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DEZE VERZORGINGS-
PRODUCTEN BIEDEN OP 
EN TOP MANNELIJKHEID

• Als een anti-pollutiecomplex werkt Appoluskin als een 
beschermend schild voor de huid. De werkzame plantaar-
dige stof uit de paardenbloem (Taraxacum offi cinale) blijkt 
een detoxspecialist te zijn: hij bestrijdt schadelijke stoffen 
uit de omgeving en helpt bij het stimuleren van "ontgiften-
de" processen.

• De oligosacharide Bioecolia® werkt prebiotisch en is daarom 
bijzonder huidvriendelijk. Hij ondersteunt het gezonde, na-
tuurlijke ecosysteem van de huid (stratum microbium, in het 
Nederlands "microbioom") tegen invloeden van buitenaf.

• De radijszaadolie onderscheidt zich door de samenstelling 
van haar vetzuren van andere natuurlijke oliën. Dankzij deze 
bijzondere kwaliteit, haar bijzonder lichte kleur en geur geeft 
de olie een zijdezacht huidgevoel zonder vettig te worden.

• SyriCalmTM CLR, een effectieve combinatie van een Azia-
tische paddenstoel en tropisch riet, kalmeert de huid, ver-
mindert roodheid en irritatie en heeft een balancerend ef-
fect. Huidstress en overreacties hebben geen kans meer.

• Zanthalene® werkt als een temperatuurregelaar. Het ex-
tract van de vrucht van de sechuanpeper, een Chinese spe-
cerij, heeft een koelende, kalmerende en jeuk verminderende 
werking. Uitstekende anti-rimpel- en liftende werkstof met 
een onmiddellijk effect.

Extra werkzame stoffen:

• D-panthenol en bisabolol voor het verzachten van de huid.

• Aloë vera (koelend), hoogmoleculair hyaluronzuur en 
 Pheohydrane®, die voor een optimale hydratatie van de 
 huid zorgen.

• Rozemarijnextract met antioxiderende werking.

• Jojoba-olie, sesamolie en sheaboter voor een bijzonder 
 huidvriendelijke, natuurlijke verzorging met plantaardige 
 oliën en lipiden.

Mannelijkheid heeft vele kanten: tegenwoordig maakt de dagelijkse 
huidverzorging er zeker deel van uit. Moderne mannen willen een eigen 
huidverzorgingslijn, die in het ideale geval bestaat uit een herkenbare 
geur, producten voor het gezicht en lichaamsverzorging. 
De verzorgingsproducten moeten compact, effi ciënt en praktisch 
zijn en de individuele mannelijkheid benadrukken.
De mannenlijn homme biedt hat allemaal: een 24-uurs anti-aging 
crème, een aftershavebalsem om de huid na het scheren te 
kalmeren, een eau de toilette vol karakter en een 3 in 1 douchegel 
voor gezicht, haar en lichaam. Vier producten, eenvoudig in 
gebruik, maar met een groot effect. Mooie resultaten zijn 
gegarandeerd, dankzij een nieuwe werkzame stof die de 
vermoeide huid weer optimaal laat presteren en puur 
hydratatie geeft.

HOOGWAARDIGE VERZORGING
Hoewel de mannenhuid veel kan hebben, heeft de huid 
meer nodig dan alleen een greep nnar de crème van 
de vrouw aan zijn zijde. Er is behoefte aan complexe 
oplossingen – ongecompliceerd met een mannelijke, 
herkenbare geur. Anti-aging werking mag niet 
ontbreken. Herstructurerend, intensieve hydraterende 
werking, anti-vermoeidheidseffect, anti-pollutie 
effect – deze aspecten mogen allemaal 
niet ontbreken.  

DUIDELIJKE DEFINITIES: 
Wat kunnen de homme-producten?

ANDERE BELANGRIJKE WERKZAME STOFFEN:

Het nieuwe werkzame hoofdbestanddeel van de lijn heet Early Boost. 
Het extract van een rode algensoort(Jania rubens) is rijk aan taurine en 
geeft de huidcellen energie – met beschermende en onmiddellijk 
hydraterende eigenschappen. Vermoeide huid heeft geen kans meer 
en ook de rimpels worden bestreden. Het prachtige hydraterende effect 
houdt tot de volgende dag aan.



