łagodzi oznaki upływającego czasu  

i przywraca skórze młodzieńczą świeżość. 

Skin youth Cream 017  

Rewitalizujący krem pielęgnacyjny. Idealny dla kobiet, 

które pragną bogatszej pielęgnacji, posiada 29% - 

ową zawartość lipidów. Wyraźnie opóźnia proces sta-

rzenia się, ochrania enzymy naprawcze, odpowie-

dzialne za odnowę komórek i zachowuje na długo 

młodzieńczą świeżość skóry.

Nowa wizja młodej skóry
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Widocznie wymodelowany 
owal twarzy

TREND EDITION SkIN CONTOuR
Linia TREND EDITION SKIN CONTOUR jest szczególnym rodzajem 

naukowej kreacji, potwierdzonej przez badania naukowe i kon-

sumenckie. Jest to dowód na powstanie coraz bardziej skutecz-

nych i efektywnych kosmetyków pozwalających zatrzymać proces 

starzenia się. Skóra, która wraz z upływem lat traci elastyczność, 

staje się wiotka i obwisła. Proces ten - szczególnie widoczny na 

policzkach, powoduje że twarz sprawia wrażenie zmęczonej  

i postarzałej. Linia Skin Contour powstała po to, aby temu zapobiec. 

Zawiera peptydy stymulujące syntezę elastyny w fibroblastach, 

długo- i krótkołańcuchowy kwas hialuronowy, japoński jedwab i olej 

makadamia, które chronią skórę przed wysuszeniem, pozostawiając 

ją miękką i elastyczną. Ponadto, wysoce aktywny wyciąg roślinny 

SORR zwalcza nieatrakcyjne skupiska melaniny i zaczerwienienia 

skóry, które mają tendencję do występowania na naszej twarzy,  

w miarę upływu lat.

RADA EKSPERTA
Zabieg z użyciem termicznej maski modelującej Ther-
mo face Mask (ESSENTIALS) i Lift contour cream 
Mask (fAcIAL crEAM MASkS) stanowi idealne 
połączenie dla skóry, która stopniowo traci swoją 
objętość, z jednoczesną zmianą konturów w okoli-
cach skroni, policzków i żuchwy.

Skin Contour Formula 137 
Emulsja do optymalizacji profilu skóry. Skin Contour 
Formula posiada 16 % - ową zawartość lipidową. Lekka 
formuła produktu szybko się wchłania, a zawartość po-
liamidu nadaje skórze efekt zmatowienia. Poprawia kon-
tury twarzy i udoskonala jej owal, zapewniając efekt li-
ftingu i ujędrnienia. 

 
Skin Contour Cream 117 
Krem do optymalizacji profilu skóry. Skin Contour Cre-
am jest odpowiedni dla kobiet, które potrzebują bo-
gatszej pielęgnacji, posiada 27%-ową zawartość lipi-
dową. Poprawia kontury twarzy i udoskonala jej owal, 
zapewniając efekt liftingu i ujędrnienia.
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FAIR SkIN - skóra z przebarwieniami
Linia FAIR SKIN koncentruje swoje działanie na regulowaniu pracy 

melanocytów oraz kontrolowaniu zaburzeń związanych z niepra-

widłową dystrybucją barwnika w skórze. Substancje aktywne za-

warte w linii redukują nadmiar pigmentu, rozjaśniają melaninę 

nagromadzoną w warstwie rogowej naskórka i zapobiegają powsta-

waniu nowych plam i przebarwień. Skóra odzyskuje równomierny 

koloryt, lepiej odbija światło, dzięki czemu wygląda na wypoczętą  

i odmłodzoną. Regularna aplikacja produktów z linii FAIR SKIN po-

zwala walczyć z przebarwieniami skóry na czterech etapach:

1. Ochrona skóry przed promieniowaniem UVA i UVB 

2. Blokowanie aktywności hormonu α-MSH, odpowiedzialnego za 

pobudzenie produkcji melaniny 

3. Hamowanie dojrzewania melanocytów, nie dopuszczając do produkcji 

nadmiernej ilości melaniny 

4.Degradacja melanosomów (nośników melaniny) oraz zatrzymywanie ich 

przenikania do naskórka

RADA EKSPERTA
Odpoczynek pod maską algową (PEEL-Off MASkS) 
w salonie kosmetycznym stanowi prawdziwą ucztę 
dla skóry. Botanica White Mask to sproszkowane 
algi o działaniu rozjaśniającym przebarwienia. Maska 
zawiera kompleks składników, które ograniczają 
syntezę melaniny i proces pigmentacji (morwa, wi-
nogrona, skalnica, tarczyca).

Redukcja przebarwień i rozjaśnienie skóry
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Melafadin Cleansing Powder 3300 
Łagodny proszek oczyszczający, który należy zmieszać z toni-
kiem, aby uzyskać kremową pianę. Zawiera czystą witaminę C, 
dzięki czemu stanowi pierwszy krok do efektywnego rozjaśnie-
nia skóry. 

Melafadin Toner 3301  
Tonik o działaniu rozjaśniającym i wyrównującym koloryt skóry 
skłonnej do nierównej pigmentacji. Skóra po użyciu toniku jest 
rozjaśniona, wygładzona i gotowa na aplikację kolejnych pro-
duktów z linii FAIR SKIN.

Brightening Exfoliator 3307  
Kremowy peeling rozjaśniający skórę. Kwas cytrynowy i gliko-
lowy wspierają efekt złuszczania martwych komórek naskórka 
oraz usuwają nagromadzoną w nich melaninę. Aplikuj dwa razy 
w tygodniu. 

