Perfecionista

Oferece o cuidado ideal para todos os perfis de pele

Cada gama de produtos é testada dermatologicamente
de acordo com os mais elevados padrões de exigência
e tolerância dérmica. A combinação altamente eficaz
de princípios ativos cosméticos e farmacêuticos –
Cosmecêuticos - asseguram um perfil de elevada qualidade.
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Desde 1990, Walther Janssen, em conjunto com a sua esposa Elka,

A JANSSEN COSMETICS foi a primeira empresa alemã a lançar no

têm perseguido o objetivo de desenvolver um sistema de cuidados

mercado um sistema de cuidados de pele que combina o melhor

da pele com base em substâncias ativas altamente eficazes e que

dos sectores da farmacêutica e da cosmética. Os assim designa-

Exfoliation System – Peeling de Ácidos

apresentam resultados extraordinários, de altíssima tolerabilidade.

dos, Cosmecêuticos são produtos baseados na combinação de

Ampoules – Concentrado de substâncias ativas

“Dr. Sacher Kosmetik desenvolve “pesquisas através de combinações de substâncias ativas únicas com efeito comprovado. Todos os
produtos são testados quanto aos seus efeitos e tolerância, conquistando 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.
2ª geração senior management: Reinhard & Ulrich Janssen
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Desde 2004, o sistema de gestão de qualidade COSMÉTICOS
JANSSEN também foi certificado com a ISO 9001:2008 nas áreas de

recer 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 duradouros.
Aconselhe-se com um profissional e fique a conhecer qual a gama
JANSSEN COSMETICS que melhor se adequa ao seu estado de
pele.

desenvolvimento, vendas, marketing, formação e logística – prova de
um sistema de gestão de qualidade efetiva e internacionalmente
reconhecido.
A marca JANSSEN COSMETICS estabeleceu-se em todo o mundo
e é agora internacionalmente reconhecida, presente em mais de 80
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 cosméticos biológicos certificados, tratamentos de pele de alta qualidade ou rituais de
SPA – a JANSSEN COSMETICS não deixa nenhuma por expectativa
por cumprir!

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.
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JANSSEN COSMETICS, em estreita cooperação com o laboratório
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múltiplas substâncias ativas, altamente eficazes, capazes de ofe-
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Os extras certos para um espaço de beleza

Dermafleece Masks – Máscaras de Colagénio
Peel Off Masks – Máscaras de Alginatos
Facial Cream Masks – Máscaras Faciais em creme
Peeling Masks – Máscaras Esfoliantes
Massage Fleece – Conjuntos para Tratamentos Específicos
Essentials – Produtos complementares
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Mild Creamy Cleanser

The refresher
Rejuvenesce a pele seca e previne a perda da hidratação
6

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 refrescante para peles sensíveis e desidratadas,
sem álcool.

7

Mild Face Rub

DRY SKIN
Toda a pele exige, na sua essência, um grau de hidratação equilibrado para se manter suave e nutrida. Em particular, durante a
época fria do ano, a nossa pele requer cuidados específicos e
adequados. 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 concentrações de substâncias ativas. Os cosmecêuticos JANSSEN
fortalecem a barreira hidrolipídica da pele a longo prazo, reduzem
as rídulas e rugas e deixam a pele visivelmente resplandecente.

508
Aplique o esfoliante de rosto uma a duas vezes por semana
para remoção de células 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 hidratação equilibrado e estimula um
depósito de humidade de longa duração nas camadas mais
profundas da pele.

Day Vitalizer

517
Creme diário para pele seca e desidratada com ação regularizadora do nível hidrolipídico. Reduz as primeiras linhas de
expressão e envelhecimento da pele e deixa a pele visivelmente luminosa e suave.

Night Replenisher

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.

527
Creme nutritivo de noite, ideal para hidratar em profundidade, deixando a pele macia e sedosa a cada aplicação. Alisa
as linhas de expressão causadas pela desidratação e promove o processo de regeneração, 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 profunda 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.

Face Oil

525
Óleo de cuidado facial com ISIS, isoestearílico isoestearato,
para equilibrar a pele deficiente em lípidos. Alivia sensações
de tensão e cuida da pele, deixando-a suave e macia. Também é ideal para a proteção contra o vento e exposição a
fatores ambientais.

Hyaluron Impulse

524
Capsulas de ácido hialurónico, para revitalizar intensivamente as peles desidratadas. Abrir com uma tesoura e apertar o
conteúdo. Aplicar suavemente no rosto.

