
SENSITIVE SKIN
Innowacyjny system pielęgnacji skóry wrażliwej, atopowej, z trądzikiem różowatym 



  bez parabenów
 bez deklarowanych alergenów zapachowych 
  bez syntetycznych kolorantów
  bez PEG-ów
 bez alkoholu
 bez oleju silikonowego

  bez wazeliny
 bez mikrokrystalicznego wosku
 bez składników pochodzenia zwierzęcego 
 bez konserwantów (zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Niemczech)

 bez parafiny

Skin tolerability
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SENSITIVE SKIN
SENSITIVE SKIN to innowacyjny system pielęgnacyjny wspierający skórę wrażliwą, z trądzikiem różowatym, atopowym zapaleniem skóry,
w trakcie trwania chemio - i radioterapii oraz po jej zakończeniu.
 
Prawidłowe leczenie skóry wrażliwej polega na uspokojeniu skóry, łagodzeniu podrażnień, zmniejszeniu zaczerwienienia oraz stabilizacji bariery 
skórnej.

Zarówno chemio - jak i radioterapia powodują, że skóra staje się nadwrażliwa, a także podatna na podrażnienia i uszkodzenia. By przywrócić 
naskórkowi optymalny poziom nawilżenia oraz wspomóc procesy regeneracyjne, warto sięgnąć po specjalistyczne preparaty pielęgnacyjne. 
Skórę po chemio - i radioterapii trzeba traktować szczególnie starannie, by stworzyć jak najlepsze warunki do regeneracji. Preparaty z linii 
SENSITIVE ograniczają popromienne uszkodzenia skóry takie jak: oparzenia, suchość, zaczerwienie, świąd, złuszczanie i pękanie naskórka.

Linia SENSITIVE SKIN jest całkowicie wolna od potencjalnych składników drażniących, takich jak substancje zapachowe, alergeny i barwniki. 
Wszystkie produkty z linii SENSITIVE SKIN mogą być stosowane jako kuracja uzupełniająca leczenie dermatologiczne.



Soft Cleansing Mousse
Delikatny mus oczyszczający o neutralnym pH z alantoiną. 
Łagodzi podrażnioną skórę i przeciwdziała zaczerwienieniu 
skóry. Lekka, puszysta konsystencja łatwo rozprowadza się 
na skórze i bardzo delikatnie oczyszcza wrażliwą skórę.

OCZYSZCZANIE
- DELIKATNE
I PRZYWRACAJĄCE
SKÓRZE KOMFORT

Soft Soothing Tonic
Delikatny, bezalkoholowy tonik opracowany specjalnie dla skóry wrażliwej ze 
skłonnością do powstawania podrażnień. Zawiera łagodzący Sensitive Skin 
Complex (nagietek, wąkrotka azjatycka, myszopłoch kolczasty, kasztanowiec, 
korzeń lukrecji) oraz alantoinę. Delikatna formuła zapewnia również działanie 
chłodzące i cudowny efekt odświeżenia.
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PIELĘGNACJA
DZIENNA

Intense Calming Cream

DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ

Łagodzący 24-godzinny krem odżywczy, który chroni wrażliwą 
skórę w ciągu dnia i regeneruje podczas snu. Jego delikatna 
receptura zawiera łagodzący Skin Defense Complex (olej 
z pestek czarnej porzeczki, winorośl balonowa oraz olej 
słonecznikowy), wzmacniający naturalną barierę ochronną 
skóry. Alfa-bisabolol oraz alantoina łagodzą nieprzyjemne 
uczucie napięcia i swędzenie. Izomerat sacharydowy i kwas 
hialuronowy zapewniają skórze długotrwałe nawilżenie. Masło 
shea pozostawia na skórze delikatny film ochronny.

Wskazówki pielęgnacyjne:
POWER COUPLE: Intense Calming Serum + Intense Calming Cream

Idealny jako krem do masażu

Skin tolerability
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Intense Calming Serum

Wrażliwa skóra wymaga szczególnej troski i pielęgnacji. 
Intensywne serum łagodzące z kompleksem Skin Defense 
Complex (olej z pestek czarnej porzeczki, winorośl balono-
wa oraz olej słonecznikowy) nie tylko regeneruje i wzmac-
nia naturalną barierę skórną, ale także zapewnia skórze 
optymalne nawilżenie.  Aktywne składniki przeciwzapalne, 
takie jak pantenol, alantoina i alfa-bisabolol, łagodzą 
podrażnioną i zaczerwienioną skórę.

Comfort Eye Care

Delikatna emulsja Comfort Eye Care została opracowana 
specjalnie dla bardzo wrażliwej skóry wokół oczu. Opiera 
się na kombinacji masła shea oraz Skin Defense Complex
(olej z pestek czarnej porzeczki, winorośl balonowa oraz 
olej słonecznikowy). Myszopłoch kolczasty, kasztanowiec, 
nagietek i lukrecja wzmacniają barierę skórną, działają 
regenerująco i sprawiają, że skóra jest bardziej odporna
na podrażnienia zewnętrzne. Kwas hialuronowy oraz 
izomerat sacharydowy zapewniają rewitalizujące nawilże-
nie i wygładzenie drobnych linii i zmarszczek spowodowa-
nych suchością. Ekstrakt ze świetlika wyraźnie redukuje 
ciemne pierścienie wokół oczu i zmniejsza opuchnięcia. 
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SPECJALISTYCZNA
PIELĘGNACJA

Instant Soothing Mask

Kojąca maska SOS o kremowej konsystencji, opracowana 
specjalnie dla wrażliwej i reaktywnej skóry. Intensywnie nawilża, 
łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie i natychmia-
stowo przywraca komfort skórze.

