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Een nieuw, veganistisch lifestyle-cosmetica-

De fi losofi e van végétalie, het nieuwe 
topproduct van JEAN D’ARCEL

Veganistisch leven is populair. Er komen steeds meer veganistische res-
taurants, cafés en complete assortimenten veganistische levensmidde-
len. Op internet zijn talrijke veganistische adviezen en kookboeken te 
vinden. Het assortiment aan vleesvervangers en veganistische alterna-
tieven voor al jaren gangbare producten groeit continu en is al lang niet 
meer alleen in biologische winkels te verkrijgen.
Bij veganistische voeding wordt echter – anders als bij de verschillende 
vormen van vegetarische voeding – niet alleen afgezien van vlees, vis, 
eieren en melk. Alle dierlijke levensmiddelen als kaas, dierlijke vetten, 
gelatine of ook honing zijn taboe voor veganisten. Ook het gebruik van 
leer of wol wordt afgewezen. Sterren en modellen dwepen met de ve-
ganistische lifestyle en dienen als voorbeeld.

Trend en nichemarkt tegelijk!
Volgens actuele onderzoeken voeden tegenwoordig 7,8 miljoen mensen 
zich vegetarisch en meer dan 900.000 veganistisch. Dagelijks komen 
er naar schatting zo'n 2.000 vegetariërs en 200 veganisten bij. Ook we-
reldwijd valt deze veganistische trend te herkennen. Het aantal vege-
tarisch-veganistisch levende mensen wereldwijd wordt op een miljard 
geschat. Velen van hen voeden zich niet alleen veganistisch, ze willen 
ook cosmetische producten die beantwoorden aan hun leefwijze. 

De nieuwe, gecertifi ceerde, veganistische natuurcosmetica 
van JEAN D'ARCEL

Veganistische cosmeticaproducten zijn vrij van grondstoffen, die op enige wijze afkomstig 
zijn van dieren. De JEAN D'ARCEL-serie végétalie bestaat niet alleen uit veganistische 

bestanddelen en werkzame stoffen, maar ook uitsluitend uit plantaardige. 
Dus echte veganistische natuurcosmetica.

Veganistische cosmetica is echter niet altijd hetzelfde als natuurcosmetica. 
Bij de productie van natuurcosmetica zijn minerale oliën, sillicones of zogenaamde 
PEG's verboden. Bij de productie van veganistische cosmetica mogen deze stoffen 

absoluut deel uitmaken van de receptuur, aangezien ze niet dierlijk zijn

végétalie voldoet aan beide criteria en mag zich daarom 
veganistische natuurcosmetica noemen.

De hoogwaardige, natuurlijke bestanddelen van de nieuwe végétalie-producten zijn 
als een botanische excursie in de zuivere, ongerepte natuur.

ZONDER PROEVEN OP DIEREN!

Zonder proeven op dieren
Veganistisch levende mensen gebruiken puur 
plantaardige cosmetica, die zonder proeven op 
dieren gemaakt werd. Bovendien kopen ze 
veganistische kleding, die geen dierlijke stoffen 
bevat zoals bont, leer of wol.
Het predicaat "Zonder proeven op dieren" is volgens 
de Europese cosmeticaverordening tegenwoordig misleidend, want het 
maakt reclame met een vanzelfsprekendheid. Volgens de wet is het sinds 
september 2004 verboden om cosmeticaproducten op de markt te bren-
gen, die getest werden op dieren. Proeven op dieren voor losse bestand-
delen waren tot dit tijdstip nog toegestaan. Sinds 11.03.2013 geldt voor 
cosmetica het verbod op elke vorm van proeven op dieren.
JEAN D’ARCEL heeft op geen enkel moment haar producten op dieren getest. 
Er werden ook geen proeven in opdracht van de onderneming uitgevoerd.

concept uit de Laboratoires JEAN D’ARCEL

Het bijzondere aan de végétalie-producten is de combinatie van NATRUE-
gecertifi ceerde natuurcosmetica, die gelijktijdig als veganistische cosme-
tica bij de Vegan Society geregistreerd is. Dankzij zorgvuldig ontwikke-
lingswerk is een harmonieuze verbinding tussen traditionele kennis over 
de helende krachten van de natuur en inzichten op basis van modern on-
derzoek ontstaan. Vele plantaardige grondstoffen werden voor de moder-
ne natuurcosmetica verder ontwikkeld tot natuurlijke, werkzame high-
techstoffen met een enorme effectiviteit. JEAN D'ARCEL handelt vanouds 
volgens het principe, dat alleen de hoge kwaliteit van de bestanddelen, 
gecombineerd in harmonieuze composities en gemaakt in uiterst moder-
ne, zorgvuldige productieprocessen, doorslaggevend is voor de effectivi-
teit van een product en dus de tevredenheid van de gebruikers.

Dubbele bekroning
Alle végétalie-producten dragen zowel het NATRUE-keurmerk voor gecerti-
fi ceerde natuurcosmetica als ook het keurmerk van de Vegan Society voor 
producten, waarbij volledig afgezien is van bestanddelen van dierlijke oor-
sprong. Alle végétalie-producten zijn geregistreerd door de Vegan Society.

NATRUE-certifi cering
Het NATRUE-label zet een hoge standaard 
bij de defi nitie van natuurlijkheid. Het helpt 
consumenten om natuurcosmetica en bio-
logische cosmetica te vinden, die deze naam 
werkelijk verdienen. Is een product voorzien 
van het keurmerk NATRUE, dan kunnen 
cosmeticaklanten ervan uitgaan dat het product 
niet alleen voldoet aan de strenge normen van de organisatie, maar 
ook een betrouwbaar certifi ceringsproces door onafhankelijke certifi ce-
ringsinstanties doorlopen heeft.
NATRUE defi nieert exact welke bestanddelen toegelaten zijn. Ook is 
vastgelegd welke grenswaarden toegestaan zijn om een maximale na-
tuurlijkheid te waarborgen. De NATRUE-certifi cering garandeert ver-

bruikers van cosmetica natuurlijke, biologische bestanddelen en een 
zorgvuldig, milieuvriendelijk productieproces. Het overtreft in conse-
quentie en volledige transparantie alle tot nu toe op de Europese markt 
gevestigde defi nities van natuurcosmetica.

Registratie als veganistisch
Naast de NATRUE-certifi cering zijn de 
végétalie-producten geregistreerd volgens 
de criteria van de internationale Vegan Society. 
Producten die voorzien zijn van de Vegan-
bloem, bevatten geen dierlijke bestanddelen. 
Honing, bijenwas, noch zijdeproteïne of melk zijn toe-
gestaan. Ook zijn het productieproces en de bewerking van de grond-
stoffen aan strenge regels gebonden. Dat geldt niet alleen voor de 
werkzame stoffen, maar voor alle bestanddelen van een veganistische, 
cosmetische receptuur. 
Het label van de Vegan-bloem garandeert 
nog eens extra, dat de producten en hun 
bestanddelen niet op dieren werden 
getest (zie vak hierboven "Dierproeven").
Alle végétalie-producten werden 
onderworpen aan de strenge 
registratierichtlijnen van deze 
oudste en meest gerenommeerde, 
veganistische maatschappij. 
Zo is gewaarborgd dat voor elke 
grond- en hulpstof certifi caten 
van de leveranciers beschik-
baar zijn en dat dierlijke 
bestanddelen voor 100 % 
uitgesloten zijn.



Echte veganistische natuurcosmetica –
Made in Germany
De végétalie-producten worden – net als alle JEAN D’ARCEL-
producten in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd op basis 
van strenge kwaliteitscriteria. Voor végétalie maken wij uitsluitend 
gebruik van natuurlijke grondstoffen als plantaardige oliën, vetten 
en wassen, plantenextracten en natuurlijke aroma's.

Geproduceerd wordt op basis van GMP 
(Good Manufacturing Practice)
Onder GMP verstaat men de "goede manier van produceren 
voor geneesmiddelen". De GMP-regels zijn vastgelegd in nati-
onale en internationale voorschriften. De zwaartepunten van de 
GMP-richtlijn zijn onder andere de eisen aan de hygiëne, aan 
de ruimtes, aan de uitrusting, aan documentaties en controles. 
Alle Europese fabrikanten van cosmeticaproducten zijn wette-
lijk verplicht om conform de normen van de Europese Unie te 
werken. Deze zijn vastgelegd in de EG-cosmeticaverordening 
en in het GMP-certifi caat.
De GMP-richtlijn waarborgt dat cosmeticaproducten dankzij de 
inzet van gekwalifi ceerd personeel in geschikte ruimtes en op 
geschikte productie-installaties in gelijkblijvende kwaliteit ge-
produceerd worden.

De kracht van planten
Al eeuwenlang schriftelijk vastgelegd en tegenwoordig be-
wezen door vele wetenschappelijke studies en bij végétalie in 
de praktijk gebracht: Oliën, sappen en extracten van planten 
kunnen de huid intensief verzorgen, hydrateren en bescher-
men en deze een glad, strak uiterlijk verlenen.
Zuivere plantenextracten van bloemen, bladeren en wortels, 
natuurlijke minerale grondstoffen, plantaardige oliën uit ge-
controleerde biologische teelt, vetten en wassoorten, alsme-
de etherische oliën en aroma's zijn de acteurs in végétalie. 
Emulgatoren, die alle waterige en olieachtige componenten 
tot een stabiele crème maken, zijn afkomstig uit puur plant-
aardige bronnen.
De uitgelezen plantaardige, werkzame stoffen uit de natuur 
bereiken meervoudige effecten, die samen de eigen aantrek-
kingskracht van de huid stimuleren en met de huid een har-
monieus verbond aangaan.
Overeenkomstig de natuurcosmetische fi losofi e is végétalie 
niet gericht op kortstondige effecten. Het concept van JEAN 
D’ARCEL wil een langdurige, preventieve en gezonde invloed 
op de huid bereiken.

Negen maal 100 % veganistisch en natuur-
lijk: de verkoop- en cabineproducten

nettoyant doux micellaire/all in one cleanser (vk 250 ml/cabine 500 ml)
De express-micellen-lotion zorgt bij alle huidtypen voor een bijzonder huid-
vriendelijke reiniging, aangezien ze de natuurlijke beschermingsbarrière 
van de huid in stand houdt. De lotion bevrijdt de teint in één verzorgings-
stap grondig en zacht van vuildeeltjes en make-up. Bovendien wordt de 
huid door de lotion intensief gehydrateerd. Het resultaat van de dagelijkse 
gezichtsreiniging overtuigt met een heldere en aangenaam zachte teint..
Toepassing: 's Ochtends en 's avonds met een royaal doordrenkte watten-
pad op gezicht, ogen en lippen aanbrengen, over het gezicht strijken tot er 
geen restanten meer op de pad zichtbaar zijn. Geen naverzorging met to-
nic of water vereist.

peeling soyeux/deep cleansing scrub (vk 50 ml/cabine 250 ml)
De peeling van bamboegranulaat reinigt de huid tot diep in de poriën, door 
afgestorven en hoornachtig geworden huidcellen te verwijderen. De teint 
wordt verfrist en gelijktijdig verfi jnd. Sheaboter en uitgelezen oliën als ver-
zorgende componenten zorgen voor een aangenaam zijdezacht huidgevoel. 
Toepassing: Een kleine hoeveelheid op het bevochtigde gezicht aanbren-
gen. Met zachte opwaartse bewegingen masseren. Resten met warm wa-
ter grondig afnemen.

