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Schoonheidsvitamines 
voor de huid



GEEF UW HUID  
       NIEUWE  
  FRISHEID

Met het prestige-verzorgingssysteem wordt uw vermoeide huid weer verfrist –  
voor een gezond uiterlijk met een jeugdige uitstraling.

Ervaar de kracht van vitamines die u weer nieuwe schoonheid geven.

Het prestige-verzorgingssysteem combineert de kracht van een zeer effectieve cocktail 
van de schoonheidsvitamines C, A en E met intensieve, werkzame pre- en anti-aging 
stoffen, duurzame hydratatie en waardevolle verzorgingscomponenten.

Vitamine C

Vitamine A

Vitamine E

zorgt voor een gelijkmatige huid en bestrijdt vroegtijdige huidveroudering.

bevordert de huidvernieuwing en verfijnt het huidbeeld.

beschermt de huid en maakt de huid glad.



Gevoelige huid

Huid met behoefte 
aan herstel

émulsion vita 
extra fi ne

crème vita 
fi ne

crème vita 
nutritive

crème vita 
yeux

Vette huid

Droge huid

Gemengde huid

Laboratoire JEAN D’ARCEL
Clean Beauty Formula

VRIJ VAN   
MICROPLASTICS

VRIJ VAN   
PEGs

VRIJ VAN   
KLEURSTOFFEN

VRIJ VAN   
PARABENEN

VRIJ VAN   
MINERALE OLIËN

VRIJ VAN   
FTHALATES

VRIJ VAN   
OXYBENZONEN

VRIJ VAN   
CYCLISCHE SILICONEN

VRIJ VAN  FORMALDEHYDEN & 
„RELEASERS“

VRIJ VAN SYNTHETISCHE 
GEURSTOFFEN (<1%)

VRIJ VAN   
ETHANOLAMINEN

Als u werkt volgens een fi losofi e waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van bepaalde bestanddelen, dan is onze CLEAN BEAUTY GUIDE precies goed voor u!

Wij bieden zo iedereen die wil afzien van bepaalde bestanddelen, 
een snel oriëntatiehulpmiddel.

Clean betekent: „Vrij van“ – maar niet „Beter dan“. Zo wijzen wij op de afwezigheid 
van bestanddelen die het vaakst ter discussie staan, ongeacht of dit nu terecht is of niet.



vitaminvitaminvitamin

émulsion vita extra fi ne
Lichte, heerlijk zachte 24-uurs verzorgingsemulsie. 
De hydratatie van de huid wordt aantoonbaar 
verhoogd, elasticiteit en veerkracht ogen merk-
baar verbeterd. 

Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitaminecomplex 
C+A+E, vitamine A, vitamine E, Aquaxyl™-hydrosysteem, beta-
glucan, hyaluronzuur

 +40%   TOENAME IN HYDRATATIE VAN DE HUID**

 73%   ZIJDEZACHT AANVOELENDE HUID*

 90%   MEER GEHYDRATEERDE HUID*

 70%   GLADDERE TEINT*

 73%   VERBETERD HUIDBEELD* 

* Derma Consult-onderzoek producttevredenheid – 30 vrouwen – van 35-65 jaar
**  Werking bevestigd door een onafhankelijk instituut in wetenschappelijke studies na 4 weken regelmatig gebruik

MEER GEHYDRATEERDE 
HUID*90%

HYDRATATIE 
VAN DE HUID**+40%

VERBETERD 
HUIDBEELD*73%

STEVIGHEID 
VAN DE HUID**+16%

HUID-
ELASTICITEIT**+8%

GLADHEID 
VAN DE HUID*93%

 +16%   HUID WINT DUIDELIJK AAN STEVIGHEID**

 +  8%   ELASTICITEIT VAN DE HUID 
    WORDT VERBETERD**

 93%   ERVAART EEN GLADDER HUIDGEVOEL*

 77%   ERVAART EEN FLUWEELZACHTE HUID*

 83%   MEER GEHYDRATEERD HUIDGEVOEL*  

crème vita fi ne 
Zachte 24-uurs verzorging voor de droge en zeer 
droge huid. Fijne rimpeltjes nemen aantoonbaar 
af en ogen gladder. Hoogwaardige hydraterende 
factoren voeden de huid. 

Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitaminecomplex 
C+A+E, vitamine A, vitamine E, Aquaxyl™-hydrosysteem, beta-
glucan, broccolizaadolie, jojobaolie, sheaboter, macadamianoot-
olie
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crème vita nutritive
Rijke, gemakkelijk intrekkende 24-uursverzor-
ging voor de droge en zeer droge huid. De elas-
ticiteit van de huid wordt verhoogd, de veer-
kracht oogt merkbaar verbeterd. De huid wordt 
intensief gevoed met verzorgende lipiden.

Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitaminecomplex 
C+A+E, vitamine A, vitamine E, avocado-olie, Aquaxyl™-hydro-
systeem, beta-glucan, broccolizaadolie, jojobaolie, sheaboter, 
macadamianootolie 

 +15%   VERBETERDE STEVIGHEID VAN DE HUID**

 +  9%   VERBETERDE ELASTICITEIT VAN DE HUID**

 97%   MEER GEHYDRATEERDE HUID*

 97%   GLADDER HUIDGEVOEL*

 87%   VITALER HUIDGEVOEL* 

VERBETERDE 
HUIDELASTICITEIT**+9%

VERBETERDE 
HUIDSTEVIGHEID**+14%

FRISSERE 
OOGCONTOUR*94%

STEVIGHEID 
VAN DE HUID**+15%

HUID-
ELASTICITEIT**+9%

GLADHEID 
VAN DE HUID*+97%

 +14%   VERBETERDE STEVIGHEID VAN DE HUID**

 +  9%   VERBETERDE ELASTICITEIT VAN DE HUID**

 94%   FRISSER UITZIEND GEDEELTE ROND DE OGEN*

 96%   MEER GEHYDRATEERD HUIDGEVOEL*

 83%   HUID ZIET ER ZICHTBAAR BETER UIT*

 68%   WALLEN ONDER DE OGEN LIJKEN VERMINDERD*

 67%   KRINGEN ROND DE OGEN WORDEN 
    OPTISCH GEREDUCEERD*   

crème vita yeux 
Verwennende oogverzorging voor een vitaal, jeug-
dig en stralend gedeelte rond de ogen. Tekenen 
van fi jne rimpeltjes, donkere kringen en wallen on-
der de ogen worden aantoonbaar verminderd.

Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, Juveneye®, vitamine-
complex C+A+E, vitamine A, vitamine E, Aquaxyl™-hydro-
systeem, beta-glucan, jojobaolie, tarwekiemolie

* Derma Consult-onderzoek producttevredenheid – 30 vrouwen – van 35-65 jaar
**  Werking bevestigd door een onafhankelijk instituut in wetenschappelijke studies na 4 weken regelmatig gebruik



Ontspannen, even alles de boel de boel laten, een beetje wegvluchten uit de 
drukte van alledag, terwijl tegelijkertijd perfect op elkaar afgestemde behande-
lingsfasen de huidveroudering en rimpelvorming tegengaan.
Ervaar de nieuwe prestige-verzorging in buitengewone behandelingen, met 
krachtige, individuele werkzame stoffen, ontworpen voor de individuele behoef-
ten van de huid.

>> VITAMINE C-CONCENTRAAT OM UW HUID WEER TE LATEN STRALEN 
Powervitamine C beschermt tegen oxidatieve stress, verfrist en 
laat de vermoeide en vale huid weer stralen.

>>  HYALURON SUPERBOOSTER MET VERSTEVIGENDE WERKING 
Zeer geconcentreerd hyaluronzuur zorgt voor een intensieve hydratatie 
van de huid en helpt de elasticiteit van de huid op lange termijn te 
verbeteren.

>>  SPECIALE ALOË VERA-VERZORGING TEGEN ROODHEID EN COUPEROSE  
Geconcentreerde aloë vera ondersteunt de genezing van ontstekings-
processen. Werkt hydraterend, koelend en ontspannend.

>>  CERAMIDECONCENTRAAT VOOR STABILISERING VAN DE HUIDBARRIÈRE  
Ceramiden ondersteunen het herstel van de huidbarrière, versterken deze 
en helpen het binnendringen van irriterende stoffen te voorkomen.

>>  RETINOLCONCENTRAAT VOOR VERBETERING VAN HET HUIDBEELD  
Retinol, een bestanddeel van vitamine A, helpt de huidvernieuwing te 
activeren en de tekenen van vroegtijdige huidveroudering te verminderen.

Laat u adviseren in uw JEAN D‘ARCEL-instituut.

EXCLUSIEVE 
BEAUTY

BOOSTER

MET ONGEKENDE EFFECTIVITEIT VOOR        

       MAXIMAAL SUCCES  
 VAN DE BEHANDELING



De cosmetische producten van JEAN D’ARCEL zijn uitsluitend verkrijgbaar in erkende schoonheidsinstituten en SPA’s.
Want niemand anders dan de professionele schoonheidsspecialiste is beter geschikt om u kennis te laten maken 
met onze producten.
Alleen de schoonheidsspecialiste kan de huidige conditie van uw huid herkennen en de juiste verzorging aanbe-
velen. De combinatie van gerichte behandeling in het instituut en regelmatige verzorging thuis geeft u de beste 
garantie voor de effectiviteit van ons verzorgingssysteem.
Wij willen uw schoonheid behouden en met een perfecte verzorging naar huis laten gaan. Laat u adviseren over de 
vele mogelijkheden van een behandeling in een professioneel instituut in combinatie met uw persoonlijke verzorging 
thuis.

Uw JEAN D’ARCEL schoonheidsinstituut:
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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.: 0031-88 99 66 200 • e-mail: info@carecosmetics.nl • www.carecosmetics.nl

BE:  Delise Cosmetics BVBA • Kortrijkseweg 290 • 8791 Waregem 
 Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be


