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De nieuwe JEAN D‘ARCEL-mannenproducten zijn de optimale experts
op het gebied van verzorging voor de mannenhuid. Door de lichte,
gebruiksvriendelijke texturen zijn ze perfect geschikt voor de speciale
behoeften van de mannenhuid.

EFFICIËNT IN WERKING EN
ONMISKENBAAR QUA GEUR.
Vier producten voor uw dagelijkse huidverzorging die uw individuele
mannelijkheid onderstrepen.

Door de evolutie en gestuurd door het hormoon “testosteron”
zijn er een aantal verschillen tussen de huid van mannen en
vrouwen. Mannen hebben een 15-20 procent dikkere hoornlaag en de mannelijke huid produceert doorgaans twee keer
zoveel talg als de vrouwelijke huid.

ENERGIZING +
ANTI-AGING
ACTION
Een gepatenteerd super hightech complex op basis van
plantaardige taurine helpt de batterijen van uw huid weer op
te laden en brengt de vermoeide huid weer in topconditie.
Uw huid wordt bovendien intensief gevoed met hydraterende
werkzame stoffen, waardoor de vroegtijdige vorming van
rimpels tegengegaan wordt. Het afweervermogen van uw
huid wordt versterkt en beschermd tegen schadelijke
invloeden van buitenaf.

MANPOWER
4 YOU
eau de toilette
De kenmerkende geur vol karakter verbindt krachtige, zelfbewuste mannelijkheid met het gevoel van
vrijheid. De geur wordt gedomineerd door kruidige en citrusachtige aroma’s vol energie, gecombineerd met een aangename ﬂair van lavendel
en frisse appel. Pittige houtachtig-aromatische
noten geven de compositie sensualiteit en diepte.
gel-crème anti-âge
De snel intrekkende, lichte 24-uursverzorging
is de perfecte partner voor een jeugdige, frisse
teint en een sterk, verzorgd uiterlijk.
De crème verfrist de huid, maakt haar zacht
en biedt extra antioxiderende bescherming. De
huid kan zo optimaal weerstand bieden aan omgevingsstress en ziet er versterkt en perfect uit.

MANPOWER
4 YOU
baume après-rasage
De aangenaam lichte, alcoholvrije emulsie helpt
na het scheren om huidirritaties te verlichten, te
hydrateren, te kalmeren en te verzorgen.
Aloë Vera hydrateert de huid, helpt lichte tot
middelzware roodheid te verminderen en voorkomt irritatie, of het nu gaat om een nat of een
droog geschoren huid. De huid voelt weer fris en
aangenaam soepel aan.
3 in 1 gel douche
Verfrissende douchegel voor lichaam, haar en
gezicht met een kenmerkende mannelijke noot.
De aromatisch-houtachtige geur wekt energie
op, terwijl het romige, milde schuim de huid grondig reinigt en verwent met vocht en verzorging.

VERZORGINGSTIPS
REINIGING: om verstopping van de poriën te voorkomen en de huid te bevrijden van vuil en talg, moet de huid elke dag grondig worden gereinigd, ook om
verzorgingsproducten die daarna worden aangebracht beter te laten werken.
SCHEREN: elke scheerbeurt betekent stress voor de huid, dus het is altijd de
moeite waard om voor de beste omstandigheden te zorgen. Verzorg de huid
met een milde, verzorgende aftershavebalsem om een gevoelige huid na het
scheren te verzachten.
VERZORGEN: gebruik bij voorkeur producten met een lichte textuur die perfect
geschikt zijn voor de mannenhuid.
BESCHERMEN: bescherming tegen de zon is een belangrijke optie om vroegtijdige huidveroudering te voorkomen. Praktische add-on-producten zijn dé
trend. Ze kunnen onder of eenvoudig over de verzorging worden aangebracht.
De lichte, niet vette bescherming tegen de zon Dermal Add-On Fluid uit de
ARCELMED-lijn overtuigt met SPF 50+.
EN TROUWENS:
Zorg dat uw huid in topconditie is.
Of het nu op het werk is of in het privéleven – een goed verzorgd uiterlijk maakt
altijd indruk!
Het regelmatig ondergaan van cosmetische anti-aging-behandelingen voor
de mannenhuid verminderen diepe rimpels en voeden de huid met belangrijke
verzorgende stoffen.
Er zijn vele goede redenen waarom de mannenhuid blij is met een cosmetische
behandeling. Ook de huid met typische mannenproblemen zoals onzuiverheden, grove poriën, rimpels of verslapping van het bindweefsel.

Alle producten van JEAN D’ARCEL zijn verkrijgbaar in erkende schoonheidsinstituten en spa’s.
Want de professionele schoonheidsspecialiste kan u als geen ander kennis laten maken met de voordelen
van onze verzorgingsproducten.
Zij herkent als schoonheidsspecialiste de actuele conditie van uw huid en adviseert u de juiste verzorging.
En ook voor mannen geldt: de combinatie van gerichte speciale behandelingen en regelmatige verzorging thuis
geeft u de beste garantie voor een verzorgd uiterlijk.
Uw individuele uitstraling wordt behouden en uw verzorging geperfectioneerd. Laat u adviseren over de vele
mogelijkheden van professionele behandelingen in combinatie met uw persoonlijke verzorging thuis.
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Uw JEAN D’ARCEL schoonheidsinstituut:

