sensitive
bijzonder zacht voor
de huid

Effectieve anti-stress-verzorging met neuropeptiden
Gevoelige huid is een belasting
De huid reageert snel op omgevings- en weerinvloeden met irritaties en rode plekken.
Uv-straling en ruimtes met klimaatregeling dragen er aan bij dat de natuurlijke barrièrefunctie
van de huid verder afneemt - ze wordt droog, raakt gespannen, jeukt en gaat schilferen. Ook
verkeerde verzorging kan de huid irriteren.
Stress vertraagt het herstel van de huid en stelt de afweermechanismen buiten werking. De
belangrijke beschermlaag wordt meer doorlaatbaar, de huid verliest meer vocht.
De producten voor gevoelige en hypergevoelige huid zijn gebaseerd op innovatieve werkzame stoffen uit het moderne cosmeticaonderzoek, waarin kalmering en bescherming centraal
staan.
Gevoelige huid behoedzaam behandelen
Alles wat de huid onnodig kan belasten of irriteren, wordt weggelaten in de producten. Naast
uiterst werkzame anti-stress neuropeptiden.
bevatten de producten uitsluitend geselecteerde milde werkzame stoffen met een hoge
zuiveringsgraad, zijn ze parfumloos en bevatten ze geen op minerale olie gebaseerde grondstoffen, siliconen, PEG‘s of parabenen.

Producten voor
			 dagelijkse verzorging

fluide douceur
Lichte fluide voor de gevoelige huid die snel
vet wordt. Helpt de symptomen van gestreste, geïrriteerde huid te verminderen en de
huid tegen rode plekken te beschermen*.
Tegelijkertijd verhoogt deze fluide de tolerantiedrempel van de gevoelige huid. De huid
wordt gekalmeerd* en de soepelheid wordt
verbeterd*.
Toepassing: In de ochtend en/of‘s avonds
aanbrengen op de gereinigde huid.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extrakt, wierookextract,
Glycoin® natural, radijszaadolie, broccolizaadolie, plantaardige squalaan, cacaoboter, sheaboter

crème douceur
Milde verzorgende crème voor de gevoelige,
droge huid. Helpt huidirritaties te kalmeren en
het weerstandsvermogen te versterken. De
werkzame, innovatieve bescherming tegen
schadelijke externe omgevingsinvloeden zorgt
ervoor dat rode plekken verdwijnen* en helpt
het typerende uiterlijk van slecht gehydrateerde
huid te verbeteren.
Toepassing: In de ochtend en/of‘s avonds
aanbrengen op de gereinigde huid.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extrakt, wierookextract,
Glycoin® natural, rozenbottelolie, amandelolie, sheaboter

*in vivo studie werkzame stoffen

crème douceur riche
Rijke verzorging voor gevoelige, zeer droge
huid, die behoefte heeft aan herstel. Een
werkzame anti-stressstof beschermt de door
externe invloeden vermoeide huid, kalmeert
en vermindert rode plekken*. Voor een weerbare, verstevigde en geregenereerde huid, die
er soepel en ontspannen uitziet.
Toepassing: In de ochtend en/of‘s avonds
aanbrengen op de gereinigde huid.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extrakt, wierookextract,
Glycoin® natural, hydrosysteem AquaxylTM, avocado-olie, cameliaolie, amandelolie, sheaboter

Producten voor
			 intensieve verzorging

crème douceur yeux
Kalmerende intensieve verzorging met geconcentreerde hydratatie voor een evenwichtige, zijdezachte oogpartij. Met name
goed voor de (stress) gevoelige en vermoeide
huid. Rimpeltjes door uitdroging en wallen
onder de ogen zien er gekalmeerd uit, rode
plekken en irritaties worden verminderd*.
Toepassing: In de ochtend en‘s avonds na
de reiniging rondom het oog aanbrengen.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extrakt, wierookextract,
Glycoin® natural, perzikpitolie

SOS cure douceur
Irritatie verminderend concentraat met antiirritatie-effect, speciaal voor hypergevoelige
huid met couperoseneiging. Bij acute irritaties
kan de SOS-ampul rode plekken en stressreacties direct kalmeren*. Bovendien helpt zij
de barrièrefunctie van de huid te versterken en
de uiterlijke symptomen van couperose te verminderen. De gekalmeerde huid is gewapend
tegen hitte*, voelt weer aangenaam en krijgt
haar evenwicht terug. Vrij van spanning wordt
de teint weer mooi en stralend*.
Toepassing: Apart te gebruiken of als
14-daagse intensieve kuur. De inhoud van een
ampul‘s ochtends of‘s avonds aanbrengen