The empathizer
Trata a pele sensível com delicadeza

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 vermelhidão e comichão associadas a este tipo de pele.
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SENSITIVE SKIN
Estudos comprovam que sensivelmente uma em cada duas mulheres tem de lidar com estados de pele hipersensível. Esta condição
pode ocorrer subitamente numa pele saudável. A irritação ou vermelhidão conduz a um enfraquecimento a longo prazo da barreira

Soothing Face Lotion
2210
Loção suave com ação calmante e hidratante, evita o aumento da reactividade da pele sensível e irritada, mantendo-a
fesca e macia. suave e fresca.

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

Calming Sensitive Cream
2220
Creme nutritivo e calmante que atua na reconstrução da
barreira hidrolipídica, sendo ideal para usar de manhã e à
noite. Trata a pele irritada e sensível, deixando-a macia e
sedosa.

de echium e girassol fortalecem a estrutura da pele e atuam no
combate à irritação.

Eye Care Lotion

DICA PROFISSIONAL
As máscaras de colagénio (DERMAFLEECE
MASKS), são excelentes para potenciar
melhorias rápidas, ao estimularem a regeneração celular natural da pele. Não contêm
fragrâncias nem conservantes, são indicadas
para todos os tipos de pele. Em combinação
com as ampolas ionizáveis, nomeadamente
as couperose, cada tratamento resulta
eficazmente na normalização de um estado
de pele saudável.

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, concebido para tratar
peles hipersensíveis. Previne as irritações, reforça a proteção natural da pele, melhorando a sua resistência e nível de
hidratação. Aplicar antes do creme/loção.

Couperose Gel

2233
Gel fluido e concentrado em ativos, concebido para proteger eficazmente a pele sensível, com rosácea ou couperose.
Este complexo fortalece os vasos capilares, reforça 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 vermelhidões reativas. Aplique generosamente sobre a pele limpa e deixe atuar durante 20 minutos.

Skin Defense
Protege a pele das influências internas e externas
10
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TREND EDITION SKIN DEFENSE
A pele, o maior órgão do corpo, tem o seu próprio mecanismo de
defesa, que a protege de danos ambientais e stress. Este sistema
de defesa nem sempre funciona perfeitamente, o que leva à irri-

Pro-Immune Serum
2231
Concentrado de substâncias ativas protetoras que estabilizam os
mecanismos naturais de defesa da pele ativos, e se usado regularmente, deixam a pele visivelmente mais suave e mais radiante.

tação e fotoenvelhecimento prematuro. É, por isso importante aumentar a resistência da pele – porque um sistema imunológico
saudável é a chave para ter uma pele mais resiliente e mais bonita.
Os novos cuidados faciais JANSSEN COSMETICS atuam com
formulações ativas capazes de estabilizar a imunidade das células
imunes da pele e ao mesmo tempo reforçar a sua barreira natural.
Enquanto o nosso Serum Pro-Immune é concebido para estabi-

Anti-Pollution Cream

2221
Creme Anti-Pollution é um creme de cuidados específico e proteção
para uso de dia e noite. A sua fórmula intensiva contém eficazes
substâncias ativas anti-oxidantes que reforçam a resistência da pele
contra os poluentes ambientais.

lizar as células do sistema imunológico da pele, o nosso Creme
Anti-Pollution protege-o contra influências externas negativas.
Os dois produtos são particularmente eficazes quando utilizados
em conjunto.

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 a níveis elevados de radiação UV, o Creme
Anti-Pollution, pode ser usado em combinação com
o Face Guard Advanced. Neste caso, recomendamos
a seguinte seqüência de aplicação:
1. Pro-Immune Serum
2. Face Guard Advanced
3. Anti-Pollution Cream

The perfectionist
O excesso de oleosidade simplesmente desaparece
12

OILY SKIN
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

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.
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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.

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.

Bio-Fruit Gel Exfoliator

4407
Esfoliação com ácidos de frutos para clarificar e regenerar a
pele, aplique 2-3 vezes por semana durante aprox. 10 minutos.

Light

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.

Medium

Tinted 
Corrective Balm

Normalizing Skin Complex

Clarifying Cream Gel

Purifying Mask
4440
Máscara purificante e sebo-supressora, indicada para uma
limpeza profunda e controlo das secreções sebáceas. Aplicar duas a três vezes por semana e deixar atuar 20 minutos.

4412 + 4411
Para uso depois da aplicação do creme de dia e maquilhagem, espalhe o bálsamo com cor nas imperfeições para
uma dissimulação rápida e natural.

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.

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.

The balancer
equilibra os dois estados da pele mista
14
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COMBINATION SKIN
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
inositol, 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.

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.

Gentle Cleansing Powder

6600
Misturar o pó de limpeza com água até formar uma loção
cremosa e suave. Limpar 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 radiante.

Balancing Cream
6620
Creme equilibrante com uma textura suave que normaliza as
áreas secas e as oleosas 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.

Brightening Face Cleanser
0000
Emulsão de limpeza para aplicação diária com extrato de
amoreira branca.

The protector
Deixa a pele exigente radiante
16

Brightening Face Freshener

0001
Tónico refrescante, sem álcool, com extrato de amoreira
branca. Coloque o tónico facial num disco de algodão e
passe pelo rosto e pescoço de manhã e à noite.
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Intensive Face Scrub

DEMANDING SKIN
Nas idades compreendidas entre os 25 e 30 anos, a vida reflete-se
cada vez mais na nossa pele, afetando especialmente as áreas 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 proces-

0007
Creme esfoliante, com partículas abrasivas naturais, grânulos de pêssego, com ação intensa na limpeza profunda da
pele exigente. 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.

sos degenerativos. As peles exigentes requerem cuidados revitalizantes para combater a perda prematura de estabilidade e resiliência. Este sistema de cuidados intensivos é rico em complexos
proteicos, como o de aveia, fosfato de vitamina C, que é ótimo na
prevenção do envelhecimento prematuro da pele. As substâncias
ativas penetram profundamente, renovando os níveis de hidratação e a proteção dérmica natural, para uma pele revigorada e resplandecente.

DICA PROFISSIONAL
Todas as mulheres aspiram ter uma tez
rosada, pois indica juventude e frescura.
A máscara revigorante da gama
ESSENTIALS é uma máscara em gel
que ativa a circulação; deixa a pele
radiante e rejuvenescida.

Light

Medium

Optimal Tinted 
Complexion Cream

0012 + 0011
Creme hidratante de dia com cor e proteção solar. Deixa a
pele luminosa e com uma tez natural, dado que reflete o
pigmento original da pele. Aplicar depois da pele limpa.

Lifting & Recovery Cream

0021
Creme nutritivo, com efeito lifting e reestruturante. Promove
a elasticidade e reforça a estrutura da pele, combatendo o
processo de envelhecimento de forma eficaz e duradoura.

Rich Eye Contour Cream

0061
Creme de olhos anti-idade, de elevada qualidade para pele
exigente. Com extracto de aveia, palmitato de vitamina A,
ácido hialurónico e óleo de macadâmia. Promove um efeito
hidratante e anti-idade imediato e a longo prazo.

Vitaforce C Skin Complex

0031
Sérum intensivo, concentrado de fosfato de vitamina C para
uma pele radiante e firme. Complemento 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
fosfato de vitamina C,
acetato de vitamina E,
2015
ácido hialurónico e extrato de limão.

Rich Energy Mask

0041
Máscara em creme para tratamento intensivo das peles exigentes, rosto, pescoço e decote. Revitaliza e atenua rídulas
e rugas, deixando a tez radiante e sedosa. Aplicar duas a
três vezes por semana e deixar atuar 20 minutos.

Firming Neck &
Décolleté Cream

0071
Créme para o cuidado do pescoço e decote da pele exigente.
Vincos e rídulas são visivelmente reduzidos, deixando a pele
visivelmente mais macia e firme.

Cleansing Mousse

101
Espuma de limpeza de aplicação diária, para uma tez clara,
fresca e luminosa.

The fortifier
Regeneração profunda da pele

Skin Tonic

102
Tónico facial revigorante sem álcool, para aplicar no rosto e
pescoço de manhã e à noite, depois de limpar a pele.

Skin Refining Enzyme Peel

107
Solução enzimática para remover a camada córnea celular
morta e promover a renovação celular. Aplicar uma a duas
vezes por semana depois de limpar a pele e deixar atuar
durante a noite.
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SKIN REGENERATION
Frequentemente, as condições gerais nas quais nos encontramos,
refletem-se na nossa pele. Fatores externos como stress, estilo de

De-Age & Re-Lift Lotion

150
Loção suave, de baixo teor lipídico, e rica em substâncias
ativas, assegurando uma aparência fresca e jovem.

vida, influências ambientais e também fatores internos como alterações hormonais e o nosso estado de saúde deixam a nossa pele
com aspeto cansado, pálido e sem vida. Na JANSSEN trabalhamos para combater este perfil de pele com substâncias ativas de
excelente qualidade: entre muitos outros, ácido hialurónico concentrado e fito-hormonas. As denominadas isoflavonas fortalecem

De-Age & Re-Lift Cream

110
Creme de cuidado anti-age, indicado para a regeneração
profunda da pele, atuando sinergicamente em todas as
camadas. A sua elevada concentração de ativos favorece a
regeneração e deixa a pele radiante e mais jovem.

a atividade natural da pele, reafirmando e regenerando em profundidade. O colagénio dá firmeza à pele e a elastina, como o nome
sugere, confere elasticidade. Linhas e rugas são combatidas através de processos de regeneração das fibras elásticas fortalecendo
a estrutura da pele, para um rejuvenescimento realmente visível.

DICA PROFISSIONAL
Experimente uma limpeza de pele profissional e profunda com os benefícios
auto-térmicos, sendo a MÁSCARA
PEELING uma excelente opção de
combinação com os cuidados diários,
para uma pele visivelmente renovada,
bonita e com um aspeto radiante.

Extra Rich Convenience Cream

19

De-Contract Serum Gel

190
Sérum Gel concentrado para bloquear rídulas e linhas de
expressão, com oligopeptídeos biológicos e ácido hialurónico.
Aplicar de manhã antes do creme específico.

Isoflavonia Relief

170
Cápsulas de cuidado específico com isoflavonas, para uma
estimulação celular intensa. Aplicar o conteúdo da capsula
como um sérum.

120
Creme nutritivo de noite, com hidrolisado protéico obtido a
partir de tremoço branco, concebido para fortalecer a
camada hidrolipídica e recuperar a elasticidade da pele.

Deixa a pele intensamente sedosa e é especialmente indicado para proteção contra o frio.

Trifolia Face Mask
141
Máscara anti-idade em creme, indicada para acelerar a
regeneração e elasticidade da pele. Atenua rídulas e rugas
e promove o neo-colagénio de forma eficaz e duradoura.
Deixa a pele com uma textura luminosa e suave.

Bi-Care Eye Cream

160
Creme de olhos efeito lifting, com complexo de péptideos
especialmente indicado para tratar e prevenir o envelhecimento da zona dos olhos e é igualmente indicado para combater papos e olheiras.

Trifolia Complex

De-Age & Re-Lift Concentrate

Triple Action Skin Recovery

130
Sérum intensivo, concentrado em princípios ativos que aceleram a regeneração celular e o neo-colagénio, numa ação
direta e eficaz na elasticidade e rejuvenescimento da pele.

180
Loção de tratamento concentrado para estimular em profundidade o processo regenerativo da pele. Distribua na pele
o Trifolia Complex (2-3 extrações), de manhã e à noite d
 urante
um período de 30 dias.
199
Tratamento de regeneração intensiva em casa durante 4
semanas. O conjunto contém o Skin Refining Enzyme Peel,
De-Age & Re-Lift Lotion e De-Age & Re-Lift Concentrate.

The re-shaper
Ação remodelante do contorno facial
20
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TREND EDITION SKIN CONTOUR
A JANSSEN COSMETICS tem lidado intensamente com o processo de envelhecimento da pele. Graças às simulações computarizadas mais recentes, sabemos que o contorno do rosto desempenha um papel crucial na avaliação da idade de uma mulher. A
flacidez, naturalmente mais visível em áreas como as macãs do
rosto, nasogeneanos e queixo, aparenta uma imagem global mais
envelhecida, mesmo quando a pele apresenta poucas rugas ou
um ar fresco e rosado. A formulação Trend Edition Contour, é uma
poderosa inovação no mercado de produtos anti-envelhecimento.
Com uma seleção exclusiva de peptídeos, aliados ao extrato de
SORR, a linha Skin Contour permite remodelar o contorno facial,
numa ação profunda de regeneração dérmica, atuando sinérgicamente para oferecer uma pele mais firme, fresca e rejuvenescida.

Skin Contour Formula

DICA PROFISSIONAL
Valem mais dois do que um! A combinação
da Thermo Face Mask da gama
ESSENTIALS e a Lift Contour Cream
Mask da linha FACIAL CREAM MASKS
são opções ideais no combate à flacidez!

137
Loção suave, de rápida absorção, têm uma concentração
de 16% de lípidos. Deixa a pele radiante e luminosa, mas
com efeito mate e naturalmente fresca.

Skin Contour Cream

117
O creme anti-envelhecimento 24 horas tem um teor de lipídios de 27%. Este creme nutritivo, excelente na sua ação
remodelante, é adequado para mulheres que desejam um
produto de cuidado específico mais rico.

The brightener
Aclara as manchas em 4 passos!
Melafadin Cleansing Powder

3300
Pó de limpeza branco para um aclaramento eficaz da pele.
Deitar pó na palma da mão e, com um pouco de água, misturar até se formar uma espuma cremosa. Distribuir pelo
rosto, pescoço e colo, e enxaguar muito bem.
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FAIR SKIN
Uma pele impecável e sem manchas é algo que é desejado por
todas as mulheres e que se associa à uniformidade pigmentada,
frescura e energia. A hiperatividade pigmentar tem sido alvo de
estudos científicos profundos e contínuos, permitindo descober-

Melafadin Toner

3301
Tónico de rosto refrescante para uma pele clara radiosa.
Essencial em todos os processos de limpeza.

tas de substâncias ativas que normalizam os melanócitos, tratam e
previnem a ocorrência de novas manchas. A JANSSEN COSMETICS
desenvolveu um conceito para o bloqueio da síntese da melanina
da pele e sua hiperatividade. A aplicação regular dos produtos
FAIR SKIN inibe a pigmentação da própria pele (melanina) logo na
sua origem. A pele fica mais clara e as manchas de pigmentação
esvanecem.

Brightening Exfoliator

3307
Creme esfoliante aclarante que prepara a pele para o tratamento despigmentante. Funciona como um peeling suave
que homogeniza a pele, devolvendo-lhe gradualmente a sua
luminosidade natural.

1. Proteção da pele contra a radiação UV
2. O bloqueio das substâncias estimulantes das células
3. A redução da síntese de melanina
4. Inibição de transporte de melanina

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.

Melafadin Day Protection

3310
Creme despigmentante com proteção solar SPF20. Indicado
para o tratamento intensivo e prevenção de novas manchas.
Deixa a tez da pele mais uniforme e luminosa.

Brightening Night Restore

3320
Creme de noite de dupla eficácia no tratamento despigmentante, além do efeito regenerador e hidratante, visa promover
o aclaramento e regular a melanina.

2-Phase Melafadin Concentrate 3370
Sérum concentrado bifásico de elevada eficácia, com fosfato de vitamina C, 6 x 7,5 ml ampolas para uma cura de seis
semanas. O concentrado de rápida absorção reforça o efeito de TODOS os produtos FAIR SKIN. O aplicador prático
ajuda no tratamento preciso das manchas pigmentares.

The versatile one
Emociona todos os tipos de pele
24
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Face Guard Advanced

ALL SKIN NEEDS
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

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 fotoestáveis
UVA e UVB, Ectoin e agentes biotecnológicos 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.

necessidades da pele indicam uma condição que requer uma

Light

Medium

atenção 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.

DICA PROFISSIONAL
CREME CC, multi-talentos ainda mais
nutritivo, com ativos anti-envelhecimento
adicionais, reduz a vermelhidão e manchas
da idade, bem como tem um efeito de
regeneração a longo prazo.


CC Cream

2700 + 2701
O creme Corretor, Cor e SPF 30: suaviza linhas e rugas,
corrige o tom de pele e oferece ainda proteção contra o
envelhecimento prematuro da pele em apenas uma etapa!
Além disso, aclara manchas da idade. O mais inovador multitalentos! Aplicar sobre a pele limpa de manhã.

Skin Resurfacing Balm

2300
Creme regenerante e calmante, com composição herbal,
particularmente concebido para aplicações pós-laser ou
pós-exfoliação. Aplicar várias vezes ao dia, consoante as
necessidades.

Scar Cream

2400
Creme cicatrizante e calmante, com composição herbal,
concebido para acelerar a regeneração celular e cicatrização.
Aplicar várias vezes ao dia, consoante as necessidades.
Mantém a pele suave e macia.

Lip Balm

2500
Bálsamo labial, para o tratamento da pele sensível dos
lábios. Com óleos naturais e uma substância ativa patenteada composta por peptídeos. Deixa os lábios macios e volumosos.

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 específico habitual de dia
ou de noite.

The sustainer

The accomplisher

Alimenta a pele do homem
moderno e confiante

Aproveite o sol com
proteção solar ativa
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MAN
Um mito masculino muito difundido, é que a pele masculina só
precisa de água fria, um pouco de sabão e uma loção pós-barba
de aroma forte. Errado! A pele masculina é mais espessa, tem

SUN
Soothing Balm
M-610
Loção em gel não oleosa para uso diário no pós barbear com fatores hidratantes e complexo anti-idade.

poros menos delicados e produz o dobro do sebo da pele do sexo
feminino. Usa o creme dela? É pouco provável que seja eficaz na
pele masculina! A JANSSEN COSMETCS responde às necessidades da pele do homem moderno com uma linha exclusiva de produtos energizantes e anti-idade, de rápida aplicação e absorção.

Energizing Hydro-Gel

M-620
Creme em Gel não oleoso, concentrado em princípios ativos hidratantes e anti idade com alto teor de
ácido hialurónico, que trata e previne o envelhecimento da pele.

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

M-630
Gel não oleoso, concentrado em princípios ativos
hidratantes e anti idade. Previne o envelhecimento
da pele, especialmente da zona sensível dos olhos.

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 sardas, cabelos loiros ou ruivos, olhos
claros.

defesa das próprias células contra a radiação UV e perda de hidratação.

Sun Shield SPF 50

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

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

Face & Eye Vitalizer

Sun Shield SPF 30

envelhecimento prematuro da pele.

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, cabelos 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-requisito para um bronzeado de longa duração.

DICA PROFISSIONAL
DICA PROFISSIONAL
Apesar da pele de homem envelhecer mais
tardiamente do que a das mulheres, o melhor
será prevenir! Cuide da sua pele!

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.

The nourisher
Oferece um sentido inteiramente novo ao corpo
28

BODY

Oxygenating Body Scrub
7000
Esfoliante corporal para utilizar durante o banho. Ativa a circulação e remove células mortas, deixando o poro limpo e a
pele suave e macia. Excelente no combate à celulite e má
circulação.
Cellulite Contour Formula

7800
Formula concentrada em extratos de alga, cafeina e princípios anti-inflamatórios indicados no combate à celulite. Promove o adelgaçamento e tonifica em simultâneo, devendo
ser aplicado diariamente. Aplicar com ligeira massagem,
preferencialmente após limpar com o Oxygenating Body
Scrub. Lavar as mãos de seguida.

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

Perfect Bust Formula

7700
Formula concentrada e dirigida à reafirmação 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 mulher. Absorve rapidamente,
deixando a pele mais firme e radiante.

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.

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.

Body Lotion Isoflavonia

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.

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 papel vital na juventude da sua pele.

Hand Care Cream

7210
Um creme de mãos herbal, baseado no efeito terapêutico e
reestruturante para a pele seca e irritada. Fortalece e rejuvenesce em simultâneo.

Cooling Leg Lotion
7220
O Cooling Leg é um creme em gel altamente eficaz no combate à sensação de pernas cansadas. Com uma rapida
atuação, alivia de imediado a dor e peso acumulado. A sua
elevada concentração em extractos de plantas, como a videira vermelha e castanha, óleo de eucalipto e mentol naturais, oferecem uma sensação imediata de frescura e alívio,
além de fortalecerem os vasos dilatados para uma ação de
longa duração.

The naturalist
em harmonia com o meio ambiente e natureza
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Muitos anos de trabalho de investigação culminaram no desenvol-

Os Biocométicos contém ingredientes naturais, dos quais 95%

vimento de uma linha de cosméticos biológicos, de atuação pro-

provenientes do Cultivo Ecológico Controlado (CEC).

funda,que é 100% certificada e controlada, e, portanto, atende os
mais elevados padrões da cosmética orgânica. Como resultado,
os Biocosméticos JANSSEN combinam padrões de qualidade su-

Os biocosméticos não contém

perior com a responsabilidade e desafio de promover o equilíbrio
entre o homem e a natureza. A conjugação de extratos de plantas
do mundo inteiro oferecem uma perfeita harmonia entre natureza
e eficácia: Óleo de Argan de Marrocos, óleo de coco das Filipinas,
óleo de macadâmia do Havaí e Aloe Vera, do México. De referir
que na aquisição dessas matérias-primas, é atribuída grande importância à negociação socialmente responsável no sentido de

óleos de parafina
substâncias sintéticas
óleos de silicone
corantes

“comércio justo” ou “Fair Trade”, apoiando assim, com justiça, o
modo de vida e culturas locais.

componentes de petróleo

Os Biocosméticos não contêm parabenos e são preservados ex-

formaldeído

clusivamente com recurso a substâncias naturais. A JANSSEN
omite conscientemente todos os conteúdos que sejam biologicamente de difícil decomposição e coloquem uma pressão desnecessária sobre o ecossistema.

óleos minerais

100%

Certificado e controlado.
Interação justa entre homem
e natureza.

Cleansing Milk

900

A loção de limpeza suave preserva a proteção nativa da pele
de uma forma particularmente suave e deixa a sensação de
pele limpa. Distribuir sobre o rosto, pescoço e decote de
manhã e à noite e remover com água tépida.

920

Creme nutritivo de ação reafirmante, particularmente rico em
substâncias ativas, como extrato de arroz, alfafa e tremoço
branco. Esta conjugação apresenta uma excecional ação
anti-rugas, melhora a resiliência da pele através da estimulação da coesão celular e os contornos faciais ficam visivelmente mais firmes.

Calming Freshener

901
O tónico facial sem álcool completa o processo de limpeza
suave. Com eufrásia de cultivo ecológico controlado, para
acalmar a irritação, enquanto o aloe vera proporciona frescura e hidratação extra.

Eye Care Cream

960
Creme para contorno de olhos, que ajuda a combater papos e olheiras. Com ativos calmantes como a eufrasia, combate irritações e promove a retenção hídrica para prevenir as
primeiras rídulas.

Soft Peeling

Hydrating Lotion

910
A loção hidratante protege a função natural da pele e fortalece a barreira hidrolipídica de dentro para fora. O óleo de
argan combate as influências prejudiciais dos radicais e previne o envelhecimento prematuro da pele.

Intense Moisturizer

933
Sérum concentrado com ativos refrescantes como o extrato
de erva Alpine, que inibe a ocorrência de manchas de pigmentação, e o ácido hialurónico de cadeia longa e cadeia
curta, que fornece uma hidratação intensiva, reduzindo rídulas e rugas.

Tightening Serum

932
Concentrado de ativos livre de lipídios que oferece uma ajuda imediata na revitalização da pele cansada e sem brilho.
As rugas causadas pela secura são efectivamente reduzidas;
a pele pálida recupera vitalidade, brilho e frescura natural.

DICA PROFISSIONAL
O complemento perfeito para o cuidado
em casa, com a Hydrating Cream Mask no
tratamento biocosmético. Esta poderosa
máscara fortalece e suaviza a epiderme.
A pele fica visivelmente mais suave e mais
flexível depois de cada aplicação.
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915
Creme hidratante, de cuidado suavizante, melhora a coesão
celular nas camadas superiores, combatendo as primeiras
linhas e rugas de expressão. O extrato de alfafa estimula
ativamente a síntese de colágeneo, para uma pele mais firme.

Radiant Serum

y good

*

907
Peeling suave que atua na renovação celular, deixando a
pele mais lisa. Finos grânulos da noz de Karité deixam a pele
visivelmente mais lisa, enquanto que óleo de oliva e coco
promovem a sua suavidade.

S

32

Rich Firming Cream

*Resultado epicutâneo em 30 voluntárias do sexo feminino
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The cherisher
Ciência e Luxo – perfeitamente combinadas!
Em 30 anos de pesquisa e desenvolvimento, o médico especialista
em biologia, Dr. Roland Sacher desenvolveu uma gama de cosmética
de excelência à qual deu a sua assinatura pessoal.
A fórmula de luxo do Dr. Roland Sacher resulta da harmonia da
pesquisa científica aplicada ao conceito de cuidados diários. Foi
criado para mulheres que simplesmente querem apenas o melhor
para sua pele. Cada produto, de forma individual, contém um conceito de substância ativa extraordinário.
A substância ativa principal, o Complexo PCM, um extrato de
pérola, caviar e magnólia. O Complexo PCM mobiliza as reservas
energéticas nativas da pele, criando uma nova vitalidade.

DICA PROFISSIONAL
Sinta o efeito único dos produtos de luxo 
Dr. Roland Sacher no seus tratamentos.
Técnicas de relaxamento e estimulação
de todo o mundo foram combinadas
para oferecer uma massagem única,
que conduz a um profundo relaxamento
e potencia um rejuvenescimento profundo
da pele.
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Face Tonic + PCM-Complex DS-101
O tónico refrescante revitaliza e mima a pele. A tonificação é
feita logo a seguir à limpeza da pele. A aplicação clássica
com um disco de algodão embebido em tónico é a forma
ideal de aplicação.

Day Care + PCM-Complex

DS-110
Creme de dia com pigmentos de ouro e prata para uma pele
fresca e repleta de energia ao longo do dia. Aplicar na pele
limpa de manhã para um resultado radiante.