DEZE VERZORGINGS-
PRODUCTEN BIEDEN OP 
EN TOP MANNELIJKHEID

eau de toilette
De herkenbare geur vol karakter verbindt krachtige 
mannelijkheid met het gevoel van vrijheid en is daarbij 
tijdloos, gevoelig en zelfbewust tegelijkertijd. In de kop-
noot domineren kruidige en citrusachtige aroma’s vol 
energie, in de kern de fi jne fl air van lavendel en appelf-
risheid, kruidige houtachtig-aromatische noten geven 
de compositie sensualiteit en diepte. De eau de toilette 
accentueert de individuele mannelijke persoonlijkheid.

gel-crème anti-âge
Zachte 24-uurs anti-aging gelcrème. De lichte crème 
trekt snel in en overtuigt met een verfrissend manne-
lijk karakter. De gelcrème bevat werkzame stoffen met 
anti-aging- & anti-pollutie effect. Een effectieve boos-
ter van werkzame stoffen uit algen geeft de vermoeide 
huid nieuwe energie en helpt het vochtgehalte te ver-
hogen.  
Belangrijke ingrediënten: Anti-pollutiecomplex, Earlyboost® radijs-
zaadolie-extract, hyaluronzuur (hoog moleculair), jojoba-olie, pen-
tavitine, pheohydrane®, sesamolie, sheaboter

baume après-rasage
Verzachtende verzorging na het scheren – licht en al-
coholvrij. Aloë vera en panthenol helpen irritatie, rood-
heid, spanningsgevoel en een branderig gevoel na het 
scheren te verzachten. De verzorgende emulsie kan 
een compenserende werking hebben, zodat huidstress 
en overgevoelige reacties geen kans hebben. Voor een 
vermoeide huid die een frisse boost nodig heeft.
Belangrijke ingrediënten: Earlyboost®, Aloë Vera, Bisabolol, Bio-
Ecolia®, D-Panthenol, Rozemarijnextract, SyricalmTM, Vitamine E, 
Zanthalene®

 

3 in 1 gel douche
Comfortabele, praktische douchegel voor gezicht, ha-
ren en lichaam. De kenmerkende mannelijke noot 
maakt van dit 3-in-1-product een allrounder voor elke 
dag: reiniging, verzorging en geur, makkelijk in gebruik, 
maar met een groot effect. Crèmig-milde schuim reinigt 
de huid zacht en grondig, extra hydratatie en verzorging 
verwennen de huid. De geur met kruidige, citrusachtige 
accenten en aromatisch-houtachtige noten accentueert 
het mannelijke karakter en biedt frisheid.
Belangrijke ingrediënten: D-panthenol, milde tensiden, conditioner

DE VIER NIEUWE 
homme PRODUCTEN



De ideale behandeling voor de mannenhuid wordt bereikt met de ARCELMED®-
reinigingsproducten uit het aanvullende assortiment "blue". In combinatie met de ARCELMED® 

Dermal Collagen Skin Optimizing Treatment. Deze behandeling biedt twee highlights: een massage-
crème met anti-agingkarakter en een verstevigend collageenmasker met appelstamcelextract.

Vijf stappen leiden tot een geperfectioneerde huid: fruitzuur-/enzympeeling Dermal Refresh Gel, 
concentraat van werkzame anti-agingstoffen Matrix Repair Concentrate, massage met de nieuwe 
Dermal Collagen Massage Cream, Dermal Collagen Face Mask en ter afsluiting de gladmakende, 

rimpelverminderende Dermal Collagen Optimizer.

MANNEN IN HET 
SCHOONHEIDSINSTITUUT – 
ENKELE TIPS

• Gedurende de dag en de nacht hopen zich allerlei onzuiverheden 
op de gezichtshuid op. Bacteriën, talg en dode huidcellen verstoppen 
de poriën, wat mee-eters en puistjes kan veroorzaken. Het is daarom 
belangrijk om het gezicht ’s morgens en ’s avonds grondig te reinigen.
• Of iemand zich nu droog of nat scheert: na het scheren voorkomen 
verzorgingsproducten, speciaal samengesteld om te voldoen aan de 
behoeften van de huid na het scheren, huidirritaties en kalmeren de 
gezichtshuid.
• Huidveroudering voorkomen: het verouderingsproces van de man-
nenhuid verloopt langzamer dan dat van vrouwen. De typische ken-
merken komen later, maar zijn hetzelfde: fi jne en diepere rimpels die 
in de lederhuid, de dermis, ontstaan. 
• Biologisch waardevolle lipiden beschermen de huid tegen schade 
door kou in de winter. Daarom is gel-crème anti-âge ook in de winter 
geschikt als verzorging. De 24-uurscrème bevat natuurlijke, plantaar-
dige oliën en lipiden zoals jojobaolie, sesamolie en sheaboter en biedt 
zo een zekere bescherming tegen de kou.

