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DICA PROFISSIONAL

Para intensificar os efeitos dos Cosmecêuticos, 
 oferecemos uma série de produtos profissionais, 
 reservados a área estética, permitindo transformar  
cada tratamento numa experiência única e efetiva.

85 países – uma verdadeira campeã mundial de exportações! A 

gama da JANSSEN abrange mais de 250 referências de venda a 

público e produtos profissionais de estética. Quer seja nos cosmé-

ticos biológicos certificados, tratamentos de pele de alta qualidade 

ou rituais de SPA – a JANSSEN COSMETICS não deixa nenhuma 

por expectativa por cumprir!

Desde 1990, Walther Janssen, em conjunto com a sua esposa Elka, 

têm perseguido o objetivo de desenvolver um sistema de cuidados 

da pele com base em substâncias ativas altamente eficazes e que 

apresentam resultados extraordinários, de altíssima tolerabilidade.

JANSSEN COSMETICS, em estreita cooperação com o laborató-

rio “Dr. Sacher Kosmetik desenvolve “pesquisas através de combi-

nações de substâncias ativas únicas com efeito comprovado.  Todos 

os produtos são testados quanto aos seus efeitos e tolerância, con-

quistando os utilizadores na aplicação inicial.

Novos complexos de substâncias ativas, técnicas de processo e 

os resultados da análise são imediatamente testados na JANSSEN 

e usados em novos desenvolvimentos cosmecêuticos. 

Desde 2004, o sistema de gestão de qualidade COSMÉTICOS 

JANSSEN também foi certificado com a ISO 9001:2008 nas áreas 

de desenvolvimento, vendas, marketing, formação e logística – 

prova de um sistema de gestão de qualidade efetiva e internacio-

nalmente  reconhecido.

A marca JANSSEN COSMETICS estabeleceu-se em todo o mundo 

e é agora internacionalmente reconhecida, presente em mais de 

QUALIDADE PREMIUM,  

INOVAÇÃO E FASCÍNIO

Os extras certos para um espaço de beleza

Exfoliation System – Peeling de Ácidos

Ampoules – Concentrado de substâncias ativas

Dermafleece Masks – Máscaras de Colagénio

Peel Off Masks – Máscaras de Alginatos

Facial Cream Masks – Máscaras Faciais em creme

Peeling Masks – Máscaras Esfoliantes

Essentials – Produtos complementares

2ª geração senior management: Reinhard & Ulrich Janssen

A JANSSEN COSMETICS foi a primeira 

 empresa alemã a lançar no mercado um 

 sistema de cuidados de pele que combina o me-

lhor dos sectores da farmacêutica e da cosmética. Os assim de-

signados, Cosmecêuticos são produtos baseados na combinação 

de múltiplas substâncias ativas, altamente eficazes, capazes de 

oferecer um sistema único de beleza com a exigência de padrões 

científicos. Cada uma das gamas de cosmecêuticos é baseada 

num conceito de substância ativa otimizado e direcionado a cada 

estado específico de pele, para um resultado efetivo e visível. Os 

Cosmecêuticos atuam simultaneamente nas camadas superficiais 

e profundas da pele, proporcionando resultados eficazes e dura-

douros.

Aconselhe-se com um profissional e fique a conhecer qual a gama 

JANSSEN COSMETICS que melhor se adequa ao seu estado de 

pele.

COSMECEUTICALS
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Mild Creamy Cleanser 500 

Leite de limpeza suave e hidratante para 

usar de manhã e à noite, deixando a pele 

fresca e pronta para receber os princípios 

ativos faciais.

Radiant Firming Tonic 501 

Aplicar depois de limpar com o Mild 

Creamy Cleanser. Tónico facial refres  cante 

para peles sensíveis e desidratadas, sem 

álcool. 

Mild Face Rub 508

Aplique o esfoliante de rosto uma a duas 

vezes por semana para remoção de célu-

las mortas da pele seca e desidratada. 

Deixa a pele macia e suave.

Aquatense Moisture Gel+ 511 

Refrescante creme em gel para a pele seca 

ou desidratada. Garante um nível de hidra-

tação equilibrado e estimula um depósito 

de humidade de longa duração nas cama-

das mais profundas da pele.

Day Vitalizer 517

Creme diário para pele seca e desidratada 

com ação regularizadora do nível hidroli-

pídico. Reduz as primeiras linhas de ex-

pressão e envelhecimento da pele e deixa 

a pele visivelmente luminosa e suave.

Night Replenisher 527 

Creme nutritivo de noite, ideal para hidra-

tar em profundidade, deixando a pele ma-

cia e sedosa a cada aplicação. Alisa as 

 linhas de expressão causadas pela de-

sidratação e promove o processo de re-

generação, eliminando a desagradável 

sensação de pele seca.

Eye Zone Gel 561 

Gel refrescante para o contorno dos olhos 

com efeito hidratante e anti-rugas. Reduz 

papos e olheiras.

Hydrating Skin Complex 535 

Sérum intensivo para peles com carência 

hídrica. Suaviza rídulas e regulariza o nível 

de hidratação da pele a cada aplicação, 

garantindo uma pele bonita e macia.

Hydrating Gel Mask+ 590 

Máscara refrescante de hidratação pro-

funda com uma tonalidade azul. Aporte 

 intensivo de hidratação para peles com 

carências hídricas a longo prazo. A pele 

recupera a sua beleza e vitalidade. Deixar 

atuar entre 15 a 20 minutos.

Hyaluron Impulse 524 

Capsulas de ácido hialurónico, para revi-

talizar intensivamente as peles desidrata-

das. Abrir com uma tesoura e apertar o 

conteúdo. Aplicar suavemente no rosto.

DICA PROFISSIONAL

A máscara Biocelulose da gama  ESSENTIALS 
 garante um elevado grau de hidratação, devolve  

à pele  elasticidade e suavidade, potenciando 
 resultados eficazes e duradouros, quando aplicada 

em combinação com os cuidados diários hidratantes

Toda a pele exige, na sua essência, um grau de hidratação equili-

brado para se manter suave e nutrida. Em particular, durante a 

época fria do ano, a nossa pele requer cuidados específicos e ade-

quados. A gama para pele seca e desidratada, contêm um alto teor 

de ácido hialurónico que garante uma excelente proteção para a 

deficiência hidrolipídica da pele, acrescido de diferentes concen-

trações de substâncias ativas. Os cosmecêuticos JANSSEN forta-

lecem a barreira hidrolipídica da pele a longo prazo, reduzem as 

 rídulas e rugas e deixam a pele visivelmente resplandecente.

