Dorstlesser voor
gedehydrateerde
huid

hydratante

De perfecte dorstlesser
Onderzoek naar de oorzaak
Eén van de oorzaken van een gedehydrateerde huid is
een verstoorde en ondichte barrièrefunctie. Uitdroging en
schadelijke invloeden van buitenaf hebben vrij spel. De huid
reageert hierop met spanning, schilferen en ruwe plekjes.
Ze wordt rood en begint te jeuken. Dit leidt tot verlies aan
elasticiteit en souplesse.
De huidbarrière en flexibiliteit van de huid kan worden
ondersteund met een uitgebreide vochtinbrengende
verzorging. Een evenwichtige vochthuishouding garandeert
dat de huidvernieuwing op gang komt en de teint een
gelijkmatige uitstraling krijgt.

Onze claim
De actieve bestanddelen zijn gebaseerd op de structuur
van de huid en worden optimaal verdragen. De huidbarrière
moet worden versterkt en de producten moeten gemakkelijk
te gebruiken zijn. Voor de nieuwe hydratante verzorgingslijn
is een gerichte selectie van hoogwaardige, ultramoderne
actieve bestanddelen gebruikt volgens deze principes. De
belangrijkste actieve bestanddelen hebben als duidelijk doel
de oorzaken en negatieve effecten van een droge huid te
bestrijden.

Voordelen van het nieuwe werkzame systeem

Uitdaging
Vet en vocht – de droge huid heeft het beide nodig. Vocht vult
de huid op en houdt haar glad en stevig. De lipiden leggen
zich als een beschermlaag op de huid en voorkomen dat
de opgenomen vochtigheid kan ontsnappen en leidt tot een
transepidermaal vochtverlies.
Natuurlijk zorgt ook het verouderingsproces dat de huid
een langere regeneratietijd nodig heeft. De celproductie
wordt minder, net als het vermogen om vocht op te slaan.
Het gevolg hiervan zijn fijne lijntjes en verlies van elasticiteit.
Bovendien wordt de rijpere huid dunner. Belangrijke stoffen
voor de opbouw van de hydro-lipidefilm worden niet meer
voldoende aangemaakt en de beschermende zuurfilm verliest
zijn werking.
Optimale hydratatie voor de dorstige huid
Met de nieuwe hydratante-producten kunt u de vochtarme,
droge huid van uw klanten weer rustig laten ademen. De huid
wordt optimaal verzorgd met vochtigheid, de elasticiteit wordt
verbeterd en het onaangename, trekkerige gevoel verdwijnt.
Maar ook andere huidtypes kunnen door een verkeerde
verzorging leiden onder vochttekorten, bijvoorbeeld de vette
huid. De vochtvoorziening van de huid is afhankelijk van
verschillende levensomstandigheden zoals voeding, nicotine
en alcohol of hormonale veranderingen en niet te vergeten
stress. Daarnaast zijn er externe factoren zoals wind en weer,
klimaatveranderingen, verwarming of intensieve zonnestraling.
De huid reageert op deze omstandigheden - tijdelijk of
permanent.

Functionele vochtbinding in de huid om:
• de huid intensief te hydrateren.
• de natuurlijke hydrolipidenbalans te herstellen.
• de barrière-eigenschappen te versterken.
• de weerstand van de huid te bevorderen.
• de huidconditie te normaliseren.
• verkeerde verzorging, aanleg en ongunstige levensstijl
doelgericht bestrijden om vroegtijdige veroudering
tegen te gaan.
Doeltreffende, voelbare en zichtbare vochtbinding
op de huid om:
• gevoel van spanning weg te nemen en de elasticiteit
te verhogen.
• volume van binnenuit te bieden(3D-effect).
• ruwe plekjes glad te maken en de natuurlijke
afschilfering in een nieuwe cyclus te brengen.
• de vorming van rode plekjes en pukkeltjes effectief te
verminderen.
• fijne lijntjes te egaliseren.
• een steviger en toch verfijnder en gladder
huidbeeld te bereiken.
• de huid er stralend fris uit te laten zien.
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Onze helden
van de actieve ingrediënten
Het superfruit 'ramboetan'
De sappige vruchten van de Aziatische ramboetanboom
(Nephelium lappaceum) zijn verwant aan de bij ons beter
bekende lychee en hebben alle eigenschappen van een
superfruit: ze zijn rijk aan ijzer, vitamine C, vezels en
antioxidanten. JEAN D'ARCEL gebruikt een extract van de
stekelige schil. Het voorziet de keratinocyten van energie,
stimuleert de vorming van fosfolipiden en lange-keten
ceramiden, en ondersteunt zo de huidbarrière. Ramboetanextract helpt de huid vocht te binden en verhoogt zowel
meetbaar als voelbaar de hydratatie van de huid. Het
merkbare effect is een egale en frisse teint - bewezen in tests
met proefpersonen.

Aloë vera
staat in cosmetische formules bekend als een echt multitalent
dat het regenererend vermogen van de huid stimuleert,
haar stevig en soepel houdt en voorziet van een optimale
hydratatie. Meer dan 50 biologisch actieve elementen zoals
proteïnen, mineralen, vitaminen en enzymen verzachten,
kalmeren, verstevigen en hydrateren.
Optimaal vochtgehalte
Het nieuwe hydratante-systeem bevat ook de bewezen
vochtboosters hyaluronzuur en aloë vera. Deze voorzien de
huid voortdurend intensief van vocht en beschermen haar
tegen vochtverlies. Hydratatie begint in de onderste huidlagen.
Een goed gestructureerde, gehydrateerde epidermis is de
eerste bescherming tegen de dagelijkse stress van de huid.
Hyaluronzuur heeft een zeer hoog vochtinbrengend vermogen
en kan tot dertig keer meer water binden dan het eigen
volume van de huidcellen. Het bindt zich met de bovenste
hoorncellen, vermindert het transepidermaal vochtverlies en
houdt het vocht langer in de huid. Als natuurlijk bestanddeel
van het bindweefsel vormt hyaluronzuur een onzichtbare,
luchtdoorlatende film die de huid beschermt tegen uitdroging.
Door de sterke vochbinding ziet de teint er veel gladder en
steviger uit.
Bovendien bevordert hyaluronzuur de celgroei en de
regeneratie van de huid: huidirritaties verdwijnen, de huid krijgt
maximale veerkracht en elasticiteit voor een optisch fris en
gezond uiterlijk.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid.
Het programma voor de winning
van grondstoffen vindt plaats in een
gecertificeerde ramboetan-tuin in
Vietnam. Maatschappelijk verantwoord,
met lokale partners, worden de
ramboetanbomen op een duurzame
manier gekweekt.

De producten
fluide hydratant
Licht, snel intrekkend serum. Door de effectieve combinatie
van actieve bestanddelen zorgt dit serum niet alleen voor
intensieve hydratatie, maar houdt ze het vocht ook vast in de
huid en ondersteunt ze de barrièrefunctie van de huid. De huid
wordt beschermd zodat deze haar jeugdige, stralende uiterlijk
langer behouden blijft, terwijl bestaande lijntjes en rimpels
worden verzacht. De lichte textuur trekt snel in, waardoor uw
teint er gevoed en fris uitziet.
Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, hoogmoleculair hyaluronzuur,
aloë vera, pentavitin®, soline®, vitamine E-acetaat
crème jour hydratante*
Geconcentreerde vochtinbrengende verzorging voor de droge,
gespannen huid die snel trekkerig aanvoelt. Hydrateert intensief
en beschermt de vochtbarrière. De krachtige combinatie van
actieve bestanddelen hydrateert de huid optimaal, beschermt
haar soepelheid en ondersteunt de weerstand. Bij continu
gebruik worden fijne lijntjes en rimpeltjes verminderd en ziet
de huid er voller, gladder en steviger uit.
Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, aquaxylTM, hoogmoneculair
hyaluronzuur, aloë vera, vitamine E-acetaat