Eye Care + PCM-Complex

DS-160
O creme de luxo para olhos assegura um olhar radiante e
reduz marcas de cansaço. As isoflavónias fortificam os
vasos e melhoram o descongestionamento dos tecidos.

Ao mesmo tempo, os pigmentos de ouro e prata deixam a
pele radiante.

Face Care + PCM-Complex

DS-199
O creme 24h contém tudo o que a sua pele necessita no
cuidado diário: tratamento intensivo de dia e noite, suave e
revitalizante para rosto e olhos. Contém PCM = água de
pérola, caviar, magnólias, ácido hialurónico de cadeias

curtas e longas, polissacarídeos de aveia, sacarídeos.

Night Care + PCM-Complex

DS-120
Creme de noite, extramamente rico e relaxante, que assegura uma pele recuperada pela manhã. Aplicar com uma massagem suave todas as noites. Contém PCM = água de
pérola, caviar, magnólias e manteiga de manga, ácido hialurónico, esqualeno, vitamina E-acetate e peptídeos fortalecedores do tecido.

Effect Gel + PCM-Complex DS-130
Concentrado com efeito lifting para alisar ainda mais a pele.
Dá luminosidade adicional à pele. Aplicar antes do creme de
dia e/ou noite.
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Bem-Estar & Spa
A melhor experiência de SPA

Algae Talassoterapia Celta

Grape As Rotas do Vinho

O poder do Oceano tem capacidade de mobilizar o metabolismo, criando em todo o organismo um processo de
desintoxicação. A principal substância ativa, algas, contém
elementos essenciais tais como minerais, aminoácidos,
oligoelementos, vitaminas e antioxidantes que deixam a pele
suave e radiosa.

As sementes de uva são genuínos envolvimentos poderosos. Como intercetor de radicais, o antioxidante nelas contido
combate o envelhecimento prematuro. Reserve este tratamento de rejuvenescimento e cura para um relaxamento
profundo.

Cocoa Joia da Amazónia
38

WELLNESS & SPA
Libertar-se do stress do dia-a-dia é fundamental para o bem-estar

Cleanse & Refresh – Limpeza & Refrescamento

físico e psicológico de cada um, por isso os nossos rituais SPA

Refine & Polish – Esfoliação & Suavização

são um verdadeiro mimo para o corpo e para a alma e a oportunidade de oferecer uma experiência imperdível aos sentidos. Pode

Sculpture & Massage – Remodelação & Massagem

beneficiar-se simultaneamente da ação direta sobre diversas pato-

Body Pack Therapies – Terapias Body Wrap

logias do corpo, como a retenção, má circulação e celulite e ao mes-

Body Peel Off Masks – Máscaras Peel Off Corpo

mo tempo usufruir de um relaxamento inesquecivelmente divinal.

Styling & Finish – Performance & Finalização

Cranberry Frescura frutada do Ártico

O cacau aumenta o bem-estar geral, e as substâncias
existentes no cacau estimulam a produção de dopamina no
cérebro, protegem os vasos e a pele contra o stress oxidativo,
sendo igualmente uma fonte de nutrição para a pele.

Os ativos biológicos do Cranberry e a sua fragrância incomparável garantem a este ritual wellness um toque sedutor:
um vitalizante de beleza acompanhado por uma fragrância
ao mesmo tempo frutada e picante, para uma pele incompara velmente sedosa.

Green Tea Cerimónia Japonesa

Eifel Moor Luxúria pura da Natureza

O Chá verde é um elixir de vida, graças à diversidade de
substâncias ativas que possui tais como o ferro, fluor, potássio, magnésio, zinco e vitaminas: um cocktail concentrado
que atrasa o envelhecimento, reforça o sistema imunitário,
atua no combate aos radicais livres com ação desintoxicante e antioxidante.

O extrato de turfa oriundo das terras altas é uma especialidade local, ideal para aclarar e revitalizar a pele, transformando este ritual wellness num popular tratamento de desintoxicação. As substâncias ativas de origem natural têm
sido encontradas nas imediações da empresa e fazem do
ritual Eifel Moor uma especialidade local.

DICA PROFISSIONAL
Seja uma massagem localizada ou de
corpo inteiro, o óleo de massagem de
corpo com óleo puro de macadâmia
adequa-se na perfeição. A pele fica
maravilhosamente sedosa e a barreira
hidrolipídica naturalmente estabilizada.
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