vénusté
Doeltreffende verzorging
van de lichaamscontouren
met plantextracten

Voor een nieuw

charismatisch
bewustzijn van
ons lichaam!

Venus, de mooiste aller godinnen, is het ideële voorbeeld voor de nieuwe
JEAN D’ARCEL-contourverzorging vénusté.
Ons lichaam verdient evenveel aandacht als ons aangezicht! Aantrekkelijke contouren,
harmonische lijnen, lichtheid en welbehagen zijn ons aller streefdoel. Derhalve dienen wij
ons lichaam dagelijks te verzorgen, verwennen en in ‘vorm’ te houden.
vénusté is een op maat gesneden gemaakte verzorging voor de lichaamscontouren met
een hoog gebruikscomfort, die onze huid jonger doet ogen en wellness met efficiëntie
combineert. De verzorgingsrituelen worden vergezeld door een harmonische geurcompositie – elegant en vol sensuele zachtheid. Een belevenis voor huid en zintuigen!
vénusté verbindt luxe, exclusiviteit en effectiviteit voor een positief body-image.

Doeltreffende
verzorging

van de
lichaamscontouren
met plantextracten

vénusté is een door de natuur geïnspireerd, werkzaam verzorgingsconcept.
Het is gebaseerd op uiterst efficiënte plantextracten, gecombineerd met hoogwaardige
plantaardige oliën en ontwikkeld met de modernste cosmetische technologie.
vénusté verbetert ons lichaamsgevoel, met de hoogste affiniteit met de huid.
De uitmuntende prestaties van alle vénusté-producten en van de huidverwennende
behandelingsrituelen ontstaan door de combinaties van waardevolle plantencomplexen.
Hun natuurlijke kracht heeft een opmerkelijke uitwerking op de gedefinieerde huidlagen
en probleemzones.
Zuivere onthaasting voor het lichaam.
Duurzaam, zacht en uiterst effectief.

Wake up

crème douche moussante
De fijne gelcrème is de perfecte aftrap voor
het persoonlijke vénusté-verzorgingsritueel.
Het milde schuim reinigt de huid zacht en
grondig, bewaart haar natuurlijk vochtgehalte
en zorgt voor een zijdezacht, heerlijk verzorgd
huidgevoel. De douchecrème kan eenvoudig
over het lichaam verdeeld worden en omhult
het zacht met de ingetogen geur van vénusté.

gommage délicieux corps
De huid verfijnende lichaamspeeling met verzorgende abrikozenpit- en jojobaolie zorgt
voor een fris, vitaal en glad huidgevoel. Natuurlijke microparels verwijderen zacht de
overtollige, verhoornde huidschilfers. De huid
maakt wederom een wonderlijk zachte en
gelijkmatige indruk en straalt in een nieuwe
frisheid.

Actieve bestanddelen: D-panthenol, Pheohydrane®

Actieve bestanddelen: abrikozenpitolie, jojobaolie, peelingelementen uit cellulose, sheaboter

sel de l’himalaya exfoliant
De unieke samenstelling van Himalaya-kristalzout en een waardevolle combinatie van verzorgende plantaardige oliën bevrijdt de huid
van afgestorven huidschilfers en verwent de
zintuigen met een verfrissende, aromatische
geurervaring. Reinigt intensief, vitaliseert, regenereert en laat een zijdezachte huid achter.
Actieve bestanddelen: Himalaya-kristalzout, zonnebloemolie,
arganolie, macadamianootolie, olijfolie

Verzorgingsrituelen

lait corporel nourrissant
De rijkelijke bodylotion doet onaangename
stressgevoelens snel vergeten. Verrijkt met
verzorgende abrikozenpitolie, sheaboter en
moringazaadextract wordt de balsem snel
door de huid opgenomen. Hij beschermt de
huid gelijktijdig tegen schadelijke externe invloeden¹ en verleent intensieve hydratatie2.
Een weldadig bad voor het lichaam.

crème pieds réparatrice
De snel intrekkende crème voorkomt gekloofde, ruwe en geïrriteerde huid en biedt bijzonder droge voeten intensieve verzorging en hydratatie.
Ze verleent de huid nieuwe soepelheid, ontspant haar en bezorgt onmiddellijk het gevoel
van welbehagen en lichtheid. Voor mooie, verzorgde voeten.

Actieve bestanddelen: abrikozenpitolie, betaïne/suikerbietextract, Purisoft/moringazaadextract, sheaboter, plantaardig
squalaan

Actieve bestanddelen: allantoïne, ureum, aminozuren,
D-panthenol, Pentavitin®, rozemarijnextract

crème jeunesse des mains
De hydraterende crème met aloë vera, rozenbottelolie en UV-bescherming (LSF 10)
omgeeft de handen als een beschermende
verzorgingshandschoen zonder hierbij een
vet gevoel achter te laten. Voor een nieuw
gevoel van zijdezachte en stralend gezond
ogende handen.
Actieve bestanddelen: allantoïne, aloë vera, UV-filter, D-panthenol, rozenbottelolie
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Studie van werkzame stof in vivo, ex vivo en klinische evaluatie
Beschreven in meerdere wetenschappelijke studies aangaande werking van abrikozenpitolie, betaïne en sheaboter