• Regelmatig sporten heeft een positieve uitwerking op het huidbeeld. 
Het motiveert niet alleen het lichaam, maar ook de huid heeft er baat 
bij als een man begint te zweten. De verhoogde doorbloeding verbetert 
de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de huid. Bij het zweten 
gaan de huidporiën open; opgehoopt talg en cel afval kan gemakkelijker 
wegvloeien. Tegelijkertijd worden huidschilfers die de poriën verstop-
pen verwijderd. Pluspunt: na het sporten is de huid bijzonder ontvan-
kelijk voor waardevolle werkzame stoffen. Adviseer uw klanten om hun 
gezichtsverzorgingsproducten mee te nemen in hun sporttas!
• JEAN D'ARCEL biedt hoogwaardige, zeer verdraagzame en uiterst ac-
tuele cosmetica voor mannen met effectieve formules, veilige bestand-
delen en een maximum aan natuurlijke, plantaardige werkstoffen – ont-
wikkeld volgens de normen van actuele research & wetenschap.

EXTRA TIP
Bescherming tegen de zon niet vergeten: 

add-ons zijn dé trend! De lichte, niet vette bescherming
 tegen de zon Dermal Add-On Fluid uit de ARCELMED®-
lijn overtuigt met SPF 50+. Het product beschermt tegen 

schadelijke UVA- en UVB-straling, die huidveroudering kan 
veroorzaken. De vijand heet vrije radicalen. Dit zijn agressieve 

zuurstofdeeltjes die gevormd worden door bijvoorbeeld 
uv-stralen of nicotinegebruik. Het watermeloenextract in het 
product beschermt belangrijke celstructuren tegen schade 

en vermindert de neiging tot roodheid van de huid. 
Planktonextract verhoogt het vermogen van de huid om 
zichzelf te herstellen en voorkomt de aanval door vrije 

radicalen. Praktisch: de fl uide kan onder of over de 
dagelijkse verzorging worden aangebracht.

De ideale behandeling voor de mannenhuid wordt bereikt met de ARCEL
reinigingsproducten uit het aanvullende assortiment "blue". In combinatie met de ARCEL

OVERTUIG 
IN DE CABINE

Vandaag de dag willen heren er op en top verzorgd uitzien. 
Dit kan met de vernieuwde Homme-producten onder het motto: 

"Een praktische, compacte verzorging voor mannen zonder 
franjes, maar met effectieve werking".
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Index van werkzame 
stoffen homme
ESSENTIËLE WERKZAME STOF
Early Boost
INCI [PCPC]: Janina Rubens Extract, Sodium Carrageenan
Het extract van een rode algensoort (Jania rubens) is rijk aan taurine en geeft de huidcel-
len energie – met beschermende en onmiddellijk hydraterende eigenschappen. Vermoei-
de huid heeft geen kans meer en ook de rimpels worden bestreden. Het prachtige hydra-
terende effect houdt tot de volgende dag aan.

WERKZAME STOFFEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE
Aloë vera
INCI [PCPC]: Aloe Barbadensis Leaf Juice
Een extract van de bladeren van de cactusachtige woestijnplant. Het plantenextract is 
rijk aan meer dan 50 biologisch actieve bestanddelen zoals proteïnen, mineralen, vitami-
nen en enzymen. Aloë vera beschikt over helende, ontstekingsremmende eigenschappen 
en heeft een pijnstillende, wondhelende en verstevigende werking. De aloë vera-gel sti-
muleert het natuurlijke herstelvermogen van de huid, voorziet haar van vocht, vermindert 
huidonzuiverheden en laat ontstekingen sneller verdwijnen. Groot succes bij de toepas-
sing van eczeem, acne, neurodermitis en psoriasis.

Anti-pollution complex (Apolluskin®)
INCI [PCPC]: Aqua [Water] (and) Pentylene Glycol (and) Taraxacum Offi cinale (Dandelion) Rhi-
zome/Root Extract
De werkzame, plantaardige stof wordt gewonnen uit paardenbloem (Taraxacum offi cinale) 
en is beschermend schild en een detox specialist in één. Hij bestrijdt schadelijke stoffen 
uit de omgeving en helpt bij het stimuleren van "ontgiftende" processen. De stof verlicht 
ontstekingsreacties en vermindert het aantal geoxideerde proteïnen, die ontstaan door 
schadelijke omgevingsinvloeden. Huidstress, veroorzaakt door negatieve invloeden uit de 
omgeving, wordt zo verminderd, waardoor het huidbeeld in totaal zich kan herstellen. Een 
vale, ongelijkmatige teint straalt weer met hernieuwde frisheid.

BioEcolia®

INCI [PCPC: Alpha-Glucan Oligosaccharide
De oligosacharide bestaat uit de suikers maltrose en sucrose. Hij kan het natuurlijke eco-
systeem van de huid op een bijzonder huidvriendelijke manier verbeteren en biedt een 
uitstekende bescherming tegen invloeden van buitenaf. De stof is vooral gericht op een 
effectieve bescherming van de huidfl ora.

Conditioner
INCI [PCPC]: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride
De conditioner in biologische kwaliteit, gewonnen uit de guarboon, verbetert de verde-
ling van de bestanddelen over het haar, de huid en de hoofdhuid aanzienlijk en zorgt zo 
voor een glad gevoel.

