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Dorstlesser voor de 
gedehydrateerde huid

Wanneer de huid niet goed gehydrateerd is,   
kan dat op verschillende manieren zichtbaar worden: ze voelt strak aan, jeukt en vertoont 
schilferige plekjes. Ze heeft een vale teint, ziet er vlekkerig of rood uit. Door het ontbreken 
van elasticiteit kunnen de eerste kleine droogtelijntjes ontstaan. 

De nieuwe producten uit de serie hydratante zijn hier perfect voor,   
ze zorgen niet alleen voor de noodzakelijke vochtigheid, maar versterken ook de 
huidbarrière. Een intacte huidbarrière zorgt ervoor dat de ingebrachte hydratatie 
ook effectief in de huid blijft en beschermt daarnaast tegen de negatieve 
invloeden van buitenaf die het vochtverlies alleen maar versnellen. De sleutel  
voor een langdurige, evenwichtige vochtbalans en een vitale, stralende huid.



• om gevoelens van spanning te 
 compenseren en de elasticiteit te 
 verhogen.
• zorgt voor volume van binnenuit 
 (3D-effect).
• bevordert de natuurlijke cyclus. 

• vermindert effectief de neiging tot roodheid  
 en acné.
• strijkt de rimpels glad.
• zorgt voor een vollere, verfijnde en egale  
 huidtextuur. 
• laat de huid er stralend en fris uitzien. 

Effectieve, voelbare en zichtbare vochtretentie op de huid:



Ramboetan
Dit Aziatische superfruit uit de lychee-familie, 
bevat heel veel antioxidanten, vitamine C en 
ijzer. Uit de schil wordt een extract gewonnen 
dat de opbouw van de huidbarrière 
ondersteunt en zo dus voor een meetbaar 
beter gehydrateerde, gladdere huid zorgt. 
Het fruit worden in Vietnam op sociaal en 
ecologisch verantwoorde manier verbouwd.

De helden van het nieuwe  
hydratante-werkingssysteem

Hyaluronzuur
De klassieker onder de vochtboosters. 
Hyaluronzuur kan een veelvoud van zijn eigen 
massa aan water binden, waardoor het beter 
en langer in de huid wordt opgeslagen. De 
gebonden vochtigheid vult de huid bovendien 
van binnenuit op en zorgt voor een jeugdigere 
teint. In de producten van hydratante wordt 
een hoge dosering hoog- en laagmoleculair 
bio-hyaluronzuur gebruikt.

Aloë vera 
Deze plant komt voor in de subtropische 
en tropische gebieden en levert niet alleen 
vochtigheid, maar ook meer dan 50 
biologisch actieve elementen zoals proteïne, 
minerale stoffen, vitamine en enzymen. 
Naast de hydraterende werking staat het 
extract vooral bekend om zijn rustgevende, 
ontstekingsremmende en regenererende 
eigenschappen. 

Duurzaamheid en 

verantwoordelijkheid. Het programma 

voor de winning van grondstoffen 

vindt plaats in een gecertificeerde 

ramboetan-tuin in Vietnam. 

Maatschappelijk verantwoord, 

met lokale partners, worden de 

ramboetanbomen op een duurzame 

manier gekweekt. 





De nieuwe  
hydratante producten:

VRIJ VAN  
PEGs

VRIJ VAN 
PARABENEN

VRIJ VAN  
OXYBENZONEN

VRIJ VAN  
MINERALE OLIËN

VRIJ VAN 
FTHALATES

VRIJ VAN 
ETHANOLAMINEN

VRIJ VAN  
CYCLISCHE SILICONEN

VRIJ VAN  FORMALDEHYDEN 
& „RELEASERS“





fluide hydratante
Licht, snel intrekkend serum. Door 
de effectieve combinatie van actieve 
bestanddelen zorgt dit serum niet alleen 
voor intensieve hydratatie, maar houdt ze 
het vocht ook vast in de huid en ondersteunt 
ze de barrièrefunctie van de huid. De huid 
wordt beschermd zodat deze haar jeugdige, 
stralende uiterlijk langer behouden blijft, 
terwijl bestaande lijntjes en rimpels worden 
verzacht. De lichte textuur trekt snel in, 
waardoor uw teint er gevoed en fris uitziet.

Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, hoogmoleculair 
hyaluronzuur, aloë vera, pentavitin®, soline®, vitamine 
E-acetaat

24h crème sorbet hydratante
Ultralichte, vochtinbrengende verzorging 
uit de nieuwste generatie. De intensief 
hydraterende formule met een heerlijk 
zacht smeltende structuur als een sorbet 
hydrateert de huid en maakt haar soepel en 
glad. Het wekt de zintuigen en de natuurlijke 
krachten van de huid op, fungeert als een 
voedend, beschermend schild en helpt de 
elasticiteit van de huid terug te winnen en het 
vochtgehalte op peil te houden.

Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, komboechaTM, 
aloë vera, laagmoleculair hyaluronzuur

crème jour hydratante
Geconcentreerde vochtinbrengende 
verzorging voor de droge, gespannen 
huid die snel trekkerig aanvoelt. Hydrateert 
intensief en beschermt de vochtbarrière. 
De krachtige combinatie van actieve 
bestanddelen hydrateert de huid optimaal, 
beschermt haar soepelheid en ondersteunt 
de weerstand. Bij continu gebruik worden 
fijne lijntjes en rimpeltjes verminderd en ziet 
de huid er voller, gladder en steviger uit.

Belangrijke werkstoffen: Ramboetan-extract, aquaxylTM, 
hoogmoneculair hyaluronzuur, aloë vera, vitamine E-acetaat 

crème nuit hydratante
Rijke, zachte nachtverzorging met effectieve 
hydraterende bestanddelen voor de droge, 
vochtarme huid. De nachtcrème ontplooit zijn 
optimale werking terwijl de huid rust, helpt de 
vochtbarrière te versterken en zorgt dat u 's 
ochtends stralend ontwaakt. De aangename 
textuur met overnight-functie geeft de teint 
souplesse en frisheid.
Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, Imuldilin®, 
laagmoleculair hyaluronzuur, aloë vera, avocado-olie 





gelée hydratante aloë vera
Intensieve vochtigheidsgel speciaal voor de 
droge huid. De lichte textuur maakt indruk 
met zijn zachte gelformule, trekt direct in 
en ondersteunt de huid in het verkrijgen 
van een optimale vochtbalans. Rode 
vlekjes en irritaties worden gekalmeerd en 
de huidbarrière wordt verstevigd. Deze gel 
geeft de huid een heerlijk fris en geweldig 
ontspannen gevoel. 

Belangrijke werkstoffen: aloë vera, ramboetan-extract, 
amino-moist, hoogmoleculair hyaluronzuur, Dpanthenol

crème yeux hydratant
Hydraterende, verfrissende oogcrème met 
een lichte en zachte consistentie. De crème is 
eenvoudig te verdelen, trekt snel in en u hebt 
maar weinig nodig. De zachte textuur zonder 
parfum is afgestemd op de dunne huid 
rondom de ogen, ondersteunt het herstellend 
vermogen en verbetert de veerkracht. Door 
de intensieve verzorging met vochtigheid, 
wordt de huid rondom de ogen bij elk gebruik 
frisser, gladder en stralender. 

Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, wierook-extract, 
hoogmoleculair hyaluronzuur, aloë vera, camelia-olie 

cure hydratante intense
Concentraat van actieve bestanddelen met 
3D-effect voor een intensieve hydratatie 
van de gedehydrateerde, droge huid.  
De ampullen zorgen voor een maximale 
hydratatie en zorgen er tijdens de 7-daagse 
behandeling voor dat uw huid er egaler, 
stralender en frisser uitziet. De huid voelt 
steviger en toch heerlijk zacht aan, fijne 
rimpels lijken minder diep.

Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, betain, 
laagmoleculair hyaluronzuur, hyalufixTM Pentavitin® 

soin des lèvres
Intensieve verzorging tegen ruwe en 
gebarsten lippen. De lipbalsem met aloë 
vera hydrateert en beschermt de lippen 
tegen uitdroging dankzij sheaboter en 
meadowfoamolie-extract. Het aanwezige 
bisabolol werkt tegen roodheid en irritatie. 
Vervaardigd op basis van plantaardige 
werkstoffen en natuurlijke bijenwas, 
zonder paraffine oliën, die ervoor zorgt dat 
deze lipbalsem perfect geschikt is voor 
dagelijks gebruik. 