*ook in cabineformaat

24h crème sorbet hydratante
Ultralichte, vochtinbrengende verzorging uit de nieuwste
generatie. De intensief hydraterende formule met een heerlijk
zacht smeltende structuur als een sorbet hydrateert de huid
en maakt haar soepel en glad. Het wekt de zintuigen en de
natuurlijke krachten van de huid op, fungeert als een voedend,
beschermend schild en helpt de elasticiteit van de huid terug
te winnen en het vochtgehalte op peil te houden.
Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, komboechaTM, aloë vera,
laagmoleculair hyaluronzuur

crème nuit hydratante
Rijke, zachte nachtverzorging met effectieve hydraterende
bestanddelen voor de droge, vochtarme huid. De nachtcrème
ontplooit zijn optimale werking terwijl de huid rust, helpt de
vochtbarrière te versterken en zorgt dat u 's ochtends stralend
ontwaakt. De aangename textuur met overnight-functie geeft
de teint souplesse en frisheid.
Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, Imuldilin®, laagmoleculair
hyaluronzuur, aloë vera, avocado-olie

De producten
gelée hydratante aloë vera*
Intensieve vochtigheidsgel speciaal voor de droge huid.
De lichte textuur maakt indruk met zijn zachte gelformule,
trekt direct in en ondersteunt de huid in het verkrijgen van
een optimale vochtbalans. Rode vlekjes en irritaties worden
gekalmeerd en de huidbarrière wordt verstevigd. Deze gel
geeft de huid een heerlijk fris en geweldig ontspannen gevoel.

cure hydratante intense*
Concentraat van actieve bestanddelen met 3D-effect voor
een intensieve hydratatie van de gedehydrateerde, droge
huid. De ampullen zorgen voor een maximale hydratatie en
zorgen er tijdens de 7-daagse behandeling voor dat uw huid
er egaler, stralender en frisser uitziet. De huid voelt steviger en
toch heerlijk zacht aan, fijne rimpels lijken minder diep.

Belangrijke werkstoffen: aloë vera, ramboetan-extract, amino-moist,
hoogmoleculair hyaluronzuur, D-panthenol			

Belangrijke werkstoffen: ramboetan-extract, betain, laagmoleculair
hyaluronzuur, hyalufixTM, pentavitin® 			

crème yeux hydratante
Hydraterende, verfrissende oogcrème met een lichte en
zachte consistentie. De crème is eenvoudig te verdelen,
trekt snel in en u hebt maar weinig nodig. De zachte textuur
zonder parfum is afgestemd op de dunne huid rondom de
ogen, ondersteunt het herstellend vermogen en verbetert de
veerkracht. Door de intensieve verzorging met vochtigheid,
wordt de huid rondom de ogen bij elk gebruik frisser, gladder
en stralender.

soin des lèvres
Intensieve verzorging tegen ruwe en gebarsten lippen. De
lipbalsem met aloë vera hydrateert en beschermt de lippen
tegen uitdroging dankzij sheaboter en meadowfoamolieextract. Het aanwezige bisabolol werkt tegen roodheid en
irritatie. Vervaardigd op basis van plantaardige werkstoffen
en natuurlijke bijenwas, zonder paraffine oliën, die ervoor
zorgt dat deze lipbalsem perfect geschikt is voor dagelijks
gebruik.

Belangrijke
werkstoffen:
ramboetan-extract,
wierook-extract,
hoogmoleculair hyaluronzuur, aloë vera, camelia-olie tain, laagmoleculair
hyaluronzuur, hyalufixTM, pentavitin®

Belangrijke werkstoffen: aloë vera, bisabolol, moerasbloemolie-extract, karitéboter.

*ook in cabineformaat

hydratante in de cabine
Het succes bij een vochtarme en/of droge huid zal nog
sneller gaan als u uw klanten begeleidt met bijbehorende
behandelingen. Als de huid niet op natuurlijke wijze vocht
vashoudt, kan dit worden gestimuleerd met massages,
ultrasone of elektroporatie. Tegelijkertijd kan vocht van
buitenaf worden aangevoerd in de vorm van de nieuwe
hydratante-verzorgingsproducten. De ideale combinatie is
een professionele behandeling en de verzorgingsproducten
voor dagelijks gebruik thuis.

hydraterende massagecrème (cabineformaat)
Rijke massagecrème met hyaluronzuur, aloë vera en
ramboetan-extract. Deze hydraterende massagecrème
op basis van karitéboter, avocado- en amandelolie biedt
een uitstekend massagecomfort met een bijzonder hoog
glijvermogen.

Index actieve bestanddelen
hydratante
Superfruit 'ramboetan'
INCI [PCPC]: Glycerine (en) water (en) Nephelium Lappaceum schilextract. De sappige vruchten van
de Aziatische ramboetanboom (Nephelium lappaceum) zijn verwant aan de bij ons beter bekende
lychee, en hebben alle eigenschappen van een superfruit: ze zijn rijk aan ijzer, vitamine C, vezels
en antioxidanten. Dankzij deze combinatie speelt 'ramboetan' een rol in de medische wetenschap.
Het extract uit de stekelige schil voorziet de keratinocyten van energie, stimuleert de vorming van
fosfolipiden en lange-keten ceramiden en ondersteunt zo de huidbarrière. Ramboetan-extract helpt de
huid vocht te binden en verhoogt zowel meetbaar als voelbaar de hydratatie van de huid. Het merkbare
effect is een egale en frisse teint.

D-Panthenol
INCI [PCPC]: Panthenol.
D-Panthenol (provitamine) is het voorstadium van pantotheenzuur, dat wijd verspreid is in alle levende
cellen (fruit, groenten, melk, spieren, dierlijke en menselijke organen). D-panthenol versnelt de celgroei,
waardoor de rijpere huid sneller vernieuwd wordt. Het bevordert de energiestofwisseling van de
huidcellen en de celdeling. Doordat het tot in de diepere huidlagen doordringt, wordt daar meer water
gebonden en wordt dus de vochtigheid van de huid verhoogd. Het beschermt ook tegen verbranden,
stimuleert de natuurlijke pigmentatie van de huid en heeft een ontstekingsremmende en verzachtende
werking.

Hyaluronzuur
INCI [PCPC]: Natrium hyalorunaat.
Hyaluronzuur is een hoog gedoseerd organisch hyaluronzuur dat via een speciale procedure
wordt geproduceerd. Hyaluronzuur komt in menselijk en dierlijk bindweefsel voor, net als in
lichaamsvloeistoffen. Zo bestaat het glaslichaam van het oog voor 2% uit hyaluronzuur. Tegenwoordig
wordt het op biotechnoligische manier geproduceerd. Laagmoleculair hyaluron wordt gebruikt om de
diepere huidlagen te bereiken en hoogmoleculair voor het vochtbindende effect op de opperhuid. In
combinatie met water laat hyaluronzuur een visco-elastische, niet-kleverige en onzichtbare film achter
op de huid. Dit regelt de vochtbalans in de huid. Door deze sterke vochtretentie ziet de huid er veel
gladder en voller uit.

HyalufixTM GL
INCI [PCPC]: Aqua [water], Butyleenglycol, Alpinia Galangablad-extract, Pentylene Glycol, Xanthan
gom, Caprylic/Capric Triglyceride.
Deze moisture ontdekking is ontleend aan de Thaïse keuken, waar de twee meter hoge kruidachtige
plant van de Thaïse gember of galanga graag wordt gebruikt om eten te kruiden. In de cosmetica
dienen de rijke bladeren als een bruisende bron van vocht voor de huidcellen, want Thaïse gember
levert een extract dat het vocht optimaliseert* en aan de huidcellen bindt. Bovendien verhoogt
Hyalufix™ de productie van huideigen hyaluronzuur, waardoor van binnenuit volume wordt gecreëerd
dat werkt als een 3D-filler voor rimpels.

Aloë vera
INCI [PCPC]: Aloë Barbadensis Leaf Juice.
Een extract van de bladeren van de cactusachtige woestijnplant. Het plantenextract is rijk aan meer
dan 50 biologisch actieve bestanddelen zoals eiwitten, mineralen, vitaminen en enzymen. Aloë vera
heeft helende, ontstekingsremmende eigenschappen, verlicht pijn, geneest wonden en verstevigt de
huid. Aloë vera-gel bevordert het natuurlijke regeneratievermogen van de huid, hydrateert, vermindert
huidonzuiverheden en laat ontstekingen sneller verdwijnen. Er worden grote successen geboekt bij de
behandeling van eczeem, acne, neurodermitis en psoriasis.
TM

Kombuchka
INCI [PCPC]: Saccharomyces/Xylinum/Zwarte thee ferment (en) Glycerine (en) Hydroxyethylcellulose.
Het anti-glycatie-extract met lipofillerende werking wordt biotechnologisch verkregen door fermentatie
van kombuchka met zwarte thee. Kombuchka, ook wel de 'paddestoel van het lange leven' genoemd,
is in Rusland en China zeer bekend als een drank voor een lang leven en rijk aan vitaminen van de
B-groep (vitamine B1, B2, B3 en B12). Het gaat niet alleen de voortschrijdende verharding van het
bindweefsel (glycatie) tegen, maar heeft ook een lipofillerende werking*. De vetcellen worden dus
opgevuld en het verlies van substantie in de huid wordt gecorrigeerd. De huid krijgt volume en ziet er
strakker uit. Door het 'opvullen' van de rimpels verandert de breking van het licht en wordt een zeer
snel zichtbaar verhelderend effect bereikt, omdat ondiepe rimpels altijd lichter lijken dan diepe rimpels.
Een vermindering van de vele, kleine rimpels maakt dat de hele huid er frisser, roziger, minder vermoeid
en dus duidelijk jonger uitziet.
Amino-Moist
INCI [PCPC]: Zinc PCA.
Vochtvasthoudende moleculen maken deel uit van de Natural Moist Factor (NMF). Zij worden als
natuurlijk bestanddeel van de huid gevormd uit aminozuren. Als actief bestanddeel hebben ze sterke
waterbindende eigenschappen en zijn ze verantwoordelijk voor het vermogen van de huid om water
vast te houden. De op deze wijze gehydrateerde huid is bijzonder soepel.
Avocado-olie
INCI [PCPC]: Persea Gratissima (Avocado) Oil.
Een plantaardige olie die koud wordt geperst uit de pulp van de avocado, met een zeer hoog gehalte
aan onverzadigde vetzuren, vitamine A, B, D, E, alsmede lecithine en fytosterolen. Klinische studies
hebben aangetoond dat avocado-olie gemakkelijker door de huid wordt opgenomen dan veel andere
oliën. Ook het onverzeepbare bestanddeel, avocadol, maakt dat deze olie bijzonder goed wordt
verdragen. De natuurlijke olie heeft een gelige tot rode kleur. De olie is bijzonder gemakkelijk op de huid
te verdelen (hij smeert goed uit), trekt goed in, bindt vocht en maakt de huid heerlijk glad.
Betaïne - suikerbiet extract
INCI [PCPC]: Betaïne.
De suikerbiet is aan het eind van de 18e eeuw ontstaan door veredeling van de voerbiet, waarbij
specifiek op een hoog suikergehalte werd geselecteerd. Daardoor kon het suikergehalte worden
verhoogd van aanvankelijk 8% tot 16% (ongeveer 1800). Dit is een mengsel van polysachariden dat uit
suikerbietensap wordt gewonnen. Het heeft een vochtinbrengende werking dankzij zijn buitengewoon
waterbindend vermogen. Het heeft een huidverzorgende werking en beschermt de huid tegen
mechanische en chemische beschadiging. Betaïne zorgt ervoor dat de huid beter aanvoelt en is een
uitstekend anti-agingmiddel.

Imudiline
INCI [PCPC]: Glutamylamidoethyl Imidazole is een synthetische, zogeheten overnight immuunstimulator.
Het werkt als een zogenaamde boodschapperstof gedurende de nacht en stimuleert de afweer tegen
vrije radicalen. Het bijzondere is dat de huid 's nachts te horen krijgt dat 'de zon schijnt' en dat er vrije
radicalen in de huid worden gevormd. De huid gaat dan afweerstoffen aanmaken. De homeopathische
dosering van deze 'nachtzon' schaadt de huid en de cellen niet, integendeel. Overdag heeft de huid
een verhoogde bescherming tegen de vrije radicalen die door UV-stralen worden gevormd.
Camellia-olie
INCI [PCPC]: Camellia Oleifera Seed Oil.
De camellia is in Europa bekend als sierplant en is nauw verwant aan de theeplant. Camellia-olie
wordt geteeld in de bergen van Zuid-China. De olie wordt verkregen door koude persing van het zaad.
De olie is geurloos en zeer lang houdbaar en is in Japan bekend als Tsubaki-olie. Geisha's kennen
al eeuwenlang de voedende werking van deze olie voor mooi haar en een gladde huid. Het bevat
waardevolle antioxidanten, maakt de huid glad, voedt en beschermt op een zachte manier. Bijzonder
geschikt voor de gevoelige huid.
®

Pentavitin
INCI [PCPC]: Aqua [Water] (en) Saccaride Isomerate (en) Citroenzuur (en) Natriumcitraat.
Zeer doeltreffende vochtregulator, gebaseerd op natuurlijke koolhydraten. De samenstelling komt
overeen met het natuurlijke koolhydraatmengsel van de menselijke hoornlaag. Pentavitin® kan
uitstekend worden verwerkt in alle vochtinbrengende producten en is zo in staat om water langdurig
en doeltreffend in de huid op te slaan. Pentavitin® zorgt ervoor dat het vocht gebonden wordt aan
de huideigen keratine. Dit gebonden vocht kan niet worden uitgewassen, maar hooguit door peeling
worden verwijderd. Dit resulteert in een gladdere, vollere teint. Droogterimpels verdwijnen en de huid
ziet er stralender en frisser uit.
®

Soline Bio, Ecocert-gecertificeerd
INCI [PCPC]: Helianthus Annus (zonnebloem) zaadolie onverzeepbare bestanddelen.
De onverzeepbare olie wordt uit de zonnebloem gewonnen. De 100% biologische, Ecocertgecertificeerde olie wordt gedistilleerd en ontgeurd - een biologische productiemethode waarbij geen
conserveringsmiddelen of antioxidanten worden gebruikt Zij hydrateren de huid op uitstekende wijze
en bieden alles om soepel, glad en in een evenwichtige spanning te zijn. Anderzijds houden zij de
huidbarrière in stand, die alleen voldoende vocht kan opnemen wanneer deze intact is. Soline® Bio
versterkt de beschermende barrière van de huid, stimuleert de fysiologische vorming van de belangrijkste
lipiden en verhoogt het vermogen van de huid om vocht op te nemen. De vochtopslagcapaciteit wordt
behouden, de dunne huid wordt weer stevig en de functiestoornissen van de droge huid worden zo
efficiënt gecompenseerd dat het natuurlijke verouderingsproces wordt vertraagd.
Wierookextract / Boswelliaanzuur
INCI [PCPC]: Boswellia Serrata Gom.
De term wierook verwijst naar de plant waarvan wierook wordt gemaakt en naar het product. De etherische
olie wordt door middel van stoomdistillatie uit de hars gewonnen. De boswelliazuren in Indische wierook
worden beschouwd als het belangrijkste actieve bestanddeel. In cosmetische producten beschermt
wierook tegen irritaties en vermindert ze. Tegelijkertijd heeft het ontstekingsremmende eigenschappen.
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