DRY SKIN
UM BOOSTER DE HIDRATAÇÃO 

PARA A PELE SECA
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Mild Cleansing Cream 2200

Loção de limpeza extra suave com uma 

combinação de óleos ideais para peles 

sensíveis.

Soothing Gel Toner 2201

Tónico-gel que alivia e acalma a pele 

 sensível e irritada até durante a limpeza. 

O Aloé Vera alivia as sensações de verme-

lhidão e comichão associadas a este tipo 

de pele. 

Soothing Face Lotion 2210

Loção suave com ação calmante e hidra-

tante, evita o aumento da reactividade da 

pele sensível e irritada, mantendo-a fesca 

e macia. suave e fresca. 

Calming Sensitive Cream 2220

Creme nutritivo e calmante que atua na re-

construção da barreira hidrolipídica, sendo 

ideal para usar de manhã e à noite. Trata 

a pele irritada e sensível, deixando-a ma-

cia e sedosa.

Eye Care Lotion 2260

Loção refrescante para o cuidado para do 

contorno de olhos. Previne o inchaço e 

olheiras, suaviza rídulas de desidratação 

e fortifica a pele sensível em redor dos 

olhos.

Sensitive Skin Complex 2230

Concentrado de ativos imunizantes, con-

cebido para tratar peles hipersensíveis. 

Previne as irritações, reforça a proteção 

natural da pele, melhorando a sua resis-

tência e nível de hidratação. Aplicar antes 

do creme/loção. 

Couperose Gel 2233 

Gel fluido e concentrado em ativos, con-

cebido para proteger eficazmente a pele 

sensível, com rosácea ou couperose. Este 

complexo fortalece os vasos capilares, re-

força as defesas e conteúdo hídrico da 

pele. Aplicar de manhã e à noite.

Soothing Face Mask 2240 

Máscara SOS, profundamente calmante 

para peles com irritações agudas ou ver-

melhidões reativas. Aplique generosa-

mente sobre a pele limpa e deixe atuar du-

rante 20 minutos.

Pro-Immune Serum 2231

Sérum concentrado em substâncias ati-

vas e agentes biotecnológicos que esta-

bilizam e reforçam as células do sistema 

imunológico para que possam resistir a in-

fluências externas prejudiciais. Se usado 

regularmente, o Pro-Immune Serum forta-

lece a barreira da pele, aumenta o teor de 

hidratação e reduz as rugas.

Anti-Pollution Cream 2221

Este é um creme de proteção de grande 

eficácia, com substâncias ativas anti oxi-

dantes à base de plantas que fortalecem 

a resistência da pele aos poluentes am-

bientais. Deixa a pele visivelmente mais 

macia, mais firme e rejuvenescida.

DICA PROFISSIONAL

Enquanto o nosso Serum Pro-Immune é concebido 
para estabilizar células do sistema imunológico da 

pele, o nosso Creme Anti-Pollution protege-o contra 
influências externas negativas. Se a sua pele é 

 particularmente sensível ou exposta, podem usar-se 
em combinação com o Face Guard Advanced  

(1º Sérum, 2º Face Guard, 3º Creme)

Estudos comprovam que sensivelmente uma em cada duas mulhe-

res tem de lidar com estados de pele hipersensível. Esta condição 

pode ocorrer subitamente numa pele saudável. A irritação ou ver-

melhidão conduz a um enfraquecimento a longo prazo da barreira 

natural hidrolipídica da pele. Esta gama apresenta uma combinação 

de dois sistemas de ação revolucionários no tratamento da pele 

sensível a longo prazo. Contendo Pântano asiático “pennywort”, 

vassoura de açougueiro, calêndula, castanha de cavalo e raiz de 

alcaçuz. O complexo calmante alivia os sintomas de vermelhidão, 

inchaço, tensão e devolve beleza e bem-estar enquanto que o com-

plexo de defesa, com extrato de Videira (balão tropical), óleo de 

echium e girassol fortalecem a estrutura da pele e atuam no com-

bate à irritação.

SENSITIVE SKIN
REESTRUTURA, FORTALECE 

E PROTEGE A PELE SENSÍVEL
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Clarifying Cleansing Gel 4400 

Gel de limpeza profunda que remove com 

eficácia as impurezas normais da pele, 

 maquilhagem e excesso de oleosidade. 

Usar de manhã e à noite.

Purifying Tonic Lotion 4401 

Tónico de limpeza refrescante sem álcool. 

Atua de forma a normalizar a produção de 

sebo e a acalmar irritações promovidas 

por pústulas e borbulhas.

Bio-Fruit Gel Exfoliator 4407 

Para limpar poros bloqueados e acelerar 

a renovação da pele, aplicar o peeling de 

ácido de frutas 2-3 vezes por semana 

 durante aprox. 10 minutos. 

Normalizing  
Skin Complex 4430 

Sérum concentrado de princípios ativos 

reguladores das glândulas sebáceas e 

 excesso de oleosidade da pele. Reafina o 

poro e elimina pontos negros e borbulhas. 

Aplicar de manhã e/ou à noite.

Microsilver Serum 4431

Este sérum é eficaz e de longa ação no alí-

vio de marcas, manchas e irritações indu-

zidas pelo stress. A sua formula com 0,2% 

de micro-prata e 3,5% de ácido glicólico, 

melhora visivelmente a aparência da pele 

e oferece um equilíbrio ideal entre eficácia 

e suavidade com a pele.

Clarifying Cream Gel 4420 

Gel regulador sebáceo, de textura leve e 

de duração 24 horas para normalizar a 

pele oleosa. Refresca como um gel e 

 hidrata como um creme suave. 

AHA Face Cream 4421

AHA Face Cream é um agradável cuidado 

24h para pele oleosa com propensão a 

marcas ou manchas. Acelera a renovação 

da pele, afina e desbloqueia os poros obs-

truídos devido ao excesso sebáceo, bor-

bulhas, pústulas e inflamações.

Purifying Mask 4440 

Máscara purificante e sebo-supressora, in-

dicada para uma limpeza profunda e con-

trolo das secreções sebáceas. Aplicar 

duas a três vezes por semana e deixar 

atuar 20 minutos.
DICA PROFISSIONAL

MASSAGE FLEECES transformam-se em  
aveludados géis de massagem sem  lípidos quando 

 ativadas. Este tratamento transforma uma  
massagem vitalizante numa experiência  

sem igual, em particular para peles oleosas.

A pele sofre frequentes desequilíbrios, não apenas na puberdade, 

mas também com os estilos de vida, a alimentação e stress, que 

promovem flutuações a nível hormonal e originam o descontrolo 

sebáceo e irritações associadas. O complexo anti sebáceo, obtido 

a partir de folhas de oliveira (ácido oleanólico) combate de forma 

imediata e sustentada borbulhas e pontos negros, minimizando os 

poros dilatados. Com efeito regularizador e hidratante a combinação 

desta gama permite alcançar melhorias notáveis e regularizar o 

 estado normal da pele.

OILY SKIN
AÇÃO INTENSIVA CONTRA 

MARCAS E BORBULHAS
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Gentle  
Cleansing Powder 6600 

Misturar o pó de limpeza com água até 

formar uma loção cremosa e suave. Lim-

par o rosto de manhã e à noite.

Tinted  
Balancing Cream 6611 

Creme com cor para aplicar de manhã. 

Disfarça imperfeições e reduz o excesso 

de oleosidade e deixa a pele fresca e ra-

diante.

Balancing Cream 6620 

Creme equilibrante com uma textura suave 

que normaliza as áreas secas e as oleo-

sas da pele mista. Aplicar à noite e/ou de 

manhã. 

Balancing  
Skin Complex 6630 

Sérum intensivo, indicado para normalizar 

a secreção sebácea e afinar os poros. 

 Aplicar de manhã e à noite nas áreas de 

oleosidade, depois da pele limpa.DICA PROFISSIONAL

A mascara enzimática pode ser usada para 
 prevenir borbulhas, afinar o grão de pele e 

 preparar a pele para os tratamentos 
 subsequentes. As Máscaras Esfoliantes  

são excelentes para aplicar em áreas  
grandes como pescoço ou costas. 

A hiperatividade parcial das glândulas sebáceas são é a principal 

 causa disfuncional das peles mistas – geralmente devido a uma 

predisposição natural ou alterações hormonais. As áreas secas e 

oleosas caracterizam este estado de pele. Um cuidado específico 

é vital para responder a dois estados contraditórios. A gama para 

pele mista é baseada no farelo de arroz também designado por ino-

sitol, uma substância ativa que atua intensa e simultaneamente nas 

áreas secas e nas oleosas. Um genuíno multi- talento com uma ação 

equilibrante para uma pele bonita e uniforme. 

COMBINATION SKIN
EQUILIBRA E NORMALIZA  

A PELE MISTA
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DICA PROFISSIONAL

Todas as mulheres aspiram ter uma tez rosada, 
pois indica juventude e frescura. A máscara  

RICH ENERGY é uma máscara rica em ativos 
que deixa a pele radiante e rejuvenescida.

O cansaço e o stress da vida também deixam marcas nas peles 

mais jovens, refletindo-se especialmente nas primeiras rídulas e ru-

gas sobretudo em redor dos olhos, boca e testa. A pele torna-se 

mais pálida, parece mais cansada e tende a tornar-se seca e mais 

suscetível a processos degenerativos. As peles exigentes reque-

rem cuidados revitalizantes para combater a perda prematura de 

estabilidade e resiliência.

DEMANDING SKIN protege contra o envelhecimento prematuro da 

pele exigente e garante frescura e vitalidade. Este sistema de cui-

dados intensivos penetram profundamente na pele, renovando os 

níveis de hidratação e a proteção dérmica natural, para uma pele 

revigorada e resplandecente.

DEMANDING SKIN
FRESCURA E VITALIDADE 

PARA A PELE EXIGENTE
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SISTEMA DE SUBSTÂNCIAS ACTIVAS

INGREDIENTES ACTIVOS BIOTECNOLÓGICOS obtidos a partir  
de extrato de aveia e levedura, assim como do fosfato de vitamina C, 
fazem com que cada produto seja um verdadeiro especialista.  
O novo cocktail de ingredientes ativos impede o envelhecimento 
 prematuro da pele a um nível molecular.

Brightening  
Face Cleanser 0000

Emulsão de limpeza para aplicação diária 

com extrato de amoreira branca.

Brightening  
Face Freshener 0001 

Tónico refrescante, sem álcool, com ex-

trato de amoreira branca. Coloque o tónico 

facial num disco de algodão e passe pelo 

rosto e pescoço de manhã e à noite.

Intensive Face Scrub 0007 

Esfoliante em creme, com partículas abra-

sivas naturais, grânulos de pêssego, para 

uma limpeza profunda. Aplicar uma a duas 

vezes por semana.

Rich Nutrient  
Skin Refiner 0010 

Créme suave de cuidado intensivo, com 

proteção solar, para pele exigente. Melhora 

visivelmente a estrutura da pele e combate 

o envelhecimento prematuro.

Optimal Tinted 
Complexion Cream 

MEDIUM

  0011 

Creme hidratante de dia com cor e prote-

ção solar. Deixa a pele luminosa e com 

uma tez natural, dado que reflete o pig-

mento original da pele. Aplicar depois da 

pele limpa.

Rich Eye Contour Cream 0061 

Creme de olhos anti-idade, de elevada 

qualidade para pele exigente. Com ex-

tracto de aveia, palmitato de vitamina A, 

ácido hialurónico e óleo de macadâmia. 

Promove um efeito hidratante e anti-idade 

imediato e a longo prazo.

Lifting &  
Recovery Cream 0021 

Creme nutritivo, com efeito lifting e rees-

truturante. Promove a elasticidade e re-

força a estrutura da pele, combatendo o 

processo de envelhecimento de forma efi-

caz e duradoura.

Vitaforce C  
Skin Complex 0031 
Sérum intensivo em substâncias ativas  

que melhoram a aparência das rugas e 

manchas da idade. Deixa a pele suave, 

mais uniforme e mais luminosa. Com 

 fosfato de vitamina C, extrato de limão e 

ácido hialurónico. Concentrado ideal para 

o cuidado intenso das peles exigentes.

Vitaforce C Cream 0022 

Créme de cuidado ativo para melhorar a 

aparência das rugas e manchas senis. 

Deixa a pele suave e melhora visivelmente 

o seu esplendor e luminosidade. Com fos-

fato de vitamina C, acetato de vitamina E, 

ácido hialurónico e extrato de limão.

Rich Energy Mask 0041 

Máscara em creme para tratamento inten-

sivo das peles exigentes, rosto, pescoço 

e decote. Revitaliza e atenua rídulas e ru-

gas, deixando a tez radiante e sedosa. 

Aplicar duas a três vezes por semana e 

deixar atuar 20 minutos.
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MATURE SKIN da JANSSEN COSMETICS é uma linha inovadora 

 anti-aging, composta por poderosos ativos. O sistema modular  

desta linha foi desenvolvido para dar resposta às necessidades 

 específicas da pele madura, reativando os processos naturais de 

 renovação e fazendo com que as pequenas imperfeições desapa-

reçam opticamente.

O Complexo de Regeneração Celular combina ingredientes ativos 

naturais de elevada eficácia com tecnologias inovadoras. O com-

plexo CRC garante uma regeneração abrangente da pele madura 

e fortalece a sua estrutura. O extrato de Trevo Vermelho tem efei-

tos comprovados na redução das rugas e no aumento da firmeza 

e hidratação da pele. A Kombucha, um ingrediente multi-ativo re-

sultante da fermentação do Chá Preto, melhora visivelmente a lu-

minosidade da pele. Estudos recentes mostram que o Kombucha 

estimula o desenvolvimento e maturação das células adiposas da 

pele, produzindo assim um efeito lipo-filling natural para uma pele 

mais firme e lisa. Ingredientes ativos testados e comprovados 

completam este inovador conceito anti- aging para uso domiciliar e 

professional.

MATURE SKIN
SISTEMA GOLBAL  

ANTI ENVELHECIMENTO
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Multi Action  
Cleansing Balm 1100

Um luxuoso bálsamo de limpeza com qua-

tro formas de aplicação: loção de limpeza, 

desmaquilhante, máscara de hidratação 

ou bálsamo SOS para zonas secas.

Micellar Skin Tonic 1101

Tónico facial sem álcool, com a inovadora 

tecnologia micelar, qualquer traço de ma-

quilhagem ou resíduos são esfericamente 

encapsulados e removidos. 

Skin Refining  
Enzyme Peel 1107

Peeling enzimático com enzimas altamente 

eficazes na remoção suave de células cór-

neas mortas.

Instant Lift Serum 1190

Sérum de efeito lifting imediato. A sua fór-

mula altamente concentrada Com CRC e 

Colagénio Marinho, dá à pele um aspeto 

radiante e jovem.

Age Perfecting Serum 1130

Sérum de cuidado anti-idade,  com o 

Complexo CRC de elevada performance, 

que inclui extrato de Trevo Vermelho e 

Kombucha, que asseguram a regenera-

ção profunda da pele.

Tri-Care Eye Cream 1160

Creme de contorno de olhos anti-idade e 

reafirmante, com o Complexo CRC. A sua 

fórmula rica suaviza e hidrata intensamente 

a exigente área do contorno dos olhos.

Isoflavonia Relief 1170

Cápsulas mono-dósicas com Isoflavonas, 

Ácido Hialurónico e extrato de semente de 

Uva para uma pele mais lisa!

Perfect Lift Cream 1110

Creme de cuidado anti-idade suavizante 

para a pele madura, com o Complexo CRC 

assegura a regeneração da pele em pro-

fundidade, deixando-a suave e luminosa. 

Rich Recovery Cream 1120

Creme nutritivo de cuidado anti-idade, com 

CRC. A sua fórmula inovadora assegura 

uma regeneração profunda da pele, sua-

viza-a e promove a sua juventude.

Skin Contour Cream 1117

Creme anti idade de efeito lifting, que deixa 

a pele firme. Com uma fórmula exclusiva 

que alia péptidos estimulantes de elastina 

da Seda Japonesa e Ácido Hialurónico.

Night Recovery Serum 1131

Sérum de cuidado intensivo para a rege-

neração noturna da pele madura. Acorde 

rejuvenescida!

Rejuvenating Mask 1140

Máscara de cuidado anti-idade com CRC. 

Acalma, regenera em profundidade, sua-

viza e promove a luminosidade da pele, 

deixando-a absolutamente radiante.

COMPLEXO DE REGENERAÇÃO CELULAR

Os ativos de elevada eficácia que compõe o COMPLEXO DE REGENERAÇÃO 
CELULAR (CRC), garantem uma regeneração em pro fundidade da pele madura e 
fortalecem a estrutura dérmica.

DICA PROFISSIONAL

Experimente uma limpeza de pele profissional com os 
 benefícios do calor: a MÁSCARA PEELING Thermo  

Peel Mask Cranberry é uma máscara auto-térmica que 
 suaviza de imediato a pele, deixando-a radiante.
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Melafadin  
Cleansing Powder 3300

O primeiro passo para uma pele radiante 

e tez uniforme é a sua limpeza suave: este 

pó é misturado com água para criar uma 

espuma cremosa, que remove sem es-

forço até mesmo os resíduos de maqui-

lhagem mais resistentes.

Melafadin Toner 3301

Este tónico facial, skin-friendly, é essencial 

para uma pele fresca e uniforme. Inibe a 

maturação das manchas através de super 

ativos à base de extratos de plantas e pro-

move o aclaramento da tez para uma pele 

luminosa e revitalizada.

Brightening Exfoliator 3307

Esfoliante em creme, com ação aclarante, 

que prepara a pele para o tratamento des-

pigmentante e acelera a renovação de uma 

nova pele uniforme, devolvendo-lhe gra-

dualmente a sua luminosidade natural.

Brightening  
Day Protection 3311

Creme nutritivo e hidratante com FPS 20 

- protege a pele contra os raios UVA, UVB 

e radicais livres. Trata e previne a forma-

ção de novas manchas. Deixa a tez mais 

uniforme e luminosa.

Brightening Night Care 3321

A textura agradavelmente suave, com a 

sua fórmula de ingredientes ativos despig-

mentantes, garante que a pele é continua-

mente fornecida durante a noite: poten-

ciando resultados.

Fair Complexion Serum 3330

Sérum aclarante de ação imediata: a ele-

vada concentração do ingrediente ativo 

hexilresorcinol garante uma ação sinérgica 

e simultânea através de três mecanismos 

no processo da melanogênese, e oferece 

um cuidado intensivo aclarante. Alia ainda 

ingredientes anti-idade que suavizam as 

linhas de expressão.

Dark Circle Eye Cream 3360

Este creme suave para contorno de olhos, 

é indicado para aclarar olheiras, graças 

aos seus inovadores pigmentos acla-

rantes. O poderoso Complexo de ativos 

4-em-1 garante uma redução visível do 

 circulo escuro da região ocular e promove 

um olhar mais leve e rejuvenescido.

2-Phase  
Melafadin Concentrate 3370

Sérum bifásico de elevada eficácia, com 

fosfato de vitamina C, 6 x 7,5 ml ampolas 

para uma cura de seis semanas. Este 

 sérum inibe a produção da melanina e 

 também protege a pele contra stress 

 oxidativo. Ativa os mecanismos de auto 

reparação da pele e estimula a síntese de 

neocolagenio. Cada vial é indicado para 

uma semana e apresenta um aplicador 

prático que ajuda no tratamento preciso 

das manchas pigmentares. Concentrado 

de rápida absorção que reforça a ação de 

TODOS os produtos FAIR SKIN.  

DICA PROFISSIONAL

As MÁSCARAS PEEL-OFF são essenciais nos 
 tratamentos de beleza, como a “Botanica White Mask”, 
complexo de alta qualidade, com raiz de amoreira, uva, 

solidéu e extrato de saxifragao é  indispensável para 
 aclarar peles manchadas. 

Muitas mulheres sonham com uma pele perfeita e uniforme. Um 

brilho jovem é um indicador de saúde e equilíbrio interior. 

A JANSSEN COSMETICS transforma esse sonho numa realidade! 

Depois de anos de colaboração com os principais institutos de 

 pesquisa alemães, foi possível desenvolver uma gama revolucio-

nária de Cosmecêuticos, cientificamente comprovados, que com-

bate eficazmente as manchas e aclara a tez vários tons – o resul-

tado é uma pele luminosa e imaculada. 

FAIR SKIN
PARA UMA PELE IMACULADA
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Face Guard Advanced 2831

Proteção Facial Avançada: é um inovador 

concentrado de proteção UV com SPF 30 

que combate o envelhecimento precoce. 

A loção Face Guard contém filtros fotoes-

táveis UVA e UVB, Ectoin e agentes bio-

tecnológicos contra os raios-IR. Ideal para 

todos os tipos de pele e para combinar 

com todos os cuidados específicos de dia. 

Aplicar antes do creme de dia.

Skin Resurfacing Balm 2300 

Creme regenerante e calmante, com com-

posição herbal, particularmente concebido 

para aplicações pós-laser ou pós-exfolia-

ção. Aplicar várias vezes ao dia, consoante 

as necessidades.

Scar Cream 2400 

Creme cicatrizante e calmante, com com-

posição herbal, concebido para acelerar a 

regeneração celular e cicatrização. Aplicar 

várias vezes ao dia, consoante as neces-

sidades. Mantém a pele suave e macia. 

Dark Spot Perfector 2330 

O inovador Sérum contém um complexo 

ativo, cientificamente comprovado, à base 

de soja e agrião, que reduz a intensidade 

e aclara as manchas senis, prevenindo a 

formação de novas manchas. Aplicar o 

Dark Spot Perfector de manhã e à noite 

após limpar a pele. Massajar suavemente. 

Em seguida, aplique o seu creme especí-

fico habitual de dia ou de noite. 

Epigenetic Serum 2931 

Sérum concentrado em ingredientes ati-

vos que atuam em profundidade na pele 

para a manter jovem. O ativo anti-envelhe-

cimento de extrato de flor de calêndula mi-

nimiza a alteração epigenética das células 

da pele causada por influências externas. 

Poderoso sérum anti-aging!

Goodnight Lip Mask 2501 

Máscara para lábios, que oferece uma re-

paração noturna sem igual, mais macios, 

mais suaves e sensuais. Altamente eficaz 

na reparação devido aos seus valiosos in-

gredientes ativos, esta máscara foi conce-

bida especialmente para lábios secos e 

quebradiços: durante a noite, funde-se 

com a pele e desdobra a sua hidratação 

intensiva. 

Caviar Luxury Cream 2600 

Ouro negro para a pele: cuidado anti-en-

velhecimento rico em extrato de caviar. 

Puro luxo para a pele mais exigente, com 

excecional poder regenerante e suavizante 

graças à sua textura maravilhosa. A pele 

fica radiante, profundamente regenerada 

e cheia de vitalidade.

DICA PROFISSIONAL

Os produtos da gama ALL SKIN NEEDS são  
usados em cabine combinados com as gamas 

 profissionais, oferecendo um verdadeiro  
solucionador de problemas de pele.

A pele de cada pessoa é tão individual quanto a sua personalidade. 

Por esse motivo, um diagnóstico cuidadoso de cada tipo de pele 

é o primeiro passo para um tratamento cosmético de sucesso. As 

necessidades da pele indicam uma condição que requer uma aten-

ção especial através de produtos e cuidados adequados. All Skin 

Needs, designa uma gama de produtos capazes de satisfazer as 

necessidades básicas e de complementar o cuidado diário, 

 independentemente do tipo de pele e dos cuidados específicos que 

necessita. 

ALL SKIN
NUTRIÇÃO E CUIDADOS 

 SUPLEMENTARES PARA  

CADA TIPO DE PELE



26

Purifying  
Wash + Shave 8600

Espuma fina e cremosa para um efeito 

profundo e eficaz de limpeza e de bar-

bear. Limpa, refresca e acalma a pele 

imediatamente. O resultado é uma pele 

imaculadamente suave e fresca.

24/7 Skin Energizer 8620

O cuidado de efeito imediato: um boos-

ter de hidratação para a pele e máxima 

concentração de ativos anti-envelheci-

mento, que suavizam de imediato a pele, 

deixando-a jovem e fresca. A fórmula de 

luxo fortalece e ativa 24 horas, reduzindo 

visivelmente linhas e rugas. O cuidado 

de pele 24/7 oferece à pele masculina 

 vitalidade e juventude!

Calming Hydro Gel 8610

Poderoso cocktail ativo e ultraleve de cui-

dados hidratantes e pós-barbear. Acalma 

a pele irritada e fornece hidratação in-

tensa. A fórmula exclusiva de ingrediente 

ativos é absorvida imediatamente pela 

pele, oferecendo uma ação profunda que 

reativa e revitaliza os mecanismos da 

pele masculina.

Energizing  
Eye Roll-On 8660

Um verdadeiro booster para o contorno 

dos olhos: revigora o contorno dos olhos 

instantaneamente, graças ao seu efeito 

tensor e fresco, reduz visivelmente olhei-

ras, inchaço e rugas. Dica: Guarde no 

 frigorífico para um efeito otimizado.
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DICA PROFISSIONAL

Senhoras, façam um favor aos vossos homens e  
levem-nos ao SPA da pele! Mesmo que o envelhecimento 

da pele comece mais tarde nos homens do que nas 
 mulheres, a prevenção é a melhor solução.

A linha MEN oferece soluções eficazes para uma pele masculina 

bem cuidada e resiliente. As conjugações de ingredientes ativos 

de alta qualidade e fórmulas exclusivas foram perfeitamente com-

binadas no âmbito das pesquisas cientificas e formuladas para 

responder às necessidades especificas da pele masculina: com 

absorção imediata, MEN atua poderosamente, profundamente e 

efetivamente na pele: ativa a energia vital interna. Proporciona 

juventude, vitalidade e energia à pele do Homem. Resultados 

que pode ver e sentir.

MEN
CUIDADO E PRESTIGIO  

EM AÇÃO PARA ELE
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DICA PROFISSIONAL

Pele desprotegida fica avermelhada após aproximadamente 
10 minutos de exposição intensa ao sol. Uma proteção 30 

vezes maior é conseguida com SPF 30: 10 min. x 30 SPF = 
300 minutos de  proteção UV. De seguida, é vital sair do sol. 

A gama de cuidados Solares permite um bronzeamento com dois 

métodos eficazes de proteção solar:

1.  Filtros fotoestáveis inovadores de ampla proteção  

contra a luz e radiações UVB e UVA.

2.  A substância biologicamente ativa e única Ectoin®  

estimula a defesa das próprias células contra a radiação  

UV e perda de hidratação.

Ectoin®, adicionalmente, protege a pele dos danos causados   por 

fatores de stresse, tais como calor, frio, luz UV e, especialmente, o 

envelhecimento prematuro da pele.

SUN
PROTEÇÃO CELULAR  

E FOTOPROTEÇÃO 

PARA UM BRONZE SAUDÁVEL

Sun Shield SPF 30 8830

Protetor solar auto-regenerante rosto e 

corpo com SPF30. Ideal para as peles mais 

sensíveis, tende a ser recomendada para 

o tipo de pele I: pele muito clara, com sar-

das, cabelos loiros ou ruivos, olhos claros.

Sun Shield SPF 50 8850

Protetor solar auto-regenerante rosto com 

SPF50. Ideal para as peles mais sensíveis, 

tende a ser recomendada para o tipo de 

pele I: pele muito clara, com sardas, ca-

belos loiros ou ruivos, olhos claros.

After Sun Lotion 8890 

Loção refrescante e calmante para aliviar 

irritações de pele após a exposição solar, 

com efeito hidratante. Previne o escamar 

da pele prematuramente – um pré-requi-

sito para um bronzeado de longa duração.
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Oxygenating  
Body Scrub 7000

Esfoliante corporal para utilizar durante o 

banho. Ativa a circulação e remove célu-

las mortas, deixando o poro limpo e a pele 

suave e macia. Excelente no combate à 

celulite e má circulação.

Perfect Bust Formula 7700

Formula concentrada e dirigida à reafirma-

ção do peito e decote, com um complexo 

ativo de algas verdes, tremoço branco, 

mangostão e marmelo que transforma este 

cuidado numa nova arma secreta da mu-

lher. Absorve rapidamente, deixando a pele 

mais firme e radiante.

Stretch Mark Cream 7230 

Creme especialmente concebido para 

 atenuar e prevenir as estrias. Atua na 

 reestruturação cutânea, deixando a pele 

mais uniforme e suave, acelerando a sua 

regeneração. Pode ser aplicado durante a 

gravidez.

Hand Care Cream 7210 

Um creme de mãos herbal, baseado no 

efeito terapêutico e reestruturante para a 

pele seca e irritada. Fortalece e rejuve-

nesce em simultâneo.

Body Lotion Isoflavonia 7900 

Loção hidratante para o corpo, com ph 

neutro. Deixa a pele tonificada e sedosa. 

As isoflavonas combatem o processo de 

degradação dos fibroblastos e potenciam 

o neo-colagénio, desempenhando um pa-

pel vital na juventude da sua pele.

Vitaforce ACE  
Body Cream 7240

Este é um creme para o corpo suave e 

 sedoso enriquecido com três vitaminas 

 valiosas, A, C e E, com manteiga de karité, 

ácido hialurónico e Pentavitin®. Espalhe 

suavemente o Vitaforce ACE Cream na 

pele depois do banho para experimentar 

a maravilhosa sensação de pele mimada 

e visivelmente nutrida.

Body Contour Booster 7801

Body Contour Booster é um gel refres-

cante, termoativo, com uma fórmula ino-

vadora que cuida eficazmente do corpo. 

O complexo Cellu-Slim, à base de extra-

tos de broto de mostarda e da planta cap-

saicina, foi comprovado na sua dupla ação 

anti celulite e redutora. Estudos clínicos 

realizados ao longo de 8 semanas confir-

maram o seu fast-acting, tanto no ema-

grecimento como no combate efetivo da 

celulite. Body Contour Booster, o melhor 

amigo da mulher que gosta de se cuidar!

Cooling Leg Lotion 7220 

O Cooling Leg é um creme em gel alta-

mente eficaz no combate à sensação de 

pernas cansadas. Com uma rápida atua-

ção, alivia de imediato a dor e peso acu-

mulado. A sua elevada concentração em 

extratos de plantas, oferece uma sensa-

ção imediata de frescura e alívio e for- 

 talece os vasos dilatados para uma ação 

preventiva de longa duração.

DICA PROFISSIONAL

Para acelerar e intensificar o sucesso do 
 tratamento, reserve uma sessão no seu  
profissional de estética. Os tratamentos  

JANSSEN BODY aliam resultados e  
diversidade para uma resposta a todas  

as suas exigências.

Quem está satisfeito consigo mesmo e com o seu corpo, também 

o transmite na sua linguagem corporal. A sua presença é mais forte, 

a sua postura é elegante e acima de tudo mais positiva. Sentimo-

nos mais atraentes e irradiamos um magnetismo que faz subir a 

pulsação masculina. Os cuidados com o corpo desempenham um 

papel crucial no nosso bem-estar. A gama de CORPO da  JANSSEN 

COSMETICS apresenta produtos para todas as  exigências do corpo.

Para corpos esbeltos, curvas acentuadas e sensuais, a gama de 

produtos de corpo, com ativos altamente concentrados e de fácil 

aplicação, tornam estes cuidados numa arma especial da mulher.

BODY 
SOLUÇÕES EFETIVAS PARA 

UM CORPO PERFEITO
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DICA PROFISSIONAL

Sinta o luxo único do tratamento profissional  
PLATINUM CARE. Técnicas de Relaxamento e 

 Estimulação foram combinadas numa massagem 
 exclusiva que o transportam numa viagem fabulosa  
de relaxamento e juventude inigualável para a pele!

PLATINUM CARE 
PURO LUXO PARA A PELE

Platinum, uma das matérias-primas mais preciosas e raras do mundo, é a representa-

ção da mais pura elegância e de luxo extraordinário. Este valioso metal foi combinado 

com substâncias poderosas de anti envelhecimento para criar a nova e exclusiva li-

nha PLATINUM CARE.

Este complexo único é criado a partir da combinação de 3 substâncias premium: 

nano partículas colloidal platinum, um péptideo high-tech Matrixyl™ Synthe’6™, 

e extrato da árvore da seda Persa. Platinum é uma das matérias-primas mais 

valiosas e raras do planeta. O colloidal platinum, de elevada qualidade, atri-

bui aos produtos de cuidado da pele a capacidade de promover uma agra-

dável e sedosa sensação, que seduz a cada aplicação. Matrixyl™ Syn-

the’6™ tem a excecional capacidade de preenchimento das rugas e de 

suavização da superfície da pele. As rugas são preenchidas desde o in-

terior e a densidade da pele é continuamente fortalecida a longo prazo. 

Simultaneamente, o extrato multifunções da árvore da seda Persa re-

duz visivelmente os sinais de cansaço, como é o caso das olheiras, 

inchaço e outros sinais de fadiga – substituindo-os por uma apa-

rência fantástica, rejuvenescida e radiante. 

PLATINUM CARE é sinónimo de puro luxo para a pele e é o pre-

cursor de uma nova era de cuidados anti envelhecimento! 
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DAY CREAM 1210

Leveza, conforto e proteção são os requisitos de um excelente

creme de dia. PLATINUM CARE Day Cream, o nosso cuidado de 

dia premium anti envelhecimento, cumpre todos estes requisi-

tos na íntegra. A sua fórmula luxuriosa, com as suas proprieda-

des anti envelhecimento, mima os sentidos e cuida da pele du-

rante todo o dia. Foi cientificamente comprovado que o ativo ex-

clusivo Platinum-MP-Complex melhora a estrutura da pele, 

promove a sua elasticidade e luminosidade. As rídulas e rugas 

são reduzidas e a hidratação da pele é otimizada enquanto a sua 

barreira natural é garantida. Este creme contém manteiga de 

Manga, que cria um filme protetor sedoso e nutritivo, acetato de 

Vitamina E, que neutraliza os radicais livres, e ácido hialurónico 

de cadeia longa e cadeia curta.

NIGHT CREAM 1220

PLATINUM CARE Night Cream, o nosso novo cuidado de noite 

premium anti envelhecimento, oferece um cuidado regenerativo 

de excelência. A sua luxuosa fórmula regenerativa fornece à pele 

poderosas substâncias anti envelhecimento durante a toda a 

noite. O inovador ativo Platinum-MP-Complex é excecionalmente 

eficaz no preenchimento das rugas. O novo PLATINUM CARE 

Night Cream contém ainda um rico ativo lipídico produzido a par-

tir do nutritivo óleo de Castanha da Macadâmia, da manteiga de 

Karité e da manteiga de Manga. Estecomplexo ativo cria um filme 

protetor nutritivo que apoia a função do estrato córneo da pele. 

Simultaneamente, a Vitamina E neutraliza a ação dos radicais li-

vres e o ácido hialurónico de cadeia longa e curta hidrata pro-

fundamente a pele.

BRILLIANCE SHINE ELIXIR  1290

Este fluido foi especialmente desenvolvido com uma fórmula que 

integra o precioso extrato da árvore de seda persa, o MatrixylTM 

Synthe’6TM e ácido hialurónico, para dar à pele um luxuoso eli-

xir de ação instantânea. Os ingredientes premium, altamente con-

centrados, atuam sinergicamente para oferecer hidratação inten-

siva, luminosidade, alisamento e tonicidade, para uma pele fresca 

e radiante. A juventude ao seu alcance!

EFFECT SERUM 1230

Com o novo PLATINUM CARE Effect Serum, é garantido um efeito 

de firmeza instantâneo! Este sérum suaviza a pele de forma ime-

diata, revelando uma aparência radiante. A fórmula luxuosa ul-

tra light é produzida, entre outros ingredientes, a partir da subs-

tância ativa de origem vegetal Gatuline® Expression. Este extrato 

diminui a intensidade da contração muscular facial, relaxando-a, 

reduzindo assim de forma significativa as linhas de expressão. 

Instensyl® é um polímero de origem vegetal extraído da raiz de 

Mandioca e é um importante componente da substância ativa 

de efeito anti envelhecimento do Effect sérum, pois contém uma 

estrutura molecular tridimensional e reafirma a pele de uma forma 

visível e imediata. O colloidal platinum, por sua vez, deixa a pele 

com uma sensação única de conforto.

EYE CREAM 1260

O nosso luxuoso PLATINUM CARE Eye Cream torna o contorno 

dos olhos radiante, eliminando o aspeto cansado, enquanto for-

nece poderosas substâncias ativas anti envelhecimento durante 

24h. O inovador ativo Platinum-MP-Complex melhora a estru-

tura da pele enquanto promove a sua elasticidade. Rídulas e “pés 

de galinha” são reduzidos de forma visível e efetiva, enquanto 

as fibras de colagénio danificadas por glicação são reparadas e 

protegidas. Simultaneamente, o complexo Calmante deste creme, 

que contém extrato de Agouceiro, Centella asiática, raiz de Al-

caçuz, incrementa a microcirculação e combate o inchaço e as 

olheiras da zona ocular. O contorno dos olhos é visivelmente sua-

vizado. 
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YOUTH PERFECTION 
Superalimento que rejuvenesce todo o corpo

O arando possui vitaminas e ingredientes bioativos valiosos que 

 reduzem os radicais livres e protegem as células. O seu elevado 

conteúdo de sódio, fósforo, potássio e vitamina E torna o arando 

extremamente eficaz quando se trata de combater o envelhecimento 

prematuro da pele. A divisão celular é estimulada, a superfície da 

pele é suavizada e fica visivelmente macia e jovem.

SWEET TEMPTATION 
A doce tentação do corpo e da alma

É um fato provado que o chocolate melhora nossa a sensação geral 

de bem-estar. O teor de feniletilamina do cacau estimula a liber-

tação de dopamina, um produto químico produzido pelo organismo 

que também é chamado de “hormona da felicidade”. O simples 

aroma tentador do chocolate faz-nos relaxar e descontrair. Ao 

mesmo tempo, o cacau reduz o estresse oxidativo e radicais  

livres. O chocolate contém polifenóis, cujo efeito antioxidante con-

tribuem para uma pele rejuvenescida e saudável. O Ritual SWEET 

 TEMPTATION é uma experiência única de spa, especialmente 

quando está frio lá fora.