D-panthenol
INCI [PCPC]: Panthenol
D-panthenol (provitamine) is het voorstadium van het pantotheenzuur, dat in alle levende 
cellen op heel veel plaatsen aanwezig is (in vruchten, groente, melk, spieren, dierlijke en 
menselijke organen). Het versnelt de celgroei, rijpe huid wordt sneller vernieuwd. Daarbij 
stimuleert de stof de energiestofwisseling van de huidcellen evenzeer als de deelsnelheid 
van de cellen. Door binnendringen in diepere huidlagen wordt daar meer water vastge-
houden en zo de vochtigheid van de huid verhoogd. Daarnaast beschermt de stof tegen 
zonnebrand, stimuleert zij de natuurlijke pigmentatie van de huid en werkt zij ontstekings-
remmend en kalmerend.

Hyaluronzuur, hoogmoleculair gewicht
INCI [PCPC]: Sodium Hyaluronate
Hoogmoleculair gewicht hyaluronzuur produceert in combinatie met water een vis-
keus-elastisch, maar niet plakkerig en bovendien onzichtbaar laagje op de huid. Dit indi-
recte effect reguleert de vochthuishouding van de huid en laat dankzij de sterke vochtbin-
ding de huid aanzienlijk gladder en steviger overkomen.

Pentavitin®

INCI [PCPC]: Saccharide Isomerate
De uit natuurlijke suikers verkregen hydraterende stof vormt een natuurlijke verbinding 
met de keratine (hoornstof) van de huid en draagt zo zijn vochtvasthoudend vermogen 
over aan de bovenste laag van de huid. De stof wordt ook wel een "vochtmagneet" ge-
noemd omdat hij op een duurzame en effectieve manier vocht in de huid vasthoudt. Dit 
op deze manier gebonden vocht heeft het voordeel dat het niet kan worden uitgewassen. 
Doordat de vochtrimpeltjes verdwijnen, ziet de huid er stralender, frisser, gladder en vol-
ler uit.

Rozemarijnextract
INCI [PCPC]: Rosmarinus Offi cinalis (Rosemary) Leaf Extract
Het anti oxidatieve extract van de rozemarijnstruik verleent de huid een roze-achtig uiter-
lijk, stimuleert de stofwisseling en wordt vanwege zijn radicaalbindende eigenschappen 
gebruikt als werkzame anti-aging stof.

Sheaboter
INCI [PCPC]: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter
Sheaboter wordt gewonnen uit de noot van de karitéboom. De verzachtende werking van 
de boter is gebaseerd op de onverzeepte, waardevolle aandelen. De boter bevat vitami-
ne E, allantoïne en diverse carotenen. Het beschermt de huid tegen uitdroging, penetreert 
goed en heeft een vetherstellende werking.

SyriCalmTM CLR
INCI [PCPC]: Aqua [Water] (and) Phragmites Karka Extract (and) Poria Cocos Extract
De werkzame stof combineert een extract van tropisch riet met een extract van de Aziati-
sche paddenstoel Poria Cocos. Deze verbinding voedt de huid na blootstelling aan stress 
en beschermt haar tegen negatieve invloeden van externe stressfactoren zoals ontste-
king, vermindering van de cel vitaliteit en het energieniveau, lichtgevoeligheid en osmo-
tische stress. Het doel is om de opbouw en het behoud van de barrièrefunctie te onder-
steunen en te kalmeren. De werkzame plantaardige stoffen versnellen het herstel van de 
barrièrefunctie (TEWL) en verminderen zo de neiging van de huid om te overreageren.

Vitamine E
INCI [PCPC]: Tocopheryl Acetate
De vet oplosbare vitamine heeft een buitengewone anti oxidatieve werking en uitstekende 
eigenschappen als bestrijder van radicalen. De vitamine is van essentieel belang bij het 
herstel van de cellen, verlengt de levensduur van de cellen en bevordert de doorbloeding. 
Andere bewezen effecten zijn: de stabilisatie van de membraanlipiden, de verhoging van 
het vochtgehalte van de huid in combinatie met een gladmakend effect op de huid, de ver-
betering van het uitwendige aspect van de huid door het verhogen van de huidelasticiteit 
en het voorkomen van het verouderingsproces veroorzaakt door uv-stralen.

Zanthalene®

INCI [PCPC]: Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract
Het extract van de vrucht van de sechuanpeper, een Chinese specerij, heeft een koelende, 
kalmerende en jeuk verminderende werking. Het effect is vergelijkbaar met een tempe-
ratuurregelaar. Tegelijkertijd is de werkzame stof een uitstekende anti-rimpel- en liftende 
stof met een onmiddellijk effect.
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