Składniki aktywne:
Fucogel ® Powder: wysokocząsteczkowy polisacharyd składający
się z L-fruktozy, D-galaktozy oraz kwasu galukturonowego. Tworzy
na skórze ochronny film i zapewnia natychmiastowy efekt kojący
(już po kilku minutach od aplikacji)

Skin Defense Complex  (olej z pestek czarnej porzeczki, winorośl
balonowa oraz olej słonecznikowy) wzmacnia efekt kojący, regeneruje
barierę skóry i łagodzi stany zapalne
Izomerat sacharydowy zapewnia skórze intensywne nawilżenie

Wmasuj maskę w oczyszczoną skórę twarzy, pozostaw na 15 minut.
Zmyj za pomocą ciepłych kompresów.

2 sposoby aplikacji:

Aplikuj jako kojącą, nocną regenerację skóry: wmasuj produkt
w oczyszczoną skórę aż do całkowitego wchłonięcia.

Skin tolerability
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89% badanych potwierdza:
po 21 dniach aplikacji
Daily Couperose Serum:

wyraźne zmniejszenie
zaczerwienienia i podrażnienia
skóry 

złagodzenie podrażnień
i ukojenie reaktywnej skóry

*  

    

   

Po 28 dniach aplikacji Neuro
Skin Balm 100% badanych
potwierdza:

wyraźne zmniejszenie
zaczerwienienia i podrażnienia
skóry 

wzmocnienie bariery
ochronnej skóry

Daily Couperose Serum

Serum zaprojektowane specjalnie dla skóry 
reaktywnej, z trądzikiem różowatym. Sensitive 
Complex (myszopłoch kolczasty, kasztano-
wiec, nagietek, lukrecja) wzmacniają system 
naczyń włosowatych i łagodzą podrażnienie 
skóry. Neutralizator RSC ma zarówno właści-
wości przeciwalergiczne, jak i przeciwzapalne. 
Wykazano, że hamuje uwalnianie cytokin 
prozapalnych indukowanych przez peptyd 
LL-37, syntetyzowany w skórze. Zmniejsza 
przepływ krwi włośniczkowej i związane z nią 
zaczerwienienie. ISIS, alantoina i kwas hialuro-
nowy, zapewniają skórze optymalne nawilżenie 
i wygładzenie struktury skóry.
Daily Couperose Serum może być stosowane 
jako kuracja uzupełniająca leczenie dermatolo-
giczne.

Neuro Skin Balm

Skóra alergiczna, reaktywna i atopowa wymaga 
specjalistycznej terapii nie tylko w fazie remisji, ale 
przede wszystkim w fazie zaostrzenia, gdy jest 
podrażniona i swędzi. Neuro Skin Balm to dermoak-
tywny balsam do twarzy i ciała, który regeneruje 
uszkodzoną skórę. Przywraca funkcję ochronnej 
bariery, zapewniając długotrwałe uczucie komfortu.

Ekstrakt z japońskiej trawy mondo (Mondo grass extract Ophiopogon
japonicus): bogaty w naturalne fruktozany, wzmacniające naturalną
funkcję bariery skóry, promuje syntezę lipidów naskórka, nawilża
i restrukturyzuje skórę

Składniki aktywne:

Skin Defense Complex   (olej z pestek czarnej porzeczki, winorośl
balonowa oraz olej słonecznikowy) wzmacnia efekt kojący, regeneruje
barierę skóry i łagodzi stany zapalne

Masło shea, skwalan, izomerat sacharydowy oraz kwas hialuronowy
pomagają zapobiegać nadmiernej utracie nawilżenia

Aplikuj Neuro Skin Balm na twarz i ciało nie później niż 3 minuty po kąpieli
lub oczyszczeniu twarzy. Przestrzeganie tej zasady jest niezbędne w utrzymaniu
kontroli nad atopowym zapaleniem skóry. Skórę atopową cechuje zwiększona
przeznaskórkowa utrata wody (TEWL – transepidermal water loss) oraz upośledzona 
funkcja bariery skórnej w wyniku zmniejszonego poziomu ceramidów w warstwie 
rogowej. Z punktu widzenia fizjologii, skóra sucha jest skórą zranioną. Nawilżona
skóra jest mniej podatna na pękanie i swędzenie. Neuro Skin Balm może być stosowany
jako kuracja uzupełniająca leczenie dermatologiczne.

Wskazówka dermatologiczna:

*Wyniki testów aplikacyjnych niezależnego Instytutu Hamilton

Pielęgnacja
 

TWARZY I CIAŁA
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MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ TWOJEGO GABINETU JANSSEN COSMETICS Polska
ul. Krośnieńska 17/2L

35-505 Rzeszów
tel. +48 17 740 15 10

biuro@janssen-cosmetics.pl
www.janssen-cosmetics.pl
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