
MAKE UP COLLECTION





Accentueer   

           uw schoonheid
Met JEAN D’ARCEL make-up creëert u een prachtige vitale uitstraling. Of het 
nu gaat om een subtiele of extravagante make-up look, JEAN D’ARCEL ma-
ke-up heeft passende producten voor elke individuele styling.  

Het effect van prachtig harmoniserende kleuren vol schittering, intensiteit en 
diversiteit komt vooral op een volmaakt verzorgde huid tot uitdrukking.



Face Cosmetics – 

Laat uw gezicht stralen  

       
Een verzorgd gezicht is niet alleen de sleutel tot meer zelfvertrouwen; een  
egale teint blijkt tevens het geheim van een natuurlijk, mooie verschijning. 

Betrouwbare dekking, een aangenaam huidgevoel en ideale kleurnuances 
benadrukken bij elk huidtype de natuurlijke expressiviteit, zetten accenten  
en geven de huid een perfecte look.



no age lifting make up
Zacht matterende, innovatieve make-up voor 
een perfect egale huid. Licht refl ecterende 
pigmenten en gouddeeltjes verlenen elk ge-
laat een natuurlijk, stralend uiterlijk. 
In het bijzonder de bleke en rijpe huid wordt 
weer volmaakt, delicaat en fi jn. De lichte, ro-
mige textuur met optimale dekking versmelt 
met de huid en zorgt voor een fl uweelzacht, 
strak huidgevoel. Het fi ller-effect van het hy-
draterende hyaluronzuur verzacht rimpeltjes, 
terwijl vitamine E en een UV-fi lter bescher-
men tegen huidveroudering door licht.

high defi nition make up 
Ultralichte, professionele make-up in high 
defi nition-kwaliteit met egaliserend softfocus-
effect. Speciale pigmenten toveren een per-
fect, frisse en stralende teint. 
De crèmige, met de huid versmeltende tex-
tuur geeft een natuurlijke transparantie en 
zorgt voor bijzondere intensiteit. De make-up 
hydrateert en verzorgt dankzij het hyaluron-
zuur en de vitaminen.



teint cocon make up
Een make-up als fl uweel en zijde! De zijde-
zachte romige textuur met gemiddelde dek-
king geeft een transparante, matte fi nish met 
een natuurlijke uitstraling. Teint cocon hydra-
teert, minimaliseert kleine onregelmatigheden 
en benut innoverende, licht refl ecterende mi-
cropigmenten om de oppervlaktestructuur en 
teint van de huid te egaliseren. De ongeloofl ijk 
zijdezachte samenstelling zorgt voor optimaal 
welbevinden met een perfecte kleurweergave 
en betrouwbare dekking. 
Fijne lijntjes en rimpels worden gladgestre-
ken, de gelaatstrekken ogen zacht, natuurlijk 
en ontspannen. Waterafstotend. Met UV-be-
scherming.

all day long make up
Zijdezachte, vloeibare make-up voor een na-
tuurlijke, matte teint. De olie- en parfumvrije 
samenstelling versmelt direct met de huid en 
geeft deze een egaal uiterlijk. Licht refl ecte-
rende pigmenten zorgen met hun “softfo-
cus-effect” voor een frisse en stralende ver-
schijning. Houdt tot wel 24 uur. Geschikt 
voor de normale tot vette en gevoelige huid.

couperose make up
Speciale make-up voor het corrigeren van 
rode vlekken en gesprongen bloedvaatjes. 
Met hydraterende en bloedvat-stabiliserende 
werking.



make up base
Verfrist de huid en laat haar stralen. De lich-
te textuur voelt zacht en glad aan en ligt als 
een fi jne, maar doorzichtige sluier op de huid, 
die daardoor duidelijk egaler lijkt. Onregelma-
tigheden worden geëgaliseerd, de navolgen-
de foundation is makkelijker aan te brengen 
en hecht langer. Aanbrengen op de dagver-
zorging of onder de foundation make-up.

even skin perfector
De licht refl ecterende fl uid met bescheiden 
glinsterende pigmenten verleent de huid een 
mysterieuze betovering en verhult kleine on-
effenheden, fi jne lijntjes en rimpels. De pare-
lachtige textuur past zich optimaal aan naar 
elke huidskleur. Parfumvrij.

lifting concealer
De fi jne, delicate concealer combineert ver-
stevigende anti-aging met een camoufl erend 
effect op donkere kringen en kleine huidon-
effenheden. Fijne poederdeeltjes verzachten 
lijntjes en rimpels, de intensieve lifting geeft 
een ontspannen uitstraling. Met exclusief 
draaimechanisme.



cream make up
Romige, zijdeachtig licht aanvoelende poe-
dermake-up, die onregelmatigheden van de 
huid en fi jne lijntjes geraffi neerd bedekt. 
De met vitamine E en natuurlijke UV-fi lters 
verrijkte formule voedt de huid en schenkt 
deze een natuurlijke, matte afwerking gedu-
rende vele uren. Parfumvrij.

mineral powder make up
De heerlijk zachte, lichte poeder-foundation 
verleent de huid een natuurlijk stralende fi nish. 
Zuivere mineralen verbinden de dekking van 
de basis met de matte fi nish van het poeder. 
Het poeder is vrij van parfum, oliën en talg en 
is daardoor geschikt voor alle huidtypes, ook 
de gevoelige en snel geïrriteerde huid. 
Het make-uppoeder verbetert de teint, dekt 
volmaakt en overtuigt met een absoluut na-
tuurlijk resultaat. 



compact powder
Zijdezacht, lang hechtend compact poeder 
voor een perfecte fi nish. Oneffenheden worden 
geëgaliseerd, de huid duurzaam gematteerd. 
De poederachtige, smeuïge formule is eenvou-
dig aan te brengen en verbetert op indrukwek-
kende wijze de duurzaamheid van de make-up.

blusher powder
Fluweelzacht rougepoeder dat de teint met 
een palet van warme of koele kleurtinten mo-
delleert en het gezicht doet stralen.



camoufl age cream
De waterdichte concealer camoufl eert dage-
lijks rode adertjes en draagt bij aan een per-
fecte dagmake-up. Vooral cosmetische pro-
blemen zoals pigment- of wijnvlekken en 
tatoeages kan de cream verhelpen. 
Omdat deze geschikt is voor elk huidtype 
profi teert de make-up bij fotoshoots en brui-
loften van zijn dekkend vermogen.

camoufl age fi xing powder
Het losse speciale poeder fi xeert de ca-
moufl age cream en maakt deze bestand te-
gen water en transpiratie. 
Het is tevens geschikt voor het fi xeren van 
elk soort make-up en voor elk huidtype, voor-
al de gecombineerde en vette huid. Ook ver-
hoogt het de houdbaarheid van aangebrach-
te lipstick.



Eye Cosmetics – 

van natuurlijk tot verleidelijk  

       
Benadruk de schoonheid van uw ogen – discreet natuurlijk of opvallend  
en kleurrijk. Het assortiment bestaat uit schitterende kleuren en praktische 
make-upartikelen. 

Accentueer uw ogen en strijk kleine onvolkomenheden gewoon weg.  
Met harmonieuze kleuren kunt u in een handomdraai een betoverende  
uitstraling creëren de uw persoonlijkheid en schoonheid laat stralen.



eye shadow 
Lang hechtende, huidvriendelijke oogscha-
duwkleuren met verzorgende eigenschap-
pen. De textuur is dekkend en laat de deli-
cate oogleden niet uitdrogen. Het palet met 
klassieke en modieuze kleurnuances varieert 
van glinsterende pareltinten tot matte kleuren. 
Overeenkomstig is de schittering, die tot 
uiting komt in de veelzijdige combinaties. 
Alle poeders kunnen individueel in een han-
dig magnetisch refi ll-systeem worden opge-
nomen. 

3 in 1 eye shadow base
Basis voor een lang houdende, perfecte oog-
make-up. Neutraliseert, camoufl eert, egali-
seert en matteert.



all effect mascara
Lang hechtende, kleurintensieve mascara 
met een bijzondere borstelvorm voor een 
perfecte wimperstyling. Scheidt de wimpers 
perfect, maakt ze optisch langer en geeft ze 
een intens volume. Geschikt voor gevoelige 
ogen en contactlensdraagsters.

waterproof mascara
Water- en veegvaste mascara in een opval-
lend diepzwarte tint. De gladde, sneldrogende 
formule voedt en verdicht de wimperlijn. 
Ideaal voor dagelijks gebruik - met name alle 
outdooractiviteiten.

sensitive mascara
Romige mascara met briljante kleurintensi-
teit voor gevoelige ogen. Vrij van parfums, 
parabenen en PEG. De verdraagzaamheid 
is oogheelkundig en dermatologisch getest. 
Geschikt voor contactlensdraagsters.

high defi nition mascara
Volume-mascara met een diepzwarte tint 
voor onweerstaanbaar volle wimpers. Met 
een smalle borstelpunt voor de fi jnste haar-
tjes in de ooghoeken en een langere borstel 
voor het accentueren van de buitenste wim-
perharen. Met een duurzaamheid van 10 uur. 
Geschikt voor gevoelige ogen en contact-
lensdraagsters. Huidvriendelijkheid dermato-
logisch getest.



colored eyebrow gel 
Een discrete accentuering van de wenkbrau-
wen onderstreept de individuele expressie 
van het gezicht en completeert de natuurlijke 
uitstraling. De praktische gel voedt en geeft 
de wenkbrauwen een perfecte vorm. Tevens 
kan dit product gebruikt worden voor het 
fi xeren van de wenkbrauwen.

eyebrow powder 
Het corrigeren en verbeteren van de wenk-
brauwen maakt deel uit van een verzorgde, 
eigentijdse oogmake-up. Voor een natuurlijke 
look worden ze minimaal geëpileerd en wordt 
het wenkbrauwpoeder met een fi jne borstel 
aangebracht. De harmonieuze bruintinten 
verdichten de wenkbrauwen, geven kleur en 
optimaliseren de vorm en structuur.

eye liner 
Het minerale oogcontourpotlood kan worden 
gebruikt voor de binnenste en buitenste oog-
contouren. De kleurintensieve, lang hechtende 
textuur zorgt voor prachtig geaccentueerde 
ogen.



Lip Cosmetics – 

het symbool van vrouwelijkheid  

       
Geef uw lippen een prachtige sensuele kleur of breng trendy accenten aan  
met de lipproducten van JEAN D’ARCEL. Of het nu gaat om een naturel  
uitstraling van de lippen, of een opvallende statement, het kleurenpalet  
van de JEAN D’ARCEL lipproducten is zeer veelzijdig en beschikt over  
knallende, felle kleuren maar ook elegante en subtiele kleuren.



lip color 
Zijdeachtig glanzende lippenstift met volume-
effect. De gladde, kleurintensieve textuur ver-
leent de lippen een stralende glans. 
Parfumvrij en dermatologisch getest.

lip gloss 
Hoogglans fi nish voor de lippen. De heldere 
kleuren vallen de ene keer op met natuurlijke, 
dan weer met glanzende effecten. De gladde 
textuur laat zich gemakkelijk aanbrengen met 
de zachte applicator. Ook uitstekend voor 
het tussendoor bijwerken van de lipmake-up. 
Voor een bijzonder verleidelijk effect brengt u 
de gloss over de lipstick aan.

lip liner 
Het mineraalhoudende lipcontourpotlood 
omlijnt de lippen en zorgt met zijn stabiele 
consistentie voor professionele, exacte con-
touren. Deze techniek staat garant voor een 
lang hechtende lipmake-up, waarbij niets uit-
loopt.



Beautiful nails – 

    Visitekaartje  
en modeaccessoire  

       
Onberispelijke handen die gezien mogen worden vallen op doordat ze er 
prachtig verzorgd uitzien. 

Perfect gemanicuurde nagels zijn een symbool van gezondheid en elegantie.



nail color 
Gladde, sneldrogende textuur voor een ge-
makkelijke, streeploze applicatie. Zorgt voor 
prachtig glanzende en perfect verzorgde 
nagels. De nagellak kenmerkt zich door de 
lange houdbaarheid en schilfert niet af.

express nail hardener
Nagelverharder met een intensief bescher-
mende en herstellende functie voor het ver-
sterken van breekbare nagels. Geeft meer 
stevigheid en een gezonde uitstraling.  

calcium nail hardener
Verhardende en beschermende, verzorgende 
nagellak met drievoudig werkende bestand-
delen. Geeft zachte nagels stevigheid, een 
gezonde groei en een verzorgd uiterlijk.

perfect ridgefi ller
Multifunctionele basislak met intensief be-
schermende formule. Compenseert oneffen-
heden, voorkomt verkleuringen en biedt een 
verzorgd uiterlijk.

rapid dry top coat
Supersnel drogende topcoat die de schitte-
ring van de kleuren vasthoudt. De transpa-
rante, elastische laag met UV-beschermings-
formule gaat uitbleken tegen, voorkomt 
vroegtijdig afslijten en zorgt voor een opval-
lende glans.
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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: +31(0)88 99 66 200 • info@carecosmetics.nl • www.carecosmetics.nl
BE:  Delise Cosmetics • Overbekeplein 13 • 8500 Kortrijk
 Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be

Alle cosmetische producten van JEAN D’ARCEL kunt u verkrijgen in geautoriseerde cosmetische instituten  
en kuuroorden. De schoonheidsspecialist kan een perfect advies uitbrengen over welke producten het meest  
geschikt zijn voor uw behoeften en uw huidtype. 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 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.