*in vivo studie werkzame stoffen

op het gereinigde gezicht en de hals. Daarna
een bij het huidbeeld passende verzorgende
crème aanbrengen.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extract, stress-defense-extract, wierookextract, Glycoin® natural, troxerutine,
hoogmoleculair hyaluronzuur, D-panthenol

SOS masque douceur
Kalmerend crèmemasker voor hypergevoelige, droge en geïrriteerde huid. Vermindert
snel rode plekken en irritaties op de vermoeide huid* snel en zorgt voor langdurig herstel.
Onaangename spanningen verdwijnen en de
huid voelt weer prettig*. De intensieve verzorging van de teint zorgt voor een ontspannen
en stralend uiterlijk.
Toepassing: Na de reiniging ondoorzichtig
op gezicht en hals aanbrengen, 5-15 minuten laten inwerken, met water afnemen.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extract, stress-defense-extract, wierookextract, PatchH2OTM, avocado-olie,
sheaboter

Speciale producten

crème couperose
Speciale crème voor verzorging van de couperosehuid. Ongewenste rode plekken worden
hersteld dankzij het kleurneutraliserende
effect*. Helpt de veerkracht van de aderen te
versterken en ondersteunt het herstelproces.
Onaangenaam huidgevoel wordt gekalmeerd. Een intensieve verzorging met hydratatie helpt de teint een nieuwe soepelheid
te verkrijgen.
Toepassing: In de ochtend en‘s avonds
plaatselijk aanbrengen op de couperose,
zacht inmasseren en verzorgende crème
eroverheen smeren.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extract, wierookextract,
Glycoin® natural, troxerutine, avocado-olie, sheaboter

fluide anti-rougeur
Kalmerende intensieve verzorging voor hypergevoelige, vermoeide huid, die onaangename stresssymptomen vertoont. Vermindert
snel rode plekken en irritaties*, beschermt
tegen externe schadelijke omgevingsinvloeden en geeft de teint weer een uitgebalanceerd, ontspannen uiterlijk.
Toepassing: ´s Ochtends en‘s avonds na de
reiniging, maar vóór de normale verzorging
aanbrengen op de huid. Indien een milde ver
*in vivo studie werkzame stoffen

zorging voldoende is, kan fluide anti-rougeur
ook worden aangebracht zonder aanvullende
crème.
Actieve bestanddelen: Neuromed-extract, wierookextract,
Glycoin® natural, allantoïne, betaïne - suikerbietextract, alfabisabolol, amarantzaadolie, amandelolie

crème solaire protectrice LSF 30
Lichte, niet vettende Add-On-zonnebrandcrème, die beschermt tegen uva- en uvb-straling. Kan indien gewenst zonder problemen
onder of op de normale verzorging worden
aangebracht. Ook geschikt voor couperosehuid.
Toepassing: ´s Ochtends na de reiniging
vóór normale verzorging aanbrengen, of ca.
30 minuten voordat men de zon in gaat. Indien nodig meerdere malen herhalen om
ervoor te zorgen dat de UV-bescherming
optimaal effectief blijft. Vermijd de intensieve
middagzon. Baby‘s en jonge kinderen dienen
te worden beschermd tegen direct zonlicht;
zorg voor een hoge beschermingsfactor en
beschermende kleding. Ook een crème met
hoge beschermingsfactor biedt geen volledige bescherming tegen zonnestralen.
Actieve bestanddelen: UVA- + UVB-Filter

sensitive

Vet - gevoelig
Regenera.
Gevoelige huid
Gevoelige gemengde huid
Droog
Gevoelig
Zeer droge
gevoel huid

Welk product is voor welke huid geschikt?

fluide
douceur

crème
douceur

crème douceur
riche

crème douceur
yeux

SOS
cure douceur

SOS
masque douceur

crème
couperose

fluide
anti-rougeur

crème solaire
protectrice LSF 30

Milde verzorging voor
de gevoelige,
vette en gemengde huid

Milde verzorging voor
de gevoelige,
droge huid

Milde, rijke verzorging met
anti-stresswerking voor de
gevoelige, zeer droge huid

Milde
oogverzorging

Irritatie verminderend concentraat met
anti-irritatie effect

Masker voor snelle
kalmering van
overgevoelige huid

Speciale crème voor
verzorging van
couperosehuid

Intensieve verzorging voor
snelle vermindering van
rode plekken op de huid

Add-On zonnecrème voor
gevoelige huid
met SPF 30
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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.