Belangrijke werkstoffen: aloë vera, bisabolol, 
moerasbloemolie-extract, karitéboter.





Onze aanbeveling: 

Voor de vette huid met vochtarme opperhuid raden wij aan alleen de gelée hydratante aloë 

vera en de cure hydratante intense te gebruiken in combinatie met de producten van de 

purifiante lijn.

Dagverzorging

Stap 1: reiniging 

Stap 2: toniseren

Stap 3: vochtigheidsgel

Stap 4: speciale verzorging

Stap 5: dagverzorging

lait aux herbes 

lotion aux herbes 

gelée hydratante aloe vera 

- 

crème jour hydratant 

lait tilleul 

lotion tilleul 

gelée hydratante aloe vera  

- 

fluide hydratant

lait aux herbes 

lotion aux herbes 

gelée hydratante aloe vera 

crème couperose (plaatselijk)

crème douceur

nachtverzorging

Stap 1: reiniging 

Stap 2: toniseren

Stap 3: speciale verzorging

Stap 4: nachtverzorging

lait aux herbes 

lotion aux herbes 

cure hydratante intense 

crème nuit hydratante

lait tilleul 

lotion tilleul 

cure hydratante intense 

24h crème sorbet hydratante

lait aux herbes 

lotion aux herbes 

cure hydratante intense / 
SOS cure douceur 

crème nuit hydratante / 
crème douceur riche

Huidtype en -toestand Droge huid:  
vet- en vochtarm 

Gemengde huid:
vet/droog 

Droge/gevoelige huid

oogverzorging  
's morgens en 's avonds

crème yeux hydratante crème yeux hydratante crème yeux hydratante

speciale verzorging  
's morgens en 's avonds

- - crème couperose

Verzorgingsroutine



Huid die regeneratie nodig heeft

fluide  
hydratant
Lichte, snel  

intrekkende fluide

Gemengde huid

Vette huid

Droge huid

24h crème sorbet 
hydratante  

Ultra-lichte,  
transparante moisturizer

crème jour 
hydratante 

Intensieve  
hydraterende verzorging



 

















hydratante Welk product is geschikt voor welke huid?



crème jour 
hydratante 

Intensieve  
hydraterende verzorging

crème nuit 
hydratante 

Rijke  
nachtverzorging

gelée hydratante 
aloe vera 
Intensieve  

hydraterende gel

crème yeux 
hydratante 

Oogcrème met een  
lichte consistentie

cure hydratante 
intense

Concentraat van  
actieve bestanddelen  

met 3D-effect

soin des lèvres 

Intensieve verzorging  
tegen ruwe en  

gebarsten lippen





































































hydratante Welk product is geschikt voor welke huid?



Alle JEAN D’ARCEL cosmeticaproducten zijn uitsluitend verkrijgbaar in geautoriseerde schoonheidssalons en spa's. 
De professionele schoonheidsspecialiste weet immers het beste welke van onze producten het beste zijn voor uw 
huid. Alleen de schoonheidsspecialiste kan de huidige toestand van uw huid inschatten en de juiste verzorging 
aanbevelen. 

De combinatie van gerichte salonbehandelingen en regelmatige verzorging thuis, garandeert de beste werking 
van ons verzorgingssysteem. Wij streven ernaar uw schoonheid te behouden en aan te vullen met de perfecte 
verzorging. Laat u adviseren over de vele verschillende mogelijkheden voor professionele salonbehandelingen 
gecombineerd met uw persoonlijke thuisverzorging.

Uw JEAN D’ARCEL schoonheidssalon:

JEAN D’ARCEL Cosmétique • Postfach 1526 • 77675 Kehl • Tel.: 0 78 53/92 73-0 • www.jda.de

Österreich: E. Ritter Cosmetics • Pyhrnstr. 22 • A-4582 Spital am Pyhrn • Tel.: 0 75 63/7 37 40 
Schweiz: COSMETIX SA • Bächlerstrasse 36 • CH-8802 Kilchberg • Tel.: 044/771 14 14
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