Verzorging van
de contouren

crème performance fermeté
De rijke, verzorgende en liftende comfortcrème
met hydraterende, verstrakkende³ en verstevigende³ plantaardige extracten ondersteunt intensief de natuurlijke elasticiteit³ van de huid en zorgt
voor een gelijkmatig huidbeeld. De zacht smeltende textuur bevat een doeltreffende combinatie
van werkzame stoffen met extracten uit kraaihei,
malrove, maralkruid en Chinese jujube. Ze geeft
de huid een strakkere en voelbaar stevigere uitstraling. crème performance fermeté is ook zeer
geschikt om het verschijningsbeeld van zwangerschapsstriemen4 te verminderen, bv. tijdens een
dieet om een zijdezachte huid te bewaren.
Actieve bestanddelen: amarantzaadolie, extract van kraaihei,
op suiker gebaseerde vochthoudfactor, tripeptide-5, sheaboter, jujube-/maralkruidextract, malrove

huile contour corps
De fijn vloeibare verzorgingsolie met geconcentreerde kracht van planten helpt de huidelasticiteit te verbeteren. Verrijkt met waardevolle oliën
en een combinatie van werkzame stoffen tegen
verlies van spankracht4: zwangerschapsstriemen en cellulites5 kunnen voorkomen worden.
Actieve bestanddelen: amarantzaadolie, avocado-olie, complex van granaatappelzaden, anti-‘progeria’-complex, mariadistelolie, sesamolie
Studie van werkzame stof in vivo en in vitro
Studie van werkzame stof in vivo
Studie van werkzame stof in vivo en ex vivo
6
Gebruikersstudie met 17 testpersonen gedurende 56 dagen

gel action cellulite
Meervoudig actieve verzorging van de contouren voor probleemzones op de heupen,
het zitvlak en de bovenbenen. Een glaucinecomplex, plantaardig laurinezuur, extracten
uit de Indische lotusbloem en uit het maralkruid bevorderen een gladder huidbeeld en
voorkomen het ontstaan van oneffenheden6,7,8.
Actieve bestanddelen: Adiposlim®, Bodyfit®, Pheohydrane®,
lotusbladextract

crème fermeté buste
Intensieve verzorging ter ondersteuning van
een optisch mooie boezem. De uiterst effectieve, lichte crème heeft een positieve uitwerking op het hydratatievermogen van de
huid en kan helpen verlies aan spankracht9
te voorkomen en de huid in de omgeving van
de borsten te verstevigen9. De innovatieve
textuur is gebaseerd op zeewier en plantaardige actieve stoffen en helpt de huid in de
zone van de borsten strakker en steviger te
laten ogen.
Actieve bestanddelen: algenextract, hyaluronzuur, Proteasyl®,
lipofilling complex, larix boom extract
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Studie van werkzame stof in vitro
Test met 19 testpersonen (blinde studie gedurende 28 dagen)
Studie van werkzame stof in vivo (2 groepen met 20 testpersonen
gedurende 28 dagen)

De magie ligt in
de

aanraking

De veelzijdige, effectieve en ontspannende JEAN D’ARCEL-bodyrituelen
in het instituut en kuuroord bieden de hoogste mate aan efficiëntie,
zinnelijkheid en wellness.
Gun uzelf een pauze en leer onze schoonheidsrituelen kennen tijdens
weldoende massages uit de gehele wereld! Profiteer van de intensieve
behandelingen van de probleemzones. Geef uw lichaam de mogelijkheid
nieuwe kracht te scheppen. Ontdek
onze ambitieuze behandelingsrituelen die uw huid vitaliteit schenken en het
verkrijgen van een aantrekkelijke lichaamscontour ondersteunen. Laat u
meenemen naar een wereld met kostbare essenties uit de edelste planten,
hoogwaardige oliën en emulsies die lichaam en geest verwennen.

vénusté

crème douche sel de l’himalaya
gommage
moussante
exfoliant
délicieux corps
Mild
schuimende
douchecrème

Hydratatie
Bescherming
Verstrakking
Vitalisering
Versteviging
Cellulitis
Zwangerschap

Revitaliserende
lichaamspeeling

Op maat gemaakte verzorging voor de lichaamscontouren

soin du corps

Huidverfijnende
crèmepeeling

lait corporel
nourrissant

crème jeunesse
des mains

crème pieds
réparatrice

crème performance
fermeté

huile contour
corps

gel action
cellulite

crème fermeté
buste

Rijkelijke,
hydraterende
lichaamsbalsem

Intensief verzorgende
handcrème met
LSF 10

Ontspannende
voetcrème

Comfortcrème met
verstrakkende
plantenextracten

Fijne verzorgingsolie
ter verbetering van
de huidelasticiteit

Intensieve verzorging
ter behandeling
van probleemzones

Verzorging van
de boezem met
innovatief volume-effect
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Alle cosmetische producten van JEAN D’ARCEL verkrijgt u uitsluitend in geautoriseerde cosmetische instituten
en kuuroorden.
Niemand is beter geplaatst dan de professionele schoonheidsspecialiste om onze producten naar u toe te brengen.
Enkel de schoonheidsspecialiste is in staat de actuele toestand van de huid te herkennen en de juiste verzorging
te adviseren.
De combinatie van doelgerichte behandeling in het instituut en regelmatige verzorging thuis biedt u de beste
garantie voor de werkzaamheid van ons verzorgingssysteem.
Ons doel is uw schoonheid te verwezenlijken en met de volmaakte verzorging te perfectioneren.
Laat u adviseren omtrent de verschillende mogelijkheden voor professionele behandeling in het instituut in
combinatie met uw persoonlijke verzorging thuis.