24h crème réhydratante/deep moisture cream (vk 50 ml/cabine 100 ml)
De intensief hydraterende 24-uursverzorging met plantaardige stamcellen 
van de tuberoos helpt om het weerstandsvermogen van de huid te verster-
ken en het DNA tegen schadelijke invloeden uit de omgeving te bescher-
men. Rimpeltjes door uitdroging ogen gladder en de teint overtuigt met een 
glad en soepel huidgevoel.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds aanbrengen op de gereinigde huid.

24h crème sensitive/perfect calming cream (vk 50 ml/cabine 100 ml)
De intensief beschermende 24-uursverzorging voor gevoelige huid met 
plantaardige stamcellen van de tuberoos zorgt ervoor dat het weerstands-
vermogen van de huid versterkt wordt en deze beschermd wordt tegen vrije 
radicalen. Lijntjes en rimpeltjes ogen gladder. De teint ziet er evenwichtig, 
zacht en stralend mooi uit.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds aanbrengen op de gereinigde huid.

crème yeux/eye zone smoother (vk 30 ml/cabine 50 ml)
De hydraterende verzorging kalmeert en beschermt de gevoelige huid van het ge-
bied rond de ogen in het bijzonder tegen schadelijke invloeden uit de omgeving. 
Plantaardige stamcellen van de tuberoos helpen om kringen en wallen onder de 
ogen te voorkomen. Rimpels ogen gladder.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds aanbrengen op de gereinigde huid 
rond de ogen.

sérum anti-âge/keep young serum (vk 30 ml/cabine 50 ml)
Het uiterst geconcentreerde, verzorgende serum met anti-rimpeleffect kan 
met plantaardige stamcellen van de tuberoos de natuurlijke vochtopslag 
van de huid versterken en ervoor zorgen dat rimpeltjes er gladder uitzien. 
Dankzij het intensieve anti-agingeffect lijkt het alsof de teint van binnenuit 
met kussentjes is opgevuld en ziet de teint er gelijkmatig en stralend uit.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds aanbrengen op de gereinigde huid. 
Indien gewenst aansluitend de verzorgingscrème aanbrengen.

concentré fraîcheur réhydratante/pure moisture concentrate
(vk 7x2 ml/cabine 30x2 ml)
Het powerconcentraat op basis van druivensap en uitgelezen hydraterende 
stoffen overtuigt als kostbaarheid met grote werking. De teint ziet er stra-
lender uit. Plantaardige stamcellen en hoogmoleculair hyaluronzuur hel-
pen om rimpels glad te maken en de structuur van de huid te verbeteren. 
Toepassing: De inhoud van de ampul 's ochtends of 's avonds aanbrengen 
op de gereinigde huid en zacht inwerken. Aansluitend de verzorgingscrè-
me aanbrengen.

masque réhydratant/hydroactive mask (vk 50 ml/cabine 250 ml)
Het intensief hydraterende gezichtsmasker voor een stralend frisse teint 
harmoniseert en kalmeert de huid met plantaardige stamcellen. Het plant-
aardige stamcellencomplex en hoogmoleculaire hyaluronzuur helpen voor-
al bij rimpeltjes door uitdroging. Nieuwe vitaliteit, een stralend frisse teint 
en een soepel, ontspannen huidgevoel zijn de sterke punten van deze in-
tensieve verzorging.
Toepassing: Indien gewenst na de reiniging op gezicht, hals en decolleté 
aanbrengen, 15 minuten laten inwerken. Resten met water afnemen. 

massage stimulant/activating massage cream (alleen cabine 250 ml)
De rijke massagecrème met uitgelezen plantaardige oliën zoals bijv. avoca-
do-, jojoba- en mariadistelolie wordt gekenmerkt door een bijzonder lang 
aanhoudende massageduur. Hyaluronzuur zorgt door de sterke vochtbin-
dende werking voor een gladde en strakke teint.



Het 4-zuilenconcept van végétalie
Basis voor het végétalie-concept is het idee van Laboratoires JEAN D’ARCEL om 
een werkzaam complex van plantaardige stamcellen van de tuberoos te gebruiken.
In combinatie met bestanddelen die gericht zijn op een verstevigende werking en 
effectieve celbescherming, zijn formules ontstaan, waarvan het anti-agingeffect op 
vier zuilen berust.

végétalie combineert:
1. plantaardige stamcellen van de tuberoos
2. uiterst werkzame bestanddelen die de huid glad maken en de huidcellen beschermen
3. zeer verschillende, natuurlijke, hydraterende stoffen, die het vochtniveau van de   
 bovenste huidcellen in balans houden
4. hoogwaardige oliën en wassen – alles puur plantaardig en de 'crème de la crème'  
 van de natuurlijke lipiden.

De tuberoos staat bekend om haar betoverende geur – vooral in de 
avonduren. Haar pure celsubstantie overtuigt vooral door multifunctio-
nele, cosmetische eigenschappen.
De tuberoos – ook nachthyacint genoemd – is een al sinds het einde 
van de 16e eeuw bekende en gewaardeerde bolbloem, die tot de ge-
wassen van de aspergefamilie behoort. Oorspronkelijk stamt de bloem 
uit Noord-Amerika (Mexico). Daar wordt de bloem ook tegenwoordig 
nog – net als bijvoorbeeld in China, India, Marokko, Egypte of Frankrijk – 
in grote hoeveelheden aangeplant. 
De kracht van de tuberoos, die naast haar mooie bloei ook nog de heer-
lijke geur voortbrengt, moet een oorzaak hebben. Daarom kreeg het 
cosmetische onderzoek belangstelling voor de buitengewone bloem. De 
kracht van de bloem schuilt in de plantaardige stamcellen. Deze bevin-
den zich aan het uiteinde van de stengel of aan de wortelpunten.
In tegenstelling tot dierlijke of menselijke cellen beschikken vrijwel al-
le plantaardige cellen over het vermogen om een compleet organisme 
op te bouwen. Ze voeden de plant trouw met alles, wat deze nodig heeft 
om haar cellen te beschermen tegen aanvallen van buiten. Het bijzon-
dere daarbij: De oorspronkelijke samenstelling van de cellen blijft on-
veranderd, deze boeten tijdens hun leven niet in aan kwaliteit en kun-
nen zo langdurig onbeperkt functioneren.
Een eigenschap die voor de huidcellen nog een toekomstvisie is. Maar 
men kan de plantaardige stamcellen nu al gebruiken voor het welzijn 
van de huid, door de stamcellen in het cosmeticalab uit de plant te iso-
leren en met wetenschappelijke kennis te bewerken.

Werking van het stamcellenextract
Het nieuwe plantaardige stamcellenextract bestrijdt consequent voor-
tijdige rimpelvorming.

Innovatieve idee
Het pure extract werd verrijkt met betaïne. Dit polysaccharidemengsel 
werkt bij de synthese van vele voor de opbouw van de huid belangrijke 
stoffen (bijv. lecithine, creatine, carnitine) als een 'catalysator'. Betaïne 
zorgt ervoor, dat de stoffen voor de huid in verhoogde mate beschikbaar 
zijn. Men kan zich het geheel voorstellen als een soort versterking van 
de stuwkracht, die in de stamcellen van de plant opgenomen is. Deze 
versterkte werking is duidelijk eleganter en effectiever dan een pure 
verhoging van de concentratie aan werkzame stoffen.

Allroundtalenten
Plantaardige stamcellen hebben een sterk anti-agingeffect: ze houden 
de celmembraan in topvorm en zorgen ervoor, dat de huidcellen blijven 
werken en zich kunnen herstellen. Worden de respiratie en de stofwis-
seling van de cellen verbeterd, dan gaat dit ook met een beter ontgif-
tend vermogen gepaard. Zo worden voor de veeleisende huid condities 
gecreëerd, die overeenkomen met die van een jeugdige huid. Het op-
tisch resultaat mag er zijn: een verfi jnder huidbeeld, een stralende teint 
met een steviger huid en minder rimpeltjes.
Het extract van de plantaardige stamcellen van de tuberoos brengt in 
de opperhuid een soort beschermend schild aan over de moedercel-
len. Dus staat het voor versterking en versteviging van de extracellu-
laire matrix. 

De plantaardige stamcellen herstellen de be-
schermende functie van de huidbarrière door 
enerzijds een kalmerende werking uit te oefe-
nen en anderzijds in combinatie met het sui-
kerbietenextract betaïne excellent te hydrate-
ren. Want alleen een intacte huid met optimale 
functies – vooral met het oog op de belangrij-
ke respiratie van de cellen – kan volop stralen.

Betaïne – suikerbietenextract
Polysaccharidemengsel dat uit suikerbieten-
sap gewonnen wordt. Dankzij zijn buitenge-
woon vochtbindende vermogen werkt het 
extract duurzaam hydraterend. Bovendien 
worden de huidverzorgende eigenschappen 
van het extract gewaardeerd, die beschermen 
tegen mechanische en chemische bescha-
diging. Het suikerbietenextract verbetert het 
huidgevoel en is een uitstekende, werkzame 
anti-agingstof.

Het werkzame spectrum van het 
plantaardige stamcellencomplex:
• Verbetering van de respiratie en de 
 stofwisseling van de cellen
• Versteviging van de huidstructuur door  
 versterking van het herstellende vermogen  
 en weerstandsvermogen bijv. tegen irritaties
• Verbetering van de huidstructuur door 
 synthese van de belangrijkste 
 huidparameters als bijv. 
 collageen, elastine en 
 proteoglycaan
• Reductie van rimpels1 door vermindering  
 van de diepte van de rimpels
• Brighteningeffect door detoxfunctie en verbetering van de 
 microcirculatie2 
• Verbeterde vochtigheid van de huid en versterking van de 
 barrièrefunctie: Het vocht wordt in de huid vastgehouden, 
 zodat de kwaliteit van de hydrolipidelaag toeneemt
• Verbetering van de lipiden als lijmstof tussen de cellen
1 Reductie van fi jne lijntjes en rimpeltjes met 11 % in een cosmetische studie gedurende 
 30 dagen bij tweemaal per dag gebruik van het product bij 21 vrouwen in de leeftijd  
 van 45 tot 65 jaar.
2 Verbetering van de stralingskracht met 23 % in een cosmetische studie gedurende 
 30 dagen bij tweemaal per dag gebruik van het product bij 21 vrouwen in de leeftijd  
 van 45 tot 65 jaar.

Best friends: natuur en végétalie
Zuil 1: De belangrijkste werkzame stof van de végétalie-producten
Innovatief plantencomplex uit de stamcellen van de tuberoos.
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schermende functie van de huidbarrière door 
enerzijds een kalmerende werking uit te oefe-
nen en anderzijds in combinatie met het sui-
kerbietenextract betaïne excellent te hydrate-
ren. Want alleen een intacte huid met optimale 
functies – vooral met het oog op de belangrij-
ke respiratie van de cellen – kan volop stralen.

Polysaccharidemengsel dat uit suikerbieten-
sap gewonnen wordt. Dankzij zijn buitenge-
woon vochtbindende vermogen werkt het 
extract duurzaam hydraterend. Bovendien 
worden de huidverzorgende eigenschappen 
van het extract gewaardeerd, die beschermen 
tegen mechanische en chemische bescha-
diging. Het suikerbietenextract verbetert het 
huidgevoel en is een uitstekende, werkzame 
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Hydrosysteem AquaxylTM

Deze werkzame stof heeft het hoogste vochtpotentiaal, want hij bouwt een vochtvoorraad 
op in de huid, wat ertoe leidt dat deze minder vocht kan verliezen. Reeds na korte tijd is 

een zichtbare verbetering van de huidstructuur herkenbaar: het microreliëf wordt gladder 
gemaakt en de huidbarrière wordt versterkt.

Mais-/snijbietcomplex (Day Moist CLR™)
Tot de sterke eigenschappen van de werkzame stof behoren het directe effect en het 24-uurs 

effect. Reeds een eenmalig gebruik leidt tot een spontane en lang aanhoudende verbetering 
van het vochtgehalte in de hoornlaag van de huid. De concentratie aan natuurlijke 

vochtbindende factoren (NMF) wordt duidelijk verhoogd, zodat de werkzame stof vooral 
invloed heeft op de natuurlijke bronnen van de huid. Net zo natuurlijk is ook het 

ontstaan ervan: de stof wordt uit mais en snijbiet gewonnen.

Hyaluronzuur, hoog- en laagmoleculair
Hoogmoleculair hyaluronzuur produceert in combinatie met water een viskeus-elastisch, 

maar niet plakkerig en bovendien onzichtbaar laagje op de huid. Dit indirecte effect 
reguleert de vochthuishouding van de huid en laat dankzij de sterke vochtbinding 
de teint aanzienlijk gladder en steviger overkomen. Laagmoleculair hyaluronzuur 
daarentegen heeft een direct effect en hydrateert de huid direct voor langere tijd.

Amino-Moist (Ajidew)
Hydraterende moleculen maken deel uit van de natural moist factor (NMF). 

Ze ontstaan als natuurlijk bestanddeel van de huid uit aminozuren. 
Als werkzame stof hebben ze sterk vochtbindende eigenschappen en 

zijn ze verantwoordelijk voor het vermogen van de huid om water 
op te slaan. De zo met vocht doortrokken huid is bijzonder soepel.

Zuil 3: Hydraterende stoffen in végétalie

Elk van deze werkzame stoffen heeft zijn specifi eke, hydraterende 
en vochtbindende eigenschappen en sterke punten.

Extract van parakers (Gatuline® Expression)
Dient voor de zichtbare versteviging van de huid en snelle vermindering 
van gezichtsrimpels. Reduceert de intensiteit van de samentrekking van 
de spieren. Ideaal voor het gladmaken van kraaienpootjes, rimpels op 
het voorhoofd en rimpels in de mondhoeken.

Plantenextract van zeekraal (Hydrasalinol)
Zeekraal groeit aan de stranden van Normandië en Bretagne, zouter 
dan de zee en groen als gras. De eenjarige wilde plant zonder blade-
ren ziet eruit als een buigzaam koraal en groeit als eerste op de oe-
ver. Tussen de plant en de oceaan overleeft geen andere plant, want 
alleen deze plant heeft als overlever een mechanisme ontwikkeld om 
zich te beschermen tegen uitdroging en in de extreem zoute omgeving 
stand te houden. Het zoutgehalte in de cellen van de plant is van natu-
re hoger dan dat van het zeewater. Vanwege zijn kwetsbare positie op 
het strand heeft zeekraal bovendien afweermechanismen ontwikkeld te-
gen alle externe invloeden als zonnestralen, wind en luchtvervuiling. Onze 
huid wordt blootgesteld aan vergelijkbare condities en kan profi teren van 
de eigenschappen van de plant.
Hydrasalinol is een olieachtig extract uit zeekraal, dat de 'vochtkanaal-
tjes' in de huid stimuleert om het elementaire vocht te transporteren. 
Het is verantwoordelijk voor de synthese van urinezuur, verbetert de 
natural moist factor (NMF) en verstevigt de celverbindingen en de con-
sistentie van de lipide. Taak van het extract is het om alle factoren die 
de huid maximaal hydrateren, aan te sporen tot topprestaties3 en het 
vochtverlies zo gering mogelijk te houden.
3 Klinische tests over het buitengewoon hydraterende vermogen van hydrasalinol werden

uitgevoerd bij 10 testpersonen in verloop van 28 dagen. Hydrasalinol blijkt een dynami-
sche en intelligente vochtregelaar te zijn, die de huidvochtigheid tot wel 60 % verbetert.

Extract van mottenbonen (Vit-A-LikeTM)
De kruipende, eenjarige bonensoort met ruwe haren wordt ca. 30 cm 
hoog, breidt zich echter over een oppervlak van 1,5 m uit. Dankzij het 
dichte wortelstelsel van de plant kan deze ook zeer geringe hoeveelhe-
den regen opnemen. Dankzij vele loten en bladeren ontstaat een dicht 
plantenbestand dat de grond bedekt en beschermt en ervoor zorgt, dat 
de mottenboon uiterst bestand tegen droogte is. Dus wordt de plant 
voornamelijk in regenarme en hete gebieden aangeplant. De motten-
boon is thuis in het Indiase subcontinent. In India, Pakistan en Myan-
mar komt de plant in het wild voor. In India wordt de plant al 2000 jaar 
gecultiveerd. Hier is ook tegenwoordig nog het belangrijkste aanbouw-
gebied te vinden. De geel-groenige, bruine of gevlekte bonen zijn bij-
zonder rijk aan eiwitten. De plant bevat de volgende aminozuren: Lysi-
ne, leucine, isoleucine, fenylalanine en tyrosine. De mottenboon wordt 
in toenemende mate gebruikt bij de productie van groenvoer, groenbe-
mesting of als bodembedekker. 
Het anti-agingpotentiaal van de boon schuilt in de huidvernieuwing. Ener-
zijds door de vorming van nieuwe cellen en anderzijds door de toegeno-
men synthese van collageen4. 

Het extract kan niet alleen de collageensynthese verbeteren, maar ge-
lijktijdig ook de afbouw van collageen voorkomen. Dat werkt positief uit 
op rimpeltjes: deze kunnen zichtbaar worden verminderd5. Is het steun-
weefsel van de huid weer stabiel en de stofwisseling van de huid intact, 
dan kan de huid zich herstellen. De nieuwe stabiliteit vertraagt het na-
tuurlijke verouderingsproces.
4 in vitro-test op menselijke fi broblasten
5 in vivo-onderzoek naar de invloed op de celvernieuwing en de daaruit voortkomende ver-
 mindering van rimpels alsmede test op twee groepen van telkens 14 testpersonen in de 
 leeftijd van 45-65 jaar gedurende een periode van twee maanden levert een reductie 
 van rimpels van 7,9 % op.

Extract van de kaarsenstruik (DN-Age)
Oorspronkelijk stamt de kaarsenstruik uit India, Afrika en Maleisië. Tot 
het geslacht cassia behoren ongeveer 350 soorten, die in de warme en tro-
pische gebieden van de wereld thuis zijn. 
De soorten werden in de 9e eeuw al genoemd door Arabische schrijvers 
en medisch toegepast. 
De tot 4 m hoge, rechte struik heeft 
opvallende gele bloemen, die in trossen 
tot 50 cm lang worden. De zwarte, 
papieren hulsvruchten zijn uitgerust met 
vleugels en verspreiden zo de zaden. 
De bladeren bevatten alkaloïde, dat 
verdovend werkt.
Dankzij natuurlijke afweermechanismen 
fungeert de kaarsenstruik als beschermend 
schild met een omvangrijke bescherming 
tegen radicalen en oxidatieve stress. 
De levensaders van de struik die fl avonoïden 
bevatten, leveren een extract, dat het 
DNA beschermt tegen UVA- en UVB-bescha-
digingen en herstelprocessen stimuleert. 
Het photoaging-effect activeert het natuur-
lijke herstelproces van de cellen en be-
schermt deze tegen voortijdige bescha-
digingen of vernietiging. Het microreliëf 
van de huid is gewapend tegen UV-stralen6.
6 in vitro-tests betreffende bescherming van DNA tegen 
 UVB-stralen op menselijke keratinocyten alsmede in 
 vitro-tests betreffende bescherming van DNA tegen 
 UVA-stralen op menselijke fi broblasten.

Zuil 2: Werkzame stoffen die de huid gladder maken en de huidcellen beschermen 
in végétalie

Om de teint in zijn geheel weer een zacht, glad en stralend fris uiterlijk te geven en rimpeltjes minder 
present te laten zijn, spelen in de végétalie-producten belangrijke werkzame anti-rimpelstoffen 
een dragende rol:



Avocado-olie
Een uit het vruchtvlees van de avocado gewonnen, koud geperste plant-
aardige olie met een zeer hoog aandeel aan onverzadigde vetzuren, vi-
tamine A, B, D, E en lecithine en fytosterolen. De olie kan bijzonder mak-
kelijk over de huid worden verdeeld, trekt optimaal in, bindt vocht en 
maakt de huid glad.

Plantaardig lipidecomplex (Hydracire™ S)
Jojoba-, mimosa- en zonnebloemwas worden in een watervriendelijke, ac-
tieve formulering gecombineerd tot een zachte, soepele boter om de huid 
langdurig te hydrateren en haar te voeden met een comfortabele, verzor-
gende component. Het complex bevat zowel onverzadigde als verzadigde 
vetzuren en fytosterolen, die vooral ten goede komen aan een droge huid.

De zuiver plantaardige werkzame stoffen compenseren de vochthuis-
houding van de huid, verzachten irritaties en zijn natuurlijke bestandde-
len van het celsap van diverse planten. Het complex van drie wassoor-
ten kan zesmaal zo veel water opslaan als het eigen gewicht en geeft 
formules een souffl éachtige, luchtige consistentie. Het vormt op de huid 
een soepel laagje, dat de huid beschermt tegen vochtverlies.

Jojoba-olie
Het uit de nootachtige zaden van de woestijnplant jojoba gewonnen olie 
is zeer stabiel en wordt niet ranzig. De olie kan zeer makkelijk over de 
huid worden verdeeld en maakt de huid glad en soepel.

Kokosolie
De olie wordt gewonnen uit de kokosnoot, is vet maar laagviskeus. De 
zuiver veganistische olie is ideaal voor de droge huid, zeer soepel en 
kan goed worden gemasseerd. 

Maiskiemolie
Natuurlijke maiskiemolie van de eerste persing is als koud geperste, 
plantaardige olie bijzonder hoogwaardig. Waardevolle bestanddelen als 
vitamine, mineralen en vetzuren blijven behouden, vooral veel vitami-
ne E. De koud geperste plantaardige olie heeft een roodachtige kleur, is 
zoetig en heeft een sterke geur. De olie wordt gewonnen uit de korrels 
van de mais, die oorspronkelijk uit Mexico afkomstig is.

Amandelolie
De geur- en kleurloze olie uit de pitten van de zoete amandelboom 
wordt koud geperst en na ca. twee weken rusten gefi lterd tot aman-
delolie. Zoete-amandelolie is een van de stabielste plantaardige oliën 
met een neutrale geur en smaak. De olie heeft goede afsluitende eigen-
schappen, zodat de olie perfect geschikt is als moisturizer om de huid 
te beschermen tegen uitdroging.

Mariadistelolie
Door koude persing uit de zaden van de mariadistel gewonnen is deze 
olie goudgeel en helder. De olie herstelt de huid, beschermt deze tegen 
zon, wind en koude en helpt bij de verzorging van geïrriteerde, droge, 
ruwe en rijpe huid. De olie bevat tot 65 % linolzuur (omega-6-vetzuur), 
fosfolipiden, die het binnendringen van de werkzame stoffen in de huid 
stimuleren, en fytosterolen om vocht te binden. De stoffen van de olie 
werken ontstekingsremmend en zijn sterke antioxidanten.

Olijfolie
         Dankzij een zeer hoog aandeel (tot 80 %) aan enkelvoudig onver

              zadigde vetzuren is de olie extreem gezond. Natuurlijke 
       vitamine E en fenolische verbindingen zijn verantwoorde-

                        lijk voor een buitengewoon antioxidatieve werking.

Zuil 4: Natuurlijke oliën en wassen in végétalie

Vruchten en de lipiden die ze bevatten, en plantaardige onverzadigde en essentiële vetzuren geven de 
natuurzuivere, onbehandelde oliën van eerste persing hun unieke waarde. Ze bevatten de volle kracht 
van de zon, want de vruchten hebben zonlicht en warmte nodig om optimaal te gedijen. Avocado's, 
olijven, zonnebloemen, jojobanoten, kokosnoten en de statige mariadistel, die al sinds onheuglijke tijden 
tot de geneeskrachtige planten behoort, groeien naar de zon voordat ze geoogst en verwerkt worden.

Vitamine E
In de natuur komt vitamine E vooral voor in tarwe-
kiem- en soja-olie. Het behoort tot de krachtige groep 
van radicalenbestrijders – de stoffen die onmisbaar 
zijn voor de bescherming en de respiratie van de cel-
len. Het stabiliseert de membraanlipiden, verhoogt de 
vochtigheid van de huid en zorgt voor een gladdere 
huid. Als het door UV-stralen veroorzaakte veroude-
ringsproces vertraagd wordt, dan neemt de elastici-
teit van de huid toe.

Rozemarijnextract
Het antioxidatieve extract van de rozemarijnstruik ver-
leent de huid een rozeachtig uiterlijk, stimuleert de 

stofwisseling en wordt vanwege zijn radicaalbindende 
eigenschappen gebruikt als werkzame anti-agingstof.

Peelingcomponenten in végétalie: Bamboepoeder
Het innovatieve en voor 100 % natuurlijke product 
stamt oorspronkelijk uit India. Het is uitstekend ge-
schikt als peeling en is rijk aan mineralen en silica en 
bevat zo de optimale voedingsstoffen voor de huid. Als 
zuivere en zachte substanties is het geschikt voor elk 
huidtype. Het poeder heeft een uiterst fi jne, witte tex-
tuur, reinigt de huid tot diep in de poriën en verwij-
dert afgestorven huidschilfers. Het peelingeffect van 
het poeder stimuleert de celvernieuwing en laat de 
huid stralen.

Bescherming tegen radicalen on top: antioxidanten in végétalie

Een werkzame bescherming tegen radicalen mag in geen modern cosmetic-
aproduct ontbreken. Vitamine E en rozemarijnextract vervullen deze functie 
en zijn daarbij ideaal voor veganistische productseries.

zuiver veganistische olie is ideaal voor de droge huid, zeer soepel en 
kan goed worden gemasseerd. 

Maiskiemolie
Natuurlijke maiskiemolie van de eerste persing is als koud geperste, 
plantaardige olie bijzonder hoogwaardig. Waardevolle bestanddelen als 
vitamine, mineralen en vetzuren blijven behouden, vooral veel vitami-
ne E. De koud geperste plantaardige olie heeft een roodachtige kleur, is 
zoetig en heeft een sterke geur. De olie wordt gewonnen uit de korrels 
van de mais, die oorspronkelijk uit Mexico afkomstig is.

Amandelolie
De geur- en kleurloze olie uit de pitten van de zoete amandelboom 
wordt koud geperst en na ca. twee weken rusten gefi lterd tot aman-
delolie. Zoete-amandelolie is een van de stabielste plantaardige oliën 
met een neutrale geur en smaak. De olie heeft goede afsluitende eigen-
schappen, zodat de olie perfect geschikt is als moisturizer om de huid 
te beschermen tegen uitdroging.

Mariadistelolie
Door koude persing uit de zaden van de mariadistel gewonnen is deze 
olie goudgeel en helder. De olie herstelt de huid, beschermt deze tegen 
zon, wind en koude en helpt bij de verzorging van geïrriteerde, droge, 
ruwe en rijpe huid. De olie bevat tot 65 % linolzuur (omega-6-vetzuur), 
fosfolipiden, die het binnendringen van de werkzame stoffen in de huid 
stimuleren, en fytosterolen om vocht te binden. De stoffen van de olie 
werken ontstekingsremmend en zijn sterke antioxidanten.

Olijfolie
         Dankzij een zeer hoog aandeel (tot 80 %) aan enkelvoudig onver

              zadigde vetzuren is de olie extreem gezond. Natuurlijke 
       vitamine E en fenolische verbindingen zijn verantwoorde-

                        lijk voor een buitengewoon antioxidatieve werking.

Natuurlijke plantaardige oliën 
hebben als oudste vorm van 

huidverzorging vele voordelen:

• het zijn 'eenfasige systemen', die niet met water 
vermengd zijn

• ze bevatten uitsluitend in vet oplosbare stoffen
• ze bereiken het verzorgende effect door het huidoppervlak 

'af te sluiten'
• vocht en lipiden worden in de huid vastgehouden

• het vochtverlies wordt verminderd
• de meervoudig onverzadigde vetzuren van de oliën 

dringen door het huidoppervlak
• ze kunnen de samenstelling van lipiden van de 

opperhuid positief aanvullen
• hoogwaardige oliën verspreiden zeer goed, 

dringen sneller en dieper in de huid.

Olijfwas
De was wordt gemaakt van olijfolie volgens een speciaal procedé. De 
watervriendelijke, plantaardige boter hydrateert en versterkt de barrière-
functie van de huid.

Sesamolie
De aromatische, koud geperste olie uit de zaden van de sesam bevat 
volop lecithine, magnesium en fosfor. Zijn combinatie tot 4 % van suiker 
en eiwitmoleculen verbetert de consistentie van de hoornlamellen, aan-
gezien deze soort proteïne een belangrijk bestanddeel van de hoornlaag 
is. Daardoor ziet de huid er verzorgd, zacht en glad uit.

Sheaboter   
Sheaboter wordt gewonnen uit de noot van de karitéboom. De verzach-
tende werking van de boter is gebaseerd op de onverzeepte, waarde-
volle aandelen. De boter bevat vitamine E, allantoïne en diverse carote-
nen, beschermt de huid tegen uitdroging, penetreert goed en heeft een 
vetherstellende werking.

Soline® Bio
De onverzeepbare, 100 % biologische olie wordt gewonnen, gedestilleerd 
en gedeodoriseerd uit de zonnebloem. De onverzeepbare moleculen zijn 
'edele moleculen', die van dubbel nut zijn: ze hydrateren de huid op excel-
lente wijze en creëren zo de voorwaarden voor de huid om soepel, glad en 
uitgebalanceerd van spanning te zijn. Anderzijds houden de moleculen de 
huidbarrière in stand, die uitsluitend in intacte toestand voldoende vocht 
kan opnemen. Het vermogen om vocht op te slaan blijft behouden, dunne 
huid wordt steviger en de verstoringen van de droge huid worden zo ef-
fi ciënt hersteld, dat het natuurlijke verouderingsproces vertraagd wordt.

Zonnebloemolie 
Oliecomponent met gladmakende, beschermende en vetherstellende 
eigenschappen. Levert auxinen, die de huidveroudering moeten vertra-
gen, en bevat bovendien onverzadigde vetzuren (oliezuur, linolzuur) en 
vitamine E. Zonnebloemolie wordt gewonnen door extractie of het uit-
persen van de zaden. Afhankelijk van het aanbouwgebied bevat zonne-
bloemolie tussen 15 en 65 % oliezuur, 20 tot 75 % linolzuur en vitamine 
E. Dit hoge gehalte aan essentieel linolzuur is doorslaggevend voor de 
positieve eigenschappen van zonnebloemolie.
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végétalie

Natuurlijk schouwspel
végétalie maakt gebruik van de natuurlijke kracht van planten en heeft een weldadige uit-
werking op de huid. Inheemse en exotische planten worden geëxtraheerd en gecom-
bineerd tot complexen van werkzame stoffen.
Een charmant plus aan verzorging is het uit het vruchtvlees van volrijpe druiven gewonnen 
druivenwater. Het bevat alle waardevolle bestanddelen direct uit de druif zoals diverse sui-
kersoorten en sporenelementen. Werkzame stoffen uit druiven behoren tot de beauty-stars, 
die een reputatie verworven hebben als 'wondermiddel voor anti-aging'.

Alle lichten staan op groen

Het veganistische concept van werkzame stoffen heeft vele sterke punten, die de 
huid ten goede komen en voldoen aan alle eisen van gebruikers van cosmetische 
producten:

• Vrij van synthetische geur- en kleurstoffen en conserveermiddelen, tensiden, 
 PEG-emulgatoren, ftalaten (weekmakers), stabilisatoren en chemische UV-fi lters

• 100 % parabeenvrij

• Vrij van paraffi nen en grondstoffen op basis van minerale olie

• Vrij van lactose

• Geen bestraalde bestanddelen

• Geen genetisch gemodifi ceerde grondstoffen

• Geen dierlijke bestanddelen

• Plantaardige oliën van gecontroleerd biologische teelt

• Emulgatoren op puur plantaardige basis

• Made in Germany: in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd

• Dermatologisch getest en als onschadelijk voor de huid bevestigd
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