
PROFESSIONAL
SKIN TREATMENTS



Met ARCELMED verenigen cosmetica en geneeskunde zich!

De ARCELMED®-producten vertegenwoordigen cosmetica die een brug slaat  
tussen pure cosmetica en een cosmetische behandeling die een medische  
behandeling begeleidt.

De combinatie van dermatologische inzichten, de kennis van esthetische plas-
tisch chirurgen en medisch geörienteerde schoonheidsspecialisten, heeft  
tot overtuigende resultaten geleid.

Het moderne verzorgingssysteem ARCELMED® biedt oplossingen voor een succes-
volle verbetering van het huidbeeld van de geïrriteerde, gevoelige huid en pigment-
stoornissen tot aan de voor- en nazorg van dermatologische en esthetisch-plastische 
operaties.

Met het productprogramma ARCELMED® wordt niet alleen de strijd aangezet tegen  
rimpels en lijntjes, maar wordt ook het verlies van elasticiteit tegengegaan zodat de  
huid haar stevigheid terugkrijgt.
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 1 Dermal Oil Cleanser

2-fase reinigingsolie met de fijnste plantaardige 
oliën uit macadamianoten, avocado's en olijven.
Aangevuld met kalmerend alpha-bisabolol, zorgt 
dit voor een intensieve huidreiniging. Make-up 
op een zachte manier verwijderen en reiniging in 
één handeling. Met name geschikt voor het ver-
wijderen van langhoudende en waterbestendige 
producten. Milieu-invloeden en overtollig kalk 
worden grondig verwijderd.    
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: alpha-bisabolol, vitamine E, macadamianootolie, 
olijfolie, kokosolie

 2 Dermal Tonic Spray

Uiterst kalmerende, alcoholvrije tonic-
spray met zuivere aloë-veragel, calcium en 
D-panthenol. De aloë-veragel hydrateert  
en zorgt samen met het hoge aandeel aan 
D-panthenol dat de geïrriteerde huid tot rust 
komt. Ondersteunt de wondgenezing. Het 
calcium ondersteunt het vernieuwingspro-
ces en de cohesie van de huidcellen, en  
daarmee ook de veerkracht van de huid. 
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: aloë-veragel, D-panthenol, betaïne/suikerbietenex-
tract, calcium
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 1 Dermal Age Defy [light

Heerlijk zachte crème, optimaliseert de vocht-
retentie, versterkt de weerstand, verbetert 
de stevigheid van de huid en ondersteunt 
het herstellende vermogen van de huid. U 
krijgt weer een stralende teint, de huid is 
soepel en heeft zichtbaar meer volume.   
Aanbevolen voor licht droge en gemengde huid.

Belangrijke werkstoffen: Miracell, Fibrocell, zwarte haverextract, druivenpito-
lie, teunisbloemolie, macadamianootolie, D-panthenol

 3 Dermal ProBalance Cream

Zachte, verzorgende crème met pre- en pro-
biotische actieve werkstoffen. Ondersteunt de 
microflora van de huid haar natuurlijke balans te 
behouden. Ze versterkt de natuurlijke bescher-
mingsbarrière tegen schadelijke milieu-invloe-
den. Helpt de huid te herstellen en irritaties zijn 
minder zichtbaar.

Belangrijke werkstoffen: ProRenew-complex, BioEcolia®, camellia-olie, 
hoogmoleculair hyaluronzuur, Fucogel®
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 2 Dermal Age Defy [rich

De rijke crème bevordert gericht de opbouw 
van de huid en geeft de droge en zeer droge 
huid nieuwe kracht. Het maakt de huid steviger,  
bevordert het huidvernieuwingsproces en be-
schermt tegen schadelijke milieu-invloeden.  
De huid ziet er vitaler en steviger uit en haar 
structuur wordt verstevigd.    
Aanbevolen voor droge en veeleisende huid.

