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Neurocosmetica: 
communicatie tussen huid en zenuwen 
Huid in de stressmodus
De gevolgen van onze moderne leefwijzen en omgevingsinvloeden zijn 
direct zichtbaar op de huid. In verschillende vorm en mate treden rood-
heid, schilfers, droogte, blaasjes, puistjes, jeuk en spanningen op. De huid 
is in onbalans en zendt duidelijke signalen uit. De oorzaken zijn divers: er 
is evenzeer sprake van genetische aanleg, als van omgevingsinvloeden, 
weerfactoren, uv-straling en ruimtes met klimaatregeling. Ook een ver-
keerde verzorging zorgt ervoor, dat de natuurlijke barrièrefunctie van de 
huid verder afneemt of de uitdroging ervan versneld wordt.

In het moderne onderzoek is neurocosmetica een uitgangspunt: deze 
houdt zich bezig met het samenspel van huid en zenuwsysteem. Bij dit 
proces worden emoties via boodschappers direct omgezet in zichtbare 
huidreacties. Een van deze emoties is ook stress, dat de zenuwen prik-
kelt. Psychische spanning belast echter ook de huid, die met de herse-
nen in verbinding staat.

Overgave via neurotransmitters
Zenuwcellen communiceren via boodschappers, zogenaamde neurot-
ransmitters, die alle informatie bliksemsnel doorgeven. De neurotrans-
mitters worden geactiveerd door emoties. De informatie die met de 
boodschappers verzonden wordt, laat de huid vervolgens reageren.

Emoties leiden tot reacties van de huid
Een voorbeeld is het rood worden, als men zich schaamt. Ook eufori-
sche gevoelens als verliefd zijn laten door de uitstoot van gelukshormo-
nen sporen op de huid achter. Negatieve stress daarentegen laat onder 
andere het hormoon adrenaline vrijkomen. De huid reageert met het 
aanmaken van enzymen, die voor het rijpen van de keratinocyten ver-
antwoordelijk zijn. Ze nemen deel aan de immuunrespons, aan ontste-
kingsprocessen en aan de genezing van wonden.

Stress vertraagt het herstel van de huid
Negatief ervaren, psychische druk vermindert volgens onderzoeksre-
sultaten uit de neurocosmetica het herstelvermogen van de huid. 
Bij stress heeft het lichaam driemaal zo lang nodig als anders, om 
een aangetaste huidbeschermingsbarrière te repareren! Wordt deze 
beschermlaag van vocht en vet verstoord, dan ontstaan er 'gaten' in 
de afweer van de huid. Dan verliest de laag vocht en ontstaan er snel-
ler ontstekingen, irritaties of ook allergieën, wordt de huid ruw, rood en 
gevoelig voor aanrakingen en ziet deze er schilferig en gebarsten uit.

Strategie tegen overbelaste huid
Als schoonheidsspecialiste kunt u niet alle factoren beïnvloeden. Ieder 
moet voor zich voeding, stress en andere lifestylezonden herkennen en 
het gedrag aanpassen. Maar als het op verzorging aankomt, bent u de 
specialist en kunt u reageren op een roep om hulp van de huid. U kent 
de waarschuwingssignalen van de huid, observeert en analyseert de 
situatie. En u kunt met de nieuwe sensitive-producten een oplossing 
aanbieden!

Een transmitter is niets anders dan een boodschapper. Neurotrans-
mitters zijn dus de boodschappers van het zenuwstelsel. Zenuwim-
pulsen worden eerst elektrisch doorgegeven. Tussen veel zenuw-
cellen bestaan kleine verbindingen (synapsen), waar de elektrische 
prikkel doorheen stroomt, die alle informatie doorgeeft. Als er alleen 
dergelijke verbindingen zouden zijn, zou alle informatie in dezelfde 
mate en onveranderd in de hersenen aankomen. Chaos zou onver-
mijdelijk zijn. Beter is om de informatie geregeld te verwerken, zodat 
concentratie, gerichte aandacht en logisch denken mogelijk worden.
Om deze reden bestaat er tussen de meeste zenuwcellen geen elektri-
sche verbinding, maar een chemische – de neurotransmitters. Bereikt 
een signaal het uiteinde van een zenuwcel, dan worden neurotransmit-
ters vrijgemaakt, die naar de andere cel stromen. Afhankelijk van de 
receptor die ze daar aantreffen, worden prikkels versterkt of afgeremd.

sensitive: Driemaal drie producten
Voor dagelijkse verzorging, voor intensieve verzorging en tegen couperose
De nieuwe JEAN D’ARCEL sensitive is een complete serie voor de gevoelige huid.

Daarbij wordt rekening gehouden met drie verschillende condities van de huid:
• gevoelige huid die snel vet wordt (fl uide douceur)
• gevoelige, droge huid (crème douceur)
• gevoelige, zeer droge huid met behoefte aan herstel (crème douceur riche)

Drie producten van de in totaal negen sensitive-verkoopproducten dienen 
voor intensieve verzorging:
• de oogverzorging crème douceur yeux
• het kuurconcentraat SOS cure douceur (met Stress-Defense-extract)
• het verzorgingsmasker SOS masque douceur (met Stress-Defense-extract)

Drie overige speciale producten werden ontwikkeld voor bijzondere huideisen 
en huidbeelden als couperose. Elk van deze producten wordt gekenmerkt door 
bijzondere combinaties van werkzame stoffen:
• crème couperose
• fl uide anti-rougeur

En als absoluut add-onproduct en hoogtepunt van de serie::
• crème solaire protectrice SPF 30

Het concept is gebaseerd op actuele werkzame stoffen uit het moderne 
cosmeticaonderzoek, waarin kalmering van de huid centraal staat. Hier-
bij wordt consequent rekening gehouden met onze gewoontes, onze 
werkomgeving, de omgeving en alle daaruit voortkomende problemen.
Na regelmatig gebruik van de sensitive-producten oogt de huid van uw 
'gevoelige' klanten volkomen gekalmeerd. De huid is per slot van reke-
ning de spiegel van de ziel en laat zien, wat er zich in uw klanten af-
speelt. Stress heeft daarbij vele gezichten.
Nieuw is het anti-stress-aspect met natuurlijk kalmerende neuropepti-
den, die JEAN D’ARCEL opneemt in de nieuwe sensitive. Het wordt aan-
gevuld door celbescherming, revitalisering en hydratatie, zodat aan alle 
eisen van de gevoelige huid exact voldaan kan worden.

'Stress' en de gevolgen voor psyche en huid
Stress is in de evolutie bedoeld, om in een gevaarlijke situatie gepast te 
reageren. De stresshormonen die dan vrijkomen, laten het hart sneller 
kloppen, de bloeddruk stijgen en maken extra energie vrij.

In het dagelijks leven veroorzaken
• problemen met de gezondheid • slechte voeding • slechte nachtrust
stresssituaties en druk. 77% van alle mensen stelt regelmatig lichamelijke 
symptomen vast, die door stress veroorzaakt worden. 48% van de mensen 
is tegenwoordig aanzienlijk meer gestrest dan nog maar vijf jaar geleden1.
Tot de externe invloeden behoren belastingen door
• UV-straling, ozon, sigarