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Natuurlijk 
veganistisch

Laat u raken door een nieuw, veganistisch lifestyle-cosmeticaconcept met 
natuurcosmetica, ontwikkeld in de Laboratoires JEAN D’ARCEL Cosmétique.

végétalie zal u overtuigen!

Het speciale aan végétalie is de combinatie van gecertifi ceerde, natuurcosmetica met 
een veganistische textuur, geregistreerd door de Vegan Society. Alle producten zijn 
daarom voorzien van het NATRUE-keurmerk voor de natuurlijke, cosmetische zuiverheid 
en van de veganistische bloem voor texturen zonder dierlijke bestanddelen.

végétalie bestaat niet alleen uit veganistische bestanddelen en werkzame stoffen, 
maar ook uitsluitend uit plantaardige. De hoogwaardige, natuurlijke texturen zijn als 
een botanische excursie in de zuivere, ongerepte natuur.

Gewoon echte veganistische natuurcosmetica.



De botanische excursie

Dankzij zorgvuldig ontwikkelingswerk is een harmonieuze verbinding tussen 
traditionele kennis over de helende krachten van de natuur en inzichten uit het 
moderne cosmetica-onderzoek ontstaan.

Zuivere plantextracten van bloemen, bladeren en wortels, natuurlijke minerale grondstoffen, 
plantaardige oliën uit gecontroleerde biologische teelt, vetten en wassoorten alsook 
etherische oliën en aroma‘s zijn de acteurs in végétalie. 

De plantaardige werkzame stoffen bereiken meervoudige effecten met het doel 
om de aantrekkelijkheid van de huid te stimuleren - voor een fraaier huidbeeld.



nettoyant doux micellaire
De express-micellen-lotion zorgt voor een 
bijzonder huidvriendelijke reiniging, aange-
zien ze de natuurlijke beschermingsbarrière 
van de huid ontziet. De lotion bevrijdt de teint 
in één verzorgingsstap grondig en zacht van 
vuildeeltjes en make-up. Geschikt voor alle 
huidtypen overtuigt de lotion met een helde-
re en aangenaam zachte teint.
Actieve bestanddelen: Hydrosysteem Aquaxyl™, druivenwa-
ter

peeling soyeux 
De peeling van bamboegranulaat reinigt de 
huid tot diep in de poriën, door afgestorven 
en hoornachtig geworden huidcellen te ver-
wijderen. De teint ziet er verfrist en verfi jnd 
uit. Sheaboter en uitgelezen oliën als verzor-
gende componenten zorgen voor een aan-
genaam zijdezacht huidgevoel. 
Actieve bestanddelen: Bamboepoeder, melkzuur, betaïne – 
suikerbietenextract, vitamine E, sheaboter, jojobaolie, aman-
delolie, olijfolie 

De 
gezichts-
reiniging



De dagelijkse      
        verzorging

24h crème réhydratante 
De intensief hydraterende 24-uursverzorging 
met plantaardige stamcellen van de tuberoos 
helpt om het weerstandsvermogen van de huid 
te versterken en het DNA tegen schadelijke in-
vloeden uit de omgeving te beschermen1. Rim-
peltjes door uitdroging ogen gladder2 en de 
teint overtuigt met een glad en soepel huidge-
voel.
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, ex-
tract van mottenbonen, extract van de kersenstruik, mais-/
snijbietcomplex, vitamine E, sheaboter, zonnebloemolie, jojo-
baolie, amandelolie, kokosolie, sesamolie

24h crème sensitive 
De intensief beschermende 24-uursverzor-
ging voor gevoelige huid met plantaardige 
stamcellen van de tuberoos zorgt voor een 
versterking van het weerstandsvermogen 
van huid en helpt om deze te beschermen 
tegen vrije radicalen1. Lijntjes en rimpeltjes 
ogen gladder2. De teint ziet er evenwichtig, 
zacht en stralend mooi uit.
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, extract 
van mottenbonen, extract van de kersenstruik, plantaardig lipi-
decomplex, vitamine E, sheaboter, avocado-olie, zonnebloem-
olie, jojobaolie, amandelolie, sesamolie

crème yeux  
De hydraterende verzorging kalmeert en be-
schermt de gevoelige huid van het gebied rond 
de ogen – vooral tegen schadelijke invloeden 
uit de omgeving1. Plantaardige stamcellen van 
de tuberoos helpen om kringen en wallen 
onder de ogen te voorkomen. Rimpels ogen 
gladder2.
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, para-
kersextract, hydrosysteem Aquaxyl™, vitamine E, sheaboter, 
avocado-olie, jojobaolie, olijfolie, sesamolie

1Aantoonbare werking van de stof in vitro in het gevoelige gedeelte rond de ogen.
2Aantoonbare werking van de stof in vivo met 21 proefpersonen gedurende 30 dagen in het gevoelige gedeelte rond de ogen.



De intensieve 
verzorging

sérum anti-âge 
Het uiterst geconcentreerde verzorgende se-
rum met anti-rimpeleffect kan met plantaar-
dige stamcellen van de tuberoos de natuur-
lijke vochtopslag van de huid versterken1 en 
eraan bijdragen de optiek van lijntjes en rim-
peltjes te verminderen2. Dankzij het intensieve
anti-agingeffect lijkt het alsof de teint van bin-
nenuit met kussentjes is voorzien en ziet de 
teint er gelijkmatig en stralend uit1.
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, pa-
rakersextract, hoog- en laagmoleculair hyaluronzuur, beta-
ine – suikerbietenextract, zeekraal plantextract, vitamine E, 
mariadistelolie

concentré fraîcheur réhydratante   
Het powerconcentraat op basis van druiven-
sap en uitgelezen hydraterende stoffen over-
tuigt als kleine kostbaarheid met grote wer-
king. De teint ziet er stralend uit1. 
Plantaardige stamcellen en hoogmoleculair hy-
aluronzuur helpen om rimpels glad te maken2 
en de structuur van de huid te verbeteren1. 
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, 
hoogmoleculair hyaluronzuur, mais-/snijbietcomplex, drui-
venwater

masque réhydratant   
Het intensief hydraterende gezichtsmasker 
voor een stralend frisse teint harmoniseert 
en kalmeert nerveuze huid1. Het plantaardige 
stamcellencomplex en het hoogmoleculaire 
hyaluronzuur werken vooral tegen rimpeltjes 
door uitdroging2. Nieuwe vitaliteit, een stra-
lend frisse teint en een soepel, ontspannen 
huidgevoel1 zijn de sterke punten van deze 
intensieve verzorging.
Actieve bestanddelen: Plantaardig stamcellencomplex, hoog-
moleculair hyaluronzuur, hydrosysteem Aquaxyl™, plantaar-
dig lipidecomplex, vitamine E, sheaboter, avocado-olie, zonne-
bloemolie, jojobaolie, maiskiemolie, olijfolie

1Aantoonbare werking van de stof in vitro in het gevoelige gedeelte rond de ogen.
2Aantoonbare werking van de stof in vivo met 21 proefpersonen gedurende 30 dagen in het gevoelige gedeelte rond de ogen.



Die filosofie 
van  
végétalie

• Zonder synthetische geur- en kleurstoffen, 
 conserveermiddelen, tensiden, PEG-emulgatoren, 
 ftalaten (weekmakers), stabilisatoren en 
 chemische UV-fi lters

• 100 % parabeenvrij

• Zonder paraffi ne en grondstoffen op basis van minerale olie

• Vrij van lactose

• Vrij van bestraalde bestanddelen

• Vrij van genetisch gemodifi ceerde grondstoffen

• Zonder dierlijke bestanddelen

• Plantaardige oliën van gecontroleerd biologische teelt

• Emulgatoren op puur plantaardige basis

• Made in Germany: In Duitsland ontwikkeld en geproduceerd

• Dermatologisch getest en als onschadelijk voor de huid bevestigd



Gevoelige huid

Huid met behoefte 
aan herstel
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huid

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

NL:  MBC Cosmetics • Jade 300 • 3316 LJ Dordrecht
 Tel.: 0031-72-5715679 • e-mail: info@mbc-cosmetics.nl • www.mbc-cosmetics.nl

BE:  Delise Cosmetics • Overbekeplein 13 • 8500 Kortrijk
 Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be