Melafadin Day Protection 3310  
Rozjaśniający krem na dzień z SPF 20. Efektem działania 
składników aktywnych jest miejscowe zmniejszenie produkcji 
naturalnego barwnika skóry, czyli jej rozjaśnienie, redukcja 
przebarwień oraz hamowanie powstawania nowych. 

Brightening Night Restore 3320  
Krem na noc z podwójnym działaniem: efektywnie rozjaśnia 
skórę i zapewnia jej długoterminową pielęgnację. Intensywna 
formuła hamuje proces melanogenezy.   

2-Phase Melafadin Concentrate 3370 
2-fazowy koncentrat zawierający innowacyjne, rozjaśniające 
substancje czynne, niezwykle efektywne w walce z przebar-
wieniami skóry. Po 6-tygodniowej kuracji nadmiar syntezy me-
laniny zostaje zatrzymany, przebarwienia są widocznie rozja-
śnione, a skóra odzyskuje równomierny koloryt.
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TREND EDITION SkIN DETOX 
JANSSEN COSMETICS  intensywnie wspiera  procesy na-

turalnego funkcjonowania skóry. Coraz szybsze tempo 

współczesnego życia i zwiększenie ekspozycji na promie-

niowanie UV, prowadzą do wzrostu produktów rozkładu  

w komórkach. Jeśli naturalny system oczyszczania komórek 

jest przeciążony, nie nadąża z eliminowaniem toksyn, które 

zaczynają się gromadzić. Ma to wpływ na wszystkie narządy 

organizmu. Skóra jest szczególnie dotknięta tym procesem 

- niezależnie od wieku, zaczyna jej brakować świeżości  

i blasku. Sprzyja to powstawaniu oznak przedwczesnego 

starzenia się oraz przebarwień. JANSSEN COSMETICS 

opracował specjalne produkty detoksykujące skórę. Inno-

wacyjne preparaty oparte na naukowej koncepcji, wspierają 

system komórkowej detoksykacji. Skin Detox zmniejsza 

widoczność plam wątrobowych i przywraca witalność 

skórze. Dzięki czemu każdy rodzaj skóry odzyskuje blask  

i zdrowy wygląd.

Skin Detox Cream 2910
Wysoce efektywny krem wspierający system detoksykacji  
i redukujący oznaki starzenia się skóry. Zmęczona i blada cera 
jest często objawem stresu i działania niekorzystnych warun-
ków środowiskowych. Detox Cream wspiera mechanizmy de-
toksykacji skóry, zapewniając jej zupełnie nowe bodźce. Wyso-
ce skuteczne substancje czynne, stymulują naturalne systemy 
detoksykacji komórek i zapobiegają oksydacyjnemu uszkodze-
niu komórek. Wysoka zawartość lipidów (31%) sprawia, że 
krem stanowi idealną pielęgnację dla skóry suchej, pozosta-
wiając ją gładką i młodzieńczo świeżą.

Skin Detox Formula 2930 
Wysoce efektywna emulsja wspierająca system detoksykacji  
i redukująca oznaki starzenia się skóry. Zmęczona i blada cera 
jest często objawem stresu i działania niekorzystnych warun-
ków środowiskowych. Detox Formula wspiera mechanizmy 
detoksykacji skóry, zapewniając jej zupełnie nowe bodźce. 
Wysoce skuteczne substancje czynne, stymulują naturalne 
systemy detoksykacji komórek i zapobiegają oksydacyjnemu 
uszkodzeniu komórek. Niska zawartość lipidów (17%) sprawia, 
że emulsja stanowi idealną pielęgnację dla skóry przetłuszcza-
jącej się, pozostawiając ją gładką i młodzieńczo świeżą, z efek-
tem zmatowienia.

Pielęgnacja uzupełniająca dla każdego rodzaju skóry
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ALL SkIN NEEDS
Innowacyjne programy pielęgnacyjne powinny odpowiadać 

na zróżnicowane potrzeby skóry. Im bardziej indywidualne 

wymagania skóry, tym bardziej rozległy zakres rezultatów, 

oferowanych przez nowoczesne środki pielęgnacyjne. 

Jeden kosmetyk nie zawsze wystarcza, aby spełnić nasze 

oczekiwania. Linia ALL SKIN NEEDS proponuje gamę 

specjalistycznych preparatów do każdego rodzaju skóry. 

Stanowią niezbędne uzupełnienie pielęgnacji domowej, 

odpowiadającej na różne potrzeby skóry. Linia ALL SKIN 

NEEDS może być indywidualnie łączona z produktami do 

pielęgnacji dziennej.

Face Guard (15) + Plus (30) 2815 + 2830 
Beztłuszczowy koncentrat z SPF 15 i 30 o lekkiej konsystencji 
lotionu. Zawiera fotostabilne filtry zatrzymujące promieniowanie 
UV. Chroni układ odpornościowy skóry i zapobiega uszkodze-
niom spowodowanym przez promienie UV (zmarszczki, prze-
barwienia). Aplikuj pod zwykle używany krem na dzień.

Lip Balm 2500  
Balsam pielęgnacyjny do ust. Błyskawicznie odżywia usta – 
przywraca im jędrność, miękkość i uczucie komfortu. Dzięki 
stymulacji powstawania kolagenu i elastyny, tkanka łączna sta-

je się bardziej gęsta, a objętość ust wzrasta.