NATURE EXPERIENCE 
Revivendo o poder da natureza

A natureza oferece ingredientes ativos surpreendentes que nos 

 permitem ofercer uma experiência incomparável! As árvores de  

Faia são comuns nas florestas da Alemanha. É um fato bem con-

hecido que os extratos de árvores de faia estimulam o metabolismo 

celular. As turfeiras, por outro lado, são a fonte do extracto de turfa 

tão valioso, que é particularmente rico em ácido húmico e, por-

tanto, tem um efeito extraordinário na limpeza e revitalização da 

pele. O óleo de semente de mirtilo é particularmente rico em áci-

dos graxos insaturados e também tem um efeito de suavização  

e reafirmante da pele.

PURE HARMONY 
Inner para o corpo e alma

O chá verde tem sido valorizado na antiga China e no Japão como 

uma das mais valiosas plantas de cura do mundo, há quase 5.000 

anos. O chá branco não é tão conhecido como o chá verde. O ex-

trato de chá branco contém um nível particularmente elevado de 

polifenóis (3 x mais do que no chá verde), tornando-se especial-

mente eficaz contra envelhecimento prematuro da pele. Também 

pode aliviar e reduzir a irritação da pele. O Ritual PURE HARMONY 

oferece uma pausa inesquecível e reenergizante para o corpo e 

para a mente: o despertar de uma nova vitalidade, de uma nova 

emoção!

OCEAN TREASURE 
O poder do Oceano ativa e revitaliza

Escondidos nas profundezas dos oceanos existem Tesouros imen-

samente preciosos para o nosso corpo. Estes tesouros dão à nossa 

pele uma vitalidade e um frescor únicos e originais. As algas 

 vermelhas são ricas em proteínas e contêm numerosas vitaminas, 

minerais e oligoelementos e aumentam a resiliência da pele. Os 

 preciosos cristais de sal do mar ativam o metabolismo e ajudam  

na desintoxicação e purificação do organismo. As algas verdes 

 encontradas no Atlântico hidratam profundamente a pele, com  

uma ação intensa e de longa duração. O Ritual OCEAN TREASURE 

alia um sem número de tesouros marítimos que ativam e promovem 

a regeneração celular da pele. O resultado é uma pele suave, macia 

e uma silhueta visivelmente mais firme.

VINO ENJOYMENT 
O poder anti age das uvas vermelhas

Graças aos seus efeitos revitalizantes e rejuvenescedores, a vinote-

rapia é um ritual anti-envelhecimento maravilhoso que alia bem- 

estar a uma poderosa ação terapêutica para a pele. Os taninos e 

antocianinas tonificam a pele e fortalecem os capilares. Depois de 

um ritual de spa VINO ENJOYMENT, a pele fica visivelmente mais 

firme e fortalecida.

DICA PROFISSIONAL

Seja uma massagem localizada ou de  corpo inteiro, o 
óleo de massagem de corpo com óleo puro de maca-
dâmia  adequa-se na perfeição. A pele fica maravilhosa-
mente sedosa e a barreira  hidrolipídica naturalmente 
estabilizada.

O ritmo acelerado do dia-a-dia, cada vez mais estressante, torna 

essencial reservar pausas de relaxamento numa base regular. 

 Momentos especiais para esvaziar a mente, recuperar energias, 

tempo para se mimar e cuidar. 

Mergulhe num mundo completamente novo de bem-estar e 

 relaxamento com os seis novos rituais Wellness da JANSSEN 

 COSMETICS. Um verdadeiro mimo para o corpo e para a alma e a 

oportunidade de oferecer uma experiência imperdível aos sentidos.

WELLNESS & SPA 
RELAX YOUR BODY AND MIND
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A fim de impulsionar ainda mais o extraordinário efeito de seus cos-

mecêuticos, a JANSSEN COSMETICS tem uma gama maravilhosa 

e variada de produtos profissionais. Desenvolvidos exclusivamente 

para profissionais, transformam um tratamento em cabine numa ex-

periência única e eficaz.

PEEL OFF MASKS
As MÁSCARAS PEEL OFF aliam o poder dos alginatos a vários 

 ingredientes ativos. Enquanto a máscara endurece lentamente, a 

camada córnea absorbe o máximo de hidratação e nutrientes sob 

o efeito oclusivo da máscara. O efeito visível do tratamento é 

 espantoso. As PEEL OFF reúnem glamour, diferenciação, eficácia  

de ativos e resultados numa experiência única! 

DERMAFLEECE MASKS 
As Máscaras DERMAFLEECE são uma gama de véus de colagé-

nio puro, com ativos altamente selecionados e qualidade premium. 

Além das excelentes propriedades de hidratação, esta máscara 

oferece máxima tolerância dérmica para a pele. O resultado é ime-

diatamente visível.

PEELING MASKS 
As Máscaras Exfoliantes são geralmente aplicadas na pele ime-

diatamente após a limpeza, visando a remoção de células mortas, 

desobstrução dos poros e renovação da pele, para um efeito de 

limpeza profunda. São baseadas em ingredientes puramente natu-

rais e altamente concentrados. Os resultados são visíveis a cada 

aplicação. 

AMPOULES
Ampolas de tratamento intensivo (ionizáveis). Esta é uma gama 

completa de cocktails concentrados, ricos em substâncias ativas. 

Cada ampola contém uma dose exata pensada para um tratamento 

localizado. As ampolas são ideais como tratamento individual ou 

como complemento de tratamentos.

FACIAL CREAM MASKS
As maravilhosamente perfumadas máscaras em creme têm uma 

textura sedosa, de rápida atuação na pele, devido ao poder ativo 

dos seus ingredientes. Com uma variedade abrangente para cada 

 estado de pele, estas máscaras aceleram e concentram benefícios 

para a pele, a cada aplicação.

ESSENTIALS
A gama ESSENTIALS é um complemento muito útil, com fórmulas 

especiais, que podem ser integrados em diversos tratamentos 

 específicos profissionais.

EXFOLIATION SYSTEM
PEELINGS DE ÁCIDOS – o conceito de peelings da JANSSEN 

 COSMETICS. Uma tecnologia inovadora, que acelera a renovação 

da pele e apoia os mecanismos de ação no tratamento de man-

chas, rugas, marcas, entre outros. EXFOLIATION SYSTEM é um 

peeling de ácidos “Ready to Use” com variação sequencial de pH, 

realizado por profissionais certificados.

JANSSEN COSMETICS 

PRO CONCEPT
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Estamos aqui para si
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