Belangrijke werkstoffen: Miracell, Fibrocell, Sepilift®, Amla-extract, Penta-
vitin®, avocado-olie, jojoba-olie, kokosolie, amandelolie, vitamine E, D-pan-
thenol

 4 Dermal Repair Complex

De fijne, huidverzachtende en verkoelende emul-
sie versnelt de regeneratie- en herstelfunctie 
van de geïrriteerde, beschadigde huid. Via een 
hydraterend netwerk wordt water aan het celop-
pervlak vastgehouden en wordt de vochtbarrière 
beschermd. De stevigheid van het oppervlakte 
wordt verbeterd, de huid wordt elastischer en 
ziet er gladder uit.      
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: Alistin, Neutrazen®, Matrixyl 3000®, planktonex-
tract, rhodofiltraat Palmaria/Rotal alg, geperoxideerde maïskiemolie, D-pan-
thenol
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 1 Dermal Calming Gel

Dermal Calming gel geeft de geïrriteerde huid 
direct een gevoel van ontspanning en wel-
zijn, kalmeert, laat roodheid snel verdwijnen en 
herstelt de normale gevoeligheid van de huid.  
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: aloë-veragel, arginine, betaïne/suikerbietenex-
tract, Neutrazen®, centella asiatica, hyaluronzuur, wilgenroosextract,  
D-panthenol

 3 Dermal Renewal Serum

Het serum stimuleert het natuurlijke vernieu-
wingsproces van de huid en zorgt zo dat de 
huid er stralend uitziet. Het huidbeeld lijkt glad-
der. Door regelmatig gebruik worden fijne lijn-
tjes en rimpeltjes minder diep. Ook geschikt als 
zachte voorbereiding op dermatologische of 
esthetische plastische behandelingen.   
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: arginine, planktonextract, L-carnitine, melkzuur, 
lariksboomextract, Pentavitin®

 2 Dermal Vitamin C Skin Serum

Huidperfectionerend concentraat met onmiddel-
lijk verstevigend effect en 3-voudig anti-oxida-
tieve werking. Helpt o.a. de vorming van ouder-
domsvlekken en rimpels te minimaliseren. Geeft 
de huid nieuwe glans. Ondersteunt de huideigen 
hyaluron- en collageensynthese en het regenera-
tievermogen van de huid.

Belangrijke werkstoffen: vitamine C-derivaat 10 %, ferulinezuur, vitamine E

 4 Dermal AHA Effect Cream

Huidverfijnende verzorgingscrème met een fruit- 
zuurcomplex ter verbetering van de huidstruc-
tuur*. De teint ziet er gelijkmatiger, elastischer en 
steviger uit.      
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: biomimetische peptiden, AHCare, Aquarich, Neutra-
zen®, squalaan, D-panthenol, olijfolie, macadamianootolie

*Bewijs van actieve werkstoffen ex vivo
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 1 Dermal Eye Repair

De lichte gel kan bij regelmatig gebruik zwellingen, 
donkere kringen en rimpels verminderen. Voorziet 
de huid intensief van hydratatie en maakt haar 
direct gladder en zachter. Zorgt voor een frisse  
en uitgeslagen oogopslag.    
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: Haloxyl®,  laag en hoogmoleculair gewicht hyalu-
ronzuur, omega-CH activator, rhodofiltraat Palmaria - rode alg, dermochlo-
rella/algenextract, D-panthenol, Pentavitin®.

 3 Dermal Whitening Concentrate

Innovatief actief bestanddeel versnelt op doel-
treffende wijze de afbraak van bestaande melani-
ne. Het concentraat met gestabiliseerde vitamine 
C vermindert niet alleen ouderdomsvlekken en 
lichtgerelateerde pigmentvlekken, maar remt ook 
de factoren die de melanineproductie activeren. 
De huid krijgt een heldere, natuurlijke teint en een 
mooi uitstraling.      
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: Whitening-complex, lariksboomextract, natrulon

 2 Dermal Peptide Power Mask

Het snelwerkende, verzorgende vliesmasker 
verbetert het regeneratievermogen van de huid 
en is bestand tegen negatieve milieu-invloeden. 
De vochtbalans van de huid kan al bij de eer-
ste toepassing gestabiliseerd worden. De 'ont-
wakende moleculen' uit het planktonextract 
beschermen tegen door licht veroorzaakte en 
vroegtijdige huidveroudering.    
Aanbevolen voor alle huidtypen.

Belangrijke werkstoffen: Miracell, Fibrocell, planktonextract, Pentavitin®,  
D-panthenol

 4 Dermal Add-On Fluid [ SPF 50+

Het zeer hoge, lichte, niet-vette anti-aging zon-
nefilter beschermt tegen schadelijke UVA- en 
UVB-stralen met SPF 50+. Kan gemakkelijk on-
der of over de gebruikelijke verzorging worden 
aangebracht, indien nodig.

Belangrijke werkstoffen: watermeloenextract, planktonextract, UV-filter, 
D-panthenol



ARCELMED® De juiste huidverzorging inclusief de behandeling 
in de cabine, dat is wat het Medical-Beauty ARCELMED-concept biedt. 

Niet alleen de voor- en nabehandeling van plastisch-esthetische ingrepen, maar ook 
specifieke problemen zoals donkere kringen, geïrriteerde en beschadigde huid, pig-
mentstoornissen en tenslotte de verfijning van de huid met grove poriën, littekens, lijn-
tjes en rimpels, worden met de producten uit de serie ARCELMED® behandeld en ver-
beterd. De producten en behandelingen versnellen en verbeteren de voor- en nazorg.

In combinatie met de toepassingen m.b.v. apparaten bereiken de behandelingen en 
producten snellere en intensievere resultaten, zoals meer elasticiteit in de huid, ver-
mindering van donkere kringen, wallen, een fijner huidreliëf en de verhoging van de 
huidbarrière door de bescherming van de microflora. Dankzij de milde peeling- en 
fruitzuurtherapieën, die niet de bijwerkingen en complicaties van agressievere metho-
den hebben, zijn de ARCELMED® producten geschikt voor alle huidtypes.

Door de speciale fruitzuurbehandeling, die in concentratie toeneemt, worden 
de bovenste huidlagen losgemaakt, dode huidcellen verwijderd, de vochtba-
lans van de huid verbeterd en de celregeneratie gestimuleerd. Hierdoor is de lijn  
ARCELMED® met hoogwaardige cosmeceuticals voor thuisverzorging en een  
behandelingsconcept voor de cabine zo succesvol.

Het ARCELMED  
verzorgings- en behandelingssysteem 
ondersteunt u bij het in stand houden 

van een gezonde en mooie huid.

Professionele  
cosmetische behandeling  

met fruitzuren.



Gevoelige
huid

Huid die behoefte  
heeft aan  
regeneratie

Vette huid

Droge huid

Gemengde  
huid

REINIGING VERZORGING SPECIALISTEN

Dermal 
Oil Cleanser

2-fase  
reinigingsolie

Dermal 
Tonic Spray

Kalmerende  
tonic spray 
alcoholvrij 

Dermal Age  
Defy [light
Regeneratieve  
hydraterende  

verzorging

Dermal Age  
Defy [rich

Rijke  
opbouwende crème

Dermal  
Repair  

Complex
Intensieve  
regeneratie

Dermal Peptide 
Power Mask

Hydraterend,  
verzorgend  
vliesmasker

*Gedurende ca. 4 weken dagelijks 's morgens en/of 's avonds op de huid aanbrengen.  
 Daarna weer de gebruikelijke verzorging aanbrengen. Bij permanent gebruik een extra vochtigheidsverzorging gebruiken.  
 Tip: Vermijd gedurende deze tijd langdurige en intensieve blootstelling aan de zon en gebruik een UV-bescherming.
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Alle JEAN D’ARCEL cosmeticaproducten zijn alleen beschikbaar in geautoriseerde schoonheidssalons en spa's. 
Want niemand is beter geschikt om u kennis te laten maken met onze producten dan de professionele schoon-
heidsspecialiste.  
Alleen de schoonheidsspecialist is in staat de huidige huidconditie te herkennen en de juiste verzorging aan te 
bevelen. De combinatie van een gerichte salonbehandeling en een regelmatige thuisverzorging biedt u de beste 
garantie voor het effect van ons verzorgingssysteem.  
Onze ambitie is om uw schoonheid te behouden en te perfectioneren met een perfecte verzorging.
Laat u adviseren over de verschillende mogelijkheden voor professionele salonbehandeling gecombineerd met uw 
persoonlijke verzorging thuis.

Uw JEAN D’ARCEL schoonheidssalon:

DE: JEAN D’ARCEL Cosmétique • D-77675 Kehl • Germany • Tel.: +49/78 53/92 73-0 • www.jda.de

NL: CARE COSMETICS • Oosteinde 1 • 2991 LG Barendrecht 
  Tel.: 0031-88 99 66 200 • e-mail: info@carecosmetics.nl • www.carecosmetics.nl

BE: Delise Cosmetics BVBA • Kortrijkseweg 290 • 8791 Waregem 
  Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be
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