MEDICAL BEAUTY
SKIN CARE

De nieuwste generatie van ARCELMED-producten geeft uw huid een
nieuw proﬁel. De producten voldoen aan de hoogste eisen aan
effectiviteit en verdraagzaamheid.
De innovatie zit hem in de focus op de belangrijkste zaken – in de
optimale verbinding van dermatologie, modernste cosmetologie en
de ideale combinatie van werkzame stoffen.

HUID

Proﬁteer
en ontdek
ALLE
MOGELIJKHEDEN
voor uw huid!

VERBETERING
Omdat een mooie huid zo kostbaar is, moeten we onze huid telkens
weer nieuwe impulsen geven en haar ondersteunen bij de vernieuwing.
Dat is niet altijd makkelijk, want elke dag tasten interne en externe
invloeden de gezonde huidsubstantie aan. Stress, uv-stralen en een
ongezonde levensstijl verzwakken de eigen beschermingsfuncties van
de huid en onttrekken energie en vocht aan de huid. Vroeger of later
blijken de gevolgen: eerst ﬁjne lijntjes, dan rimpels en ten slotte een in
zijn geheel afnemende elasticiteit en stevigheid.

RESULTAAT

is onze
belofte!

Multidimensionale huidverbetering
De huidexperts van JEAN D’ARCEL hebben de mogelijkheid van een multidimensionale
huidverbetering gecreëerd. Fruitzuren in combinatie met enzymen vormen de basis voor
een uiterst werkzaam systeem voor merk- en zichtbare verﬁjning van uw huidbeeld.
Fruitzuren stimuleren de vorming van nieuwe cellen en helpen om het toegevoegde vocht
beter vast te houden in de huid. Mild werkende, plantaardige enzymen ondersteunen
het biologisch “peelen van de huid”, afgestorven huidcellen worden losgeweekt en zijn
makkelijker te verwijderen. Een combinatie die ook voor de gevoelige huid geschikt is.
De resultaten zijn ﬁjnere poriën, een gelijkmatiger huidbeeld en een groter opnamevermogen van de huid voor intensief verzorgende werkzame stoffen.

MEDICAL BEAUTY

EXPERTISE

Rimpelvuller en barrière-eigenschappen
Het nieuwe JEAN D’ARCEL powercollageen is dankzij de combinatie met
hyaluronzuur in staat om de huid met een buitengewone hydratatie te voeden.
Lijntjes en rimpeltjes ogen opgevuld, uw huid oogt weer soepel en straalt met
volle kracht. Het powercollageen verbetert de barrière-eigenschappen van uw
huid en helpt om uw huidtextuur te verbeteren, het herstel van de huid te
versnellen en de vorming van rimpels te verminderen.

Werkingsprincipe aan de grens van de geneeskunde
Gebaseerd op de jarenlange ervaringen van een team van experts, waarin de
knowhow van specialisten in esthetiek, dermatologen en schoonheidsspecialistes bij
elkaar komt, is een effectief systeem ontstaan dat uw huid een nieuw proﬁel geeft.

Beauty-Experten,
die Ihre Falten korrigieren!

PERFECTE

HUIDREINIGING
Dermal Reﬁne Cleanser
De crèmig zachte melk reinigt uw huid tot
diep in de poriën en is toch mild. Met haar
kalmerende werking helpt de melk uw huid om
haar weerstandsvermogen tegen schadelijke
omgevingsinvloeden te versterken.
Uw huid voelt zacht en soepel aan.
Belangrijke ingrediënten: Hamamelisextract, allantoïne,
bisabolol, vitamine E

Dermal Reﬁne Tonic
De milde tonic, die irritatie vermindert,
zuivert de huid na de reiniging en geeft
uw huid een aangenaam, fris gevoel.
De tonic verwijdert op milde wijze
resten van de reinigingsmelk en chlooren kalkresten van het water.
De natuurlijke huidbeschermingsfuncties
worden gestabiliseerd.
Belangrijke ingrediënten: Hamamelisextract,
D-panthenol, aloë vera, allantoïne
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OVERTUIGEND

EFFECTIEF
Dermal Refresh Gel
De milde fruitzuur- en enzympeeling verwijdert
bij het aanbevolen gebruik afgestorven huidcellen, helpt om het herstel van de cellen
te versnellen, verstopte poriën te reinigen
en uw huidbeeld te verﬁjnen. Geschikt voor alle
huidtypen, speciaal ook voor problematische
en gevoelige huid.
Belangrijke ingrediënten: AHA-concentraat 1 (7%), Keratoline®
(1%), biologische cereal, sojaproteïne, knotwilgextract,
hoogmoleculair hyaluronzuur, Syricalm™, allantoïne, bisabolol,
D-panthenol, honingextract, ceramidecomplex, kamille-extract

Dermal Refresh Fluid
De intensievere versie van de fruitzuur- en
enzympeeling is geschikt voor alle huidbeelden behalve voor de gevoelige en
problematische huid.
Belangrijke ingrediënten: AHA-concentraat 2 (10%),
Keratoline® (1%), biologische cereal, sojaproteïne,
knotwilgextract, laag- en hoogmoleculair hyaluronzuur,
Syricalm™, allantoïne, D-panthenol, honingextract,
ceramidecomplex

Gebruik de gel of de fluid in de eerste week 3 maal, in de tweede week 5 maal en vanaf
de derde week dagelijks. Zodra u vaststelt dat de toestand van uw huid verbeterd is,
kunt u het gebruik tot 1-2 maal per week terugbrengen.
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NIEUWE

HUIDKWALITEIT
[day protector
Dermal Collagen Optimizer
Het serum voor overdag heeft een intensief
hydraterende werking en helpt zo om rimpeltjes te verminderen. Zeer efﬁciënte werkzame
stoffen maken uw huid glad en helpen om de
soepelheid en elasticiteit van uw huid te verbeteren.

[night repair
Dermal Collagen Optimizer
Het serum voor ’s nachts heeft een
effectief compenserende werking.
Het helpt om huidirritatie te verminderen
en het natuurlijke herstelvermogen
van uw huid te versterken. Uw huid oogt
’s ochtends vol energie en stevigheid.

Belangrijke ingrediënten: Atelocollageen, hoogmoleculair
hyaluronzuur, omega CTP, aloë vera, D-panthenol, vitamine E
acid, Omega CTP, aloe vera, D-Panthenol, vitamin E

Belangrijke ingrediënten: Atelocollageen, omega CTP,
hoogmoleculair hyaluronzuur, D-panthenol, camilleextract, vitamine E

Beide optimizers ([day en [night) zijn ook optimaal voor de verzorging van een
gevoelige en problematische huid die snel onzuiver wordt, en kunnen onder elke
JEAN D’ARCEL dag- of nachtverzorging worden aangebracht.
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SLEUTEL

van het succes is
de combinatie

De combinatietherapie van een professionele behandeling
door uw schoonheidsspecialiste en regelmatig gebruik van
thuisverzorging versnelt en verbetert de werking van het
huidverﬁjnende verzorgingssysteem.
Al na de eerste behandeling zeer effectief.
Laat u door uw schoonheidsspecialiste informeren over de
effectieve behandelingsmogelijkheden met ARCELMED!

OPTIMALE

RESULTATEN

MEDICAL BEAUTY SKIN CARE

Droge huid
Vette huid
Gecombineerde huid
Gevoelige huid
Huid die herstel
nodig heeft

Profiteer ten volle van het potentieel van uw huid!
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JEAN D‘ARCEL and professional
cosmetics

DE: JEAN D’ARCEL Cosmétique • D-77675 Kehl • Germany • Tel.: +49/78 53/92 73-0 • www.jda.de
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Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be
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Alle cosmetische producten van JEAN D’ARCEL verkrijgt u uitsluitend in geautoriseerde cosmetische instituten
en kuuroorden.
Niemand is beter staat dan de professionele schoonheidsspecialiste om onze producten naar u toe te brengen.
De schoonheidsspecialist kan u het beste informeren over de actuele toestand van de huid en adviseert u
de juiste verzorging.
De combinatie van een 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.