Skin Resurfacing Balm 2300  
Łagodzący krem ziołowy po laseroterapii. Produkt można apli-
kować natychmiast po zastosowaniu peelingów o wysokich 
stężeniach, terapii światłem oraz mikrodermabrazji, jako ochro-
nę i pielęgnację domową. Aplikuj tak często, jak jest to ko-
nieczne. Dostarcza skórze pożądane uczucie chłodu.

BB Cream Light SPF 25 2825 

BB Cream Medium SPF 20 2826 
BB Cream to kosmetyk wielozadaniowy, który zastępuje 
krem nawilżający, podkład, a nawet korektor. Jest to idealny 
produkt dla osób, które nie lubią nosić na co dzień pełnego 
makijażu lub chcą uzyskać zdrowy, naturalny wygląd skóry. 
BB Cream łączy w sobie perfekcyjne krycie podkładu i kore-
ktora, pielęgnację oraz ochronę przeciwsłoneczną. Przezna-
czony jest zarówno dla młodej, jak i dojrzałej skóry. Pozos-
tawia niezwykłe wrażenie już podczas pierwszej aplikacji. 
Ukrywa niedoskonałości cery, zaczerwienienia, drobne nac-
zynka krwionośne i plamy pigmentacyjne. Wyrównuje koloryt 
skóry, zapewnia gładką, nieskazitelną i promienną cerę. BB 
cream dostępny jest w dwóch odcieniach.

Scar Cream 2400  
Krem na blizny. Ziołowa receptura regenerująca powierzchow-
ne uszkodzenia skóry, np. blizny potrądzikowe. Należy stoso-
wać po zakończeniu procesu gojenia, tak często jak jest to 
możliwe. 

CC Color Corrective Cream SPF 30 
LIGHT 2700  
CC Color Corrective Cream SPF 30 
MEDIuM 2701 
CC Cream łączy w sobie właściwości kryjące podkładu i ko-
rektora, ochronę przeciwsłoneczną oraz pielęgnację. Dostęp-
ny jest w dwóch odcieniach. Delikatne pigmenty nadają skórze 
perfekcyjny wygląd, ujednolicają jej koloryt oraz wyrównują 
strukturę. Aplikowany regularnie rozjaśnia przebarwienia oraz 
wyraźnie zwęża pory. CC Cream zawiera korektor przebar-
wień*, czyli roślinny kompleks równoważący koloryt skóry. 
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MAkE uP
W ofercie firmy Janssen Cosmetics znajdują się produkty do 

makijażu, które dodatkowo zapewniają skórze cenną ochronę  

i pielęgnację. Spełniają najwyższe oczekiwania kobiet i zapew-

niają znakomite efekty upiększające.

Niezależnie czy szukasz dyskretnego i wytrzymałego makijażu, 

czy doskonale kryjącego kremu kamuflującego, JANSSEN 

COSMETICS ma odpowiednie rozwiązanie na każdą okazję.

RADA EKSPERTA 
PErfEcT cOVEr crEAM idealnie 
kamufluje cienie pod oczami, blizny, 
niedoskonałości i przebarwienia na 
skórze.

Nieskazitelna cera
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Eye Make up Remover 8800 
Łagodna, beztłuszczowa i bezalkoholowa emulsja oczyszcza-
jąca do demakijażu oczu i ust. Usuwa nawet wodoodporny 
makijaż.  

Long Lasting
Make up  C-830.00 do C-830.05  
Naturalnie wyglądający i długotrwały makijaż 2 w 1, który jed-
nocześnie pielęgnuje i chroni skórę. Pigmenty rozświetlające 
wyrównują karnację i sprawiają, że skóra wygląda naturalnie  
i gładko. Optycznie wygładza zmarszczki, nawilża i zapobiega 
błyszczeniu skóry. Podkład dostępny jest w 5 odcieniach. 

Perfect 
Cover Cream C-840.01 do C-840.06 
Doskonale kryjący kamuflaż w kremie. Dostępny w sześciu 
różnych odcieniach, które można ze sobą łączyć, aby uzyskać 
perfekcyjne dopasowanie do skóry. Bardzo wygodny w stoso-
waniu i całkowicie wodoodporny. 

Perfect Powder Fixing C-841  
Puder transparentny/utrwalający. Sprawia, że makijaż staje się 
odporny na wodę i ścieranie.  Dokładnie zmatowiona skóra 
wraz z doskonałym utrwaleniem pozostawiają aksamitne wy-
kończenie i zapewniają trwałość makijażu przez cały dzień. 

Perfect Cream Cleanser C-842  
Tłusty krem do zmywania makijażu wodoodpornego dla każde-
go rodzaju skóry.

Professional Camouflage Set C-849  
Zestaw zawiera: pełną gamę kremów kamuflujących Perfect 
Cover Cream w sześciu odcieniach, puder utrwalający Perfect 
Powder Fixing i krem do usuwania makijażu Perfect Cream 
Cleanser.
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MAN - pielęgnacja dla mężczyzn
Firma JANSSEN COSMETICS stworzyła wyspecjalizowany program 

pielęgnacji dla mężczyzn. Skóra męska ma inną fizjologię i inne 

potrzeby stymulacji kosmetycznej niż skóra kobiety. Przede wszyst-

kim jest grubsza, posiada większe pory i produkuje dwa razy więcej 

sebum. Sięgasz po krem swojej partnerki? Jest lepsze rozwiązanie 

dla Twojej skóry!

Produkty z linii MAN zostały stworzone dla wymagającej męskiej 

skóry, by pozwolić odkryć mężczyznom korzyści płynące z pielęgnacji. 

Kosmetyki dające absolutny komfort i przyjemność szybko 

wchłaniających się konsystencji. Skóra odzyskuje energię, witalność 

i siłę w walce z procesem starzenia się. 

RADA EKSPERTA
Zadbany, atrakcyjny i naprawdę męski – taki jest 
współczesny mężczyzna korzystający z zabiegów 
kosmetycznych. Nawet jeżeli nie zauważyłeś 
jeszcze na swojej twarzy oznak przedwczesnego 
starzenia się skóry, pamiętaj o codziennej 
pielęgnacji i prewencyjnych wizytach w salonie 
kosmetycznym.

Soothing Balm M-610 
Łagodząca żelowa emulsja po goleniu. Perfekcyjnie ab-
sorbowana przez skórę. Dzięki zawartości łagodzących 
substancji, neutralizuje podrażnienia spowodowane 
podczas golenia, zapewnia natychmiastową ulgę dla 
skóry i minimalizuje zaczerwienienia. 

Energizing Hydro-Gel M-620 
Stworzony z myślą o męskiej skórze nawilżający, kre-
mowy żel. Zawartość kwasu hialuronowego zapewnia 
idealne nawilżenie i wygładzenie naskórka. Pantenol 
przynosi natychmiastowe ukojenie podrażnionej skó-
rze. Aplikuj na oczyszczoną skórę rano i wieczorem.

Face & Eye Vitalizer M-630 
Wygładzający koncentrat substancji aktywnych do pie-
lęgnacji twarzy i okolicy oczu. Kwas hialuronowy na-
wilża i liftinguje, a witaminowy koktajl zapewnia skórze 
witalność. Koncentrat przywraca świeżość i wygładza 
skórę wokół oczu, nadając twarzy bardziej zrelakso-
wany i wypoczęty wyraz. 

Męska pielęgnacja
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SuN - linia słoneczna
Linia SUN JANSSEN COSMETICS łączy przyjemność opalania  

z podwójną ochroną przeciwsłoneczną:

1.Innowacyjne fotostabilne filtry zapewniają szerokie spektrum 

ochrony przed promieniowaniem UVB/UVA.

2.Unikalna, biologicznie czynna substancja o nazwie Ektoina po-

prawia obronę komórek przeciw promieniowaniu UV i utratą wil-

goci.

Ektoina jest naturalną substancją o działaniu ochronnym i nawilża-

jącym, otrzymywaną z mikroorganizmów żyjących w skrajnie nie-

sprzyjających warunkach, np. gejzerach, pustyniach oraz słonych 

jeziorach Egiptu. Chroni skórę przed szkodliwym wpływem czyn-

ników zewnętrznych, takich jak promieniowanie UV i temperatura, 

dzięki czemu przyczynia się do skutecznej walki z przedwczesnym 

starzeniem się skóry. 

RADA EKSPERTA
Wskaźniki ochrony przeciwsłonecznej (SPf) się nie 
sumują - jeśli używamy kilku preparatów z filtrami, to  
w efekcie jesteśmy chronieni na tyle wysoko, na ile 
wskazuje najwyższa wartość jednego z faktorów zasto-
sowanych produktów. Pamiętaj o obfitym nakładaniu 
preparatów, tylko wtedy uzyskasz stopień ochrony 
deklarowany na opakowaniu.

Sun Shield  
Waterproof SPF 25 8825
Fotostabilny system filtrów ochronnych. Preparat jest 
wodoodporny. Szczególnie polecany dla osób z foto-
typem skóry II: jasna skóra, piegi, jasne włosy, ciemne 
oczy. 

Sun Shield SPF 30 8830
Fotostabilny system filtrów ochronnych. Sun Shield SPF 
30 jest szczególnie polecany dla osób z fototypem 
skóry I: skóra bardzo cienka, dużo piegów, bardzo ja-
sne lub rude włosy, jasne oczy. 

Sun Shield SPF 50+ 8850
Fotostabilny system filtrów ochronnych. Szczególnie 
polecany dla osób z fototypem skóry I: skóra bardzo 
cienka, dużo piegów, bardzo jasne lub rude włosy, ja-
sne oczy.

After Sun Lotion 8890 
Emulsja po opalaniu. After  Sun Lotion zawiera wyso-
ce efektywne naturalne substancje, które łagodzą po-
drażnienia skóry, zapewniają jej intensywne nawilżenie 
oraz przynoszą ulgę dzięki efektowi chłodzenia. Emul-
sja nie tylko zabezpiecza skórę przed przedwczesnym 
starzeniem się, ale również przedłuża trwałość opale-
nizny. 

Pielęgnacja słoneczna 
wraz z ochroną 
komórek skóry
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BODy - pielęgnacja ciała
Nawet jeśli nasze wyobrażenia o idealnych kształtach kobiecych 

różnią się od siebie, nasze marzenia są takie same: chcemy czuć się 

dobrze w swoim ciele. Pielęgnacja ciała gra kluczowa rolę w drodze 

do dobrego samopoczucia. 

JANSSEN COSMETICS stworzył niezwykłą pielęgnację, na której 

możesz polegać, tak samo jak w przypadku pielęgnacji twarzy. Firma 

z sukcesem wprowadziła efektywny i całościowy program pielęgnacji 

ciała – linię BODY. Łatwe w aplikacji, wysoko skoncentrowane pre-

paraty, przekształcają się w specjalistyczną broń w walce o piękne 

i zadbane ciało. 

RADA EKSPERTA
Zabiegi wyszczuplające, ujędrniające i detoksykujące przy 
użyciu profesjonalnych produktów z linii BODY stanowią 
spójną całość z pielęgnacją domową i tylko połączenie 
tych dwóch elementów gwarantuje w pełni zadowalające  
i długotrwałe efekty. 

Poczuj się świetnie w swojej skórze



Oxygenating Body Scrub 7000
Dotleniający peeling do ciała i żel pod prysznic w jednym. Algi 
i wyciąg z planktonu delikatnie złuszczają naskórek i stymulują 
odnowę komórkową, pozostawiając skórę gładką i aksamitnie 
miękką na długi czas.

Cellulite Contour Formula 7800 
Absolutny lider wśród produktów zwalczających cellulit. Wyso-
koskoncentrowana żelowa emulsja antycellulitowa wzmacnia 
skórną elastyczną sieć, wygładza nierówności podskórne i uję-
drnia skórę. Aktywacja metabolizmu wywołuje indywidualne od-
czuwanie zimna lub ciepła.

Perfect Bust Formula 7700
Koncentrat liftingujący i ujędrniający biust. Innowacyjny prepa-
rat pielęgnacyjny do powiększania i modelowania biustu oparty 
na intensywnym kompleksie Perfect Bust, zawierającym: pigwę, 
zieloną algę, biały łubin oraz mangostan właściwy. Przy regular-
nym stosowaniu preparat ujędrnia piersi, modeluje i unosi jak 
naturalny biustonosz. 

Stretch Mark Cream 7230 
Emulsja przeciw rozstępom. Natychmiast po aplikacji wywołuje 
na skórze uczucie przyjemnego chłodzenia. Innowacyjna kom-
binacja substancji aktywnych intensywnie regeneruje istniejące 
już rozstępy i poprawia ich strukturę. Regularne stosowanie 
emulsji zmniejsza widoczność rozstępów, spłyca je i przywraca 
im koloryt zdrowej skóry.

Body Lotion Isoflavonia 7900 
Emulsja do ciała zapewniająca długotrwały efekt gładkiej i ela-
stycznej skóry ciała. Doskonały „koktajl” innowacyjnych skład-
ników odżywczych. Izoflawony i  fitohormony uzupełniają niedo-
bory estrogenu, którego produkcja spada w okresie menopauzy. 

Hand Care Cream 7210 
Pielęgnujący krem do rąk. Przeciwdziała popękanym, podraż-
nionym i zaczerwienionym dłoniom, za pomocą substancji ak-
tywnych, znanych jako ziołowe środki lecznicze. Głęboko na-
wilża, regeneruje i nadaje skórze dłoni jedwabistą gładkość. 
 

 
Cooling Leg Lotion 7220 
Wysoce efektywny żel do nóg i stóp z natychmiastowym efek-
tem chłodzenia. Wiele kobiet i mężczyzn cierpi z powodu uczu-
cia zmęczonych, ciężkich nóg, któremu towarzyszy uczucie na-
pięcia i obrzęki. Niezwykle skuteczna, chłodząca emulsja Cooling 
Leg Lotion działa natychmiastowo. Zawiera pobudzające mi-
krokrążenie ekstrakty roślinne z liści czerwonych winogron  
i kasztanowca. Gliceryna intensywnie nawilża, zmniejszając  
przeznaskórkową utratę wody. Prawdziwy naturalny olejek  
eukaliptusowy i mentol pozostawiają długotrwały efekt chłodze-
nia.
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BiOKOSMETYKi – Pielęgnacja w harmonii z naturą

Linia ORGANICS powstała dla osób, które oprócz dbania o swoją 

urodę oraz zdrowie, pragną również dbać o otaczający ich świat  

i naturę. Produkty w naturalny sposób utrzymują prawidłową kondycję 

skóry. Wysoka jakość substancji aktywnych zawartych w kosme-

tykach biologicznych, pozostaje w świadomej harmonii z naturą.

Zgodnie z surowymi wymogami dotyczącymi kosmetyki naturalnej, 

każdy produkt otrzymał certyfikat oraz logo jakości przyznane przez 

NaTrue. Oferta odpowiada na zapotrzebowanie nawet najbardziej 

wymagających klientów, zaopatrując ich w wysokiej jakości skuteczną 

linię kosmetyków opartych na naturalnych składnikach. Najlepsze 

ekstrakty roślinne z całego świata zostały wyselekcjonowane  

i przetestowane, aby zagwarantować największą skuteczność. 

Olej arganowy z Maroko, olej kokosowy z Filipin, hawajskie orzechy 

makadamia i aloes z Meksyku – to tylko kilka przykładów składników, 

pochodzących z kontrolowanych upraw ekologicznych, które znajdują 

się w linii ORGANICS.  

Efektywność i tolerancja kosmetyków biologicznych potwierdzona 

jest przez niezależną instytucję – Dermatest, która prowadzi bada-

nia leków i kosmetyków pod nadzorem medycznym. 

Biokosmetyki nie zawierają:

 Olejów mineralnych

 Parabenów

 Parafiny

 Silikonów

 Barwników

 Formaldehydu

 Pochodnych ropy naftowej

 Substancji syntetycznych
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100% 
składników naturalnych pocho- 

dzących z certyfikowanych  
i kontrolowanych upraw.
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Cleansing Milk 900 
Łagodne mleczko do oczyszczania,  pozostawia skórę jedwa-
biście czystą i gładką,  z  długotrwałym uczuciem odświeżenia. 

Calming Freshener 901 
Bezalkoholowy tonik odświeżający i łagodzący. Uzupełnia deli-
katne oczyszczanie za pomocą CLEANSING MILK. Ekstrakt ze 
świetlika i sok z aloesu łagodzą podrażnienia skóry. 

Soft Peeling 907 
Łagodny peeling do twarzy. Drobne granulki z łupin orzecha 
shea, zatopione w emulsji, tworzą delikatny kremowy peeling. 
Efekt działania peelingu jest natychmiastowy: usuwa zanieczysz-
czenia, przywraca skórze gładkość, miękkość i blask.

Hydrating Lotion 910 
Nawilżająca emulsja pielęgnacyjna. Ekstrakt z białego łubinu 
wzmacnia film hydrolipidowy i chroni przed utratą naturalnej wil-
goci w skórze. Wysoka zawartość witaminy E i oleju argano-
wego przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry, zwal-
czając szkodliwe działanie wolnych rodników.

 
Intense Moisturizer 915 
Wygładzająco – nawilżający krem pielęgnacyjny. Wzmacnia spo-
istość komórek w wyższych warstwach skóry i „wypycha” 
drobne zmarszczki. Wyciąg z lucerny aktywnie stymuluje syn-
tezę kolagenu i skutecznie hamuje enzym odpowiedzialny za 
niszczenie włókien elastyny. 

 
Rich Firming Cream 920 
Krem ujędrniająco – przeciwzmarszczkowy. Doskonale nawilża 
i regeneruje, skóra staje się aksamitnie gładka i elastyczna. 
Zanikająca podporowa funkcja tkanki łącznej zostaje wzmoc-
niona, co widocznie ujędrnia kontury twarzy. Krem zawiera in-
nowacyjne substancje aktywne, takie jak ekstrakt z lucerny, eks-
trakt z ryżu i biały łubin.

Eye Care Cream 960 
Krem pielęgnujący okolicę oczu, likwiduje drobne i wyraźnie wy-
gładza głębokie zmarszczki. Zmniejsza cienie pod oczami.  
Zapewnia optymalny poziom wilgoci oraz zapobiega powsta-
waniu obrzęków. Ekstrakt ze świetlika działa łagodząco na de-
likatną okolicę oczu i skutecznie łagodzi podrażnienia. 

Radiant Serum 933 
Promienne serum rozświetlające. Wyjątkowy ekstrakt z alpej-
skich ziół znacząco zmniejsza plamy pigmentacyjne, ujednolica 
koloryt i powierzchnię skóry. Beztłuszczowa żelowa baza serum 
to idealny nośnik krótko – i długołańcuchowego kwasu hialuro-
nowego, który wyrównuje deficyty wilgoci. Serum zapewnia skó-
rze korektę zmarszczek, odmłodzenie i przywrócenie wewnętrz-
nego blasku oraz ujednolicenie kolorytu karnacji. 

Tightening Serum 932 
Koncentrat przeciwzmarszczkowo – liftingujący. Beztłuszczowe 
serum dla wszystkich rodzajów skóry, w szczególności zmę-
czonej, pozbawionej witalności. Wzmacnia tkankę podporową 
w okolicy włókien kolagenowych i elastynowych, liftinguje, na-
wilża i wygładza. Niewidoczny, elastyczny film pokrywa po-
wierzchnię skóry, napina ją i daje doskonały efekt liftingu. 

Body Cleansing Gel 970 
Przyjazny dla skóry żel oczyszczający ciało i włosy. Świeży, wy-
ciskany sok z aloesu nawilża skórę i łagodzi podrażnienia.

Body Peel 977 
Łagodny peeling do ciała. Bogata baza kremu, składająca się 
z oleju kokosowego i oliwkowego zawiera drobiny z łupin orze-
cha shea i sproszkowanej skały wulkanicznej. Delikatnie, ale 
skutecznie złuszcza martwy naskórek, doskonale wygładza 
skórę oraz stymuluje jej odnowę.



Body Skin Butter 972 
Masło do ciała. Bogata, kremowa pielęgnacja uzupeł-
nia niedobory lipidów, które zapewniają wysoką efek-
tywność ochrony warstwy lipidowej naskórka. Wyraź-
nie poprawia elastyczność i miękkość naskórka. 
Zawiera bogactwo naturalnych olejów: arganowy, ko-
kosowy, makadamia.

RADA EKSPERTA
Idealne uzupełnienie pielęgnacji domowej stanowi zabieg w salonie  
kosmetycznym, z użyciem nawilżającej maski kremowej, Hydrating  
cream Mask. Bogata formuła maski pozwala na natychmiastową 
regenerację komórek, poprawę struktury skóry i opóźnienie procesów 
starzenia. Olej kokosowy i arganowy, masło shea, ekstrakt z lucerny, biały 
łubin, sok z aloesu - zapewniają prawdziwą pielęgnację w harmonii  
z naturą.

*wyniki badań testów skórnych Cosmetic Test institut na 30 badanych.
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Dr Roland Sacher to synonim wysokiej jakości produktów do pielęgna-
cji skóry. Obecnie, po 30 latach doświadczeń w dziedzinie badań i roz-
woju, Dr Roland Sacher osiągnął niewątpliwy sukces, opracowując wła-
sną linię produktów kosmetycznych.   
Jest kwestią bezsporną, że jego ewolucyjna ekspertyza łączy w sobie 
naukową kompetencję z najwyższym stopniem osobistej wrażliwości. 
Dlatego też preparaty do pielęgnacji skóry, powstałe pod ścisłym nad-
zorem Dr Ronalda Sachera, charakteryzują się niezwykłymi właściwo-
ściami. Każdy produkt oparty jest na wspaniałej idei składników aktyw-
nych. Kompleks PCM zawiera ekstrakt z pereł, kawioru i magnolii, 
aktywujący rezerwy energii w skórze.
Po raz pierwszy Dr Roland Sacher oficjalnie firmuje swoim nazwiskiem 
opracowaną przez siebie linię kosmetyków pielęgnacyjnych dla Janssen 
Cosmetics. Luksusowa formuła dr Rolanda Sachera jest symbolem na-
ukowej podstawy harmonijnej idei codziennej pielęgnacji skóry twarzy. 
Linia stworzona szczególnie dla kobiet, które chcą najlepszej troski  
o swoją skórę. 

RADA EKSPERTA
Poznaj luksusowe produkty z linii dr rolanda Sachera 
podczas wyjątkowej pielęgnacji w salonie kosmetycz-
nym. Ekstrakt z pereł, kawioru i magnolii połączony  
z nadzwyczajną techniką masażu, pozwala na stworze-
nie nowego rytuału, który przynosi harmonię dla duszy  
i ciała

Zaawansowane badania prowadzą  
do luksusowej pielęgnacji 
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Luxury Cleanser DS-000 
Unikalny system oczyszczający. Codzienne zmywanie twarzy 
rano i wieczorem przekształca się w luksusowy rytuał. Każdego 
siódmego dnia oferowane jest specjalne doświadczenie  
w postaci wieczornego peelingu zawierającego sproszkowane  
perły.
 

Face Tonic + PCM-Complex DS-101 
Odświeżający tonik do twarzy rozpieszczający skórę. Tonizacja 
następuje bezpośrednio po oczyszczeniu, poprzez delikatne 
pocieranie twarzy za pomocą nasączonego tonikiem płatka ko-
smetycznego. Woda perłowa jako składnik kompleksu PCM 
przygotowuje skórę na luksusową pielęgnację twarzy. 

 

Day Care + PCM-Complex DS-110 
Krem pielęgnacyjny na dzień z kompleksem PCM, przywraca-
jący skórze witalność. Pigmenty srebra i złota przynoszą natych-
miastowy efekt rozświetlenia skóry. 
 

Night Care + PCM-Complex DS-120 
Krem pielęgnacyjny na noc z kompleksem PCM, wygładza i re-
generuje skórę. Masło mango, kwas hialuronowy i peptydy 
wzmacniają skórę i przywracają jej równowagę na kolejny dzień.

Eye Care + PCM-Complex DS-160 
Luksusowy krem pielęgnacyjny na okolice oczu. Hesperydyna 
- składnik aktywny ze skórki mandarynki, wzmacnia naczynia 
krwionośne oraz pomaga w usuwaniu obrzmień i opuchlizny. 
Pigmenty złota i srebra zapewniają skórze promienny wygląd. 
Prawie nieuchwytne wzrokiem delikatne zabarwienie załamuje 
promienie świetlne i ukrywa ciemne cienie wokół oczu.

Face Care + PCM-Complex DS-199 
Luksusowy zestaw pielęgnacyjny zawierający wszystko, czego 
skóra potrzebuje do codziennej, wyjątkowej pielęgnacji: krem 
na dzień, krem na noc i krem pielęgnujący delikatną okolicę 

oczu. 

Effect Gel + PCM-Complex DS-130 
Żel liftingujący z kompleksem PCM - odnawia idealne kontury 
twarzy i zapewnia perfekcyjny efekt liftingu. Delikatne pigmenty 
rozświetlają i wygładzają strukturę skóry. Aplikuj pod produkt 
pielęgnacyjny na dzień i/lub na noc. 

Face Mask + PCM-Complex DS-140 
Luksusowa maska kremowa z kompleksem PCM i ekstraktem 
z szampana. Gładka konsystencja maski przekształca pielę-
gnację skóry w luksusowe doświadczenie. 

Luxury Body Cream   
+PCM-Complex DS-790 
Perłowy, jedwabisty krem do ciała. Wzorowany na kształt perły 
LUXURY BODY CREAM + PCM-COMPLEX rozpieszcza i wy-
gładza skórę niczym jedwab okrywający nagie ciało, pozosta-
wiając ją imponująco mieniącą się.
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RADA EKSPERTA
Niezwykłe doznania podczas rytua-
łów Wellness & SPA dopełni Body 
Massage Oil, olejek do masażu za-
wierający czysty olej z orzechów  
makadamia. Nadaje skórze niepow-
tarzalną gładkość i elastyczność, 
przenosząc zmysły w krainę relaksu-
jącej przyjemności. 

WELLNESS & SPA
Produkty z linii WELLNESS & SPA zostały stworzone, aby każdy z zabie-
gów był nie tylko znakomitą pielęgnacją, ale także przyjemnym i relaksu-
jącym doznaniem zmysłowym. Aromatyczne zapachy i starannie dobrane 
składniki aktywne są charakterystyczne dla wszystkich produktów z linii 
WELLNESS & SPA. 

Niezwykłe rytuały SPA w salonie kosmetycznym

Rytuały WELLNESS &SPA rozpoczęte orzeźwiającymi żelami pod prysznic 
i wygładzającymi peelingami przechodzą we wspaniale odżywiającą pie-
lęgnację bogatymi maskami. Relaksujące masaże przenoszą zmysły  
w krainę pachnącej przyjemności i odsuwają w dal codzienne troski.  
Całości  dopełniają kremowe emulsje z aromatami charakterystycznymi 
dla poszczególnych linii, nadające skórze aksamitną gładkość. 
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Algae Thalassoterapia 
Rytuał wellness ALGAE ze skoncentrowaną mocą oceanu sty-
mulującą metabolizm, nadającą ciału elastyczność i jędrność. 
1 kg alg zawiera substancje aktywne zawarte w około 100 000 
litrach wody morskiej, razem ze wszystkimi ważnymi minerała-
mi, aminokwasami, pierwiastkami śladowymi, witaminami i po-
lifenolami (antyoksydantami). Zawartość poszczególnych sub-
stancji aktywnych zależy od danego typu alg. Ekstrakt alg 
chroni ludzkie keratynocyty i fibroblasty przed działaniem wol-
nych rodników, opóźniając tym samym procesy starzenia.  
Występuje ok. 20 000 rodzajów alg, podzielonych na makro -  
i mikroalgi, ze względu na rozmiar. Kolejnym kryterium podziału 

alg jest ich kolor: brunatny, czerwony i zielony.

Cocoa Klejnot Amazonii
Pachnące czekoladą rytuały w jednej chwili wprawiają w do-
skonały nastrój i niezwykle odprężają, stanowiąc jednocześnie 
odżywczą pielęgnację dla skóry. Psychoaktywna substancja 
zawarta w kakao, tj. fenyl etyloaminowy odpowieda za pobu-
dzenie wydzielania hormonów szczęścia, m.in. dopaminy.  
Kakao dostarcza również organizmowi polifenoli, dzięki czemu 
odnosi spektakularny sukces w walce ze stresem oksydacyj-
nym. Linia kakaowa wykorzystuje doskonałe właściwości aro-
materapeutyczne, wyszczuplające i odżywcze czekolady.  
Intensywnie wygładza i ujędrnia skórę. Preludium do pełnego 
zabiegu stanowi peeling, który otula ciało wyjątkowo przyjem-
nym dla zmysłów połączeniem nuty zapachowej czekolady  
i pomarańczy.

Green Tea Japońska Ceremonia
Linia Green Tea to rytuał wykorzystujący wyjątkowe właściwo-
ści zielonej herbaty, który przywraca harmonię ciała i duszy.  
W krajach azjatyckich jest symbolem dobrego samopoczucia, 
piękna oraz wyciszenia, ma również szerokie zastosowanie  
w zabiegach odchudzających i odmładzających. Zawiera poli-
fenole, zapobiegające powstawaniu wolnych rodników. Obec-
na w liściach kofeina i teina stymuluje metabolizm, wspomaga-

jąc tym samym zabiegi wyszczuplające. 

Grape Wakacje w Burgundii
“In vino venustas!” z łac. oznacza “W winie piękno!”. Dzięki swoim 
witalizującym i odmładzającym właściwościom winogrona prze-
kształcają rytuał wellness GRAPE w niezwykłe doświadczenie 
pielęgnacyjne. Pestki winogron zawierają zmiatacz wolnych rod-
ników, antyoksydant – procyjanidynę, która wykazuje znacznie 
silniejsze działanie niż witaminy E i C. Zapewnia to aktywną 
ochronę komórkową i wspiera utrzymywanie procesu odmła-
dzania skóry. Dodatkowo, polifenole wzmacniają układ odpor-
nościowy oraz ochraniają skórę przed powstawaniem oznak 
przedwczesnego starzenia się skóry.

Cranberry Owocowa Świeżość z Dalekiej 
Północy
Biologiczne substancje aktywne zawarte w żurawinie oraz nie-
zwykły zapach jej jagód obdarowują rytuał wellness CRAN-
BERRY oszałamiającymi właściwościami – witalizujące piękno 
w towarzystwie przyjemnie owocowego zapachu. Ciemno czer-
wone owoce żurawiny, o zwartym i chrupiącym miąższu mają 
niezwykły smak, któremu towarzyszy dyskretna słodycz. Zawie-
rają sód, fosfor oraz potas i witaminę C. Wszystkie składniki 
przyczyniają się do wspaniałego efektu odmładzającego i zwal-
czającego wolne rodniki.

Eifel Moor Pragnienie Czystej Natury
Rytuał wellness „EIFEL MOOR” to szczególna specjalność firmy 
JANSSEN COSMETICS. Na północ od Aachen, rozciąga się 
międzynarodowy centralny łańcuch górski od zachodu Niemiec 
do wschodniej Belgii i Luksemburga. Znajduje się tam piękne  
i różnorodne, pod względem ukształtowania terenu, pasmo gór-
skie Eifel – krajobraz składający się z lasów, zbiorników wod-
nych, drzemiących wulkanów i czynnych torfowisk. Wyżynne 
torfowisko Eifel zawiera osady, z których pozyskiwany jest nie-
zwykle skuteczny ekstrakt torfowy – cenny naturalny surowiec 
składający się z próchniejących części roślin, bogaty szczegól-
nie w kwas humusowy – udoskonala powierzchnię skóry, wy-
gładza i reguluje funkcję skóry.



WE BEAUTiFY THE WORLD

JANSSEN COSMETiCS POLSKA
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tel. 17 740 15 10
mail: biuro@janssen-cosmetics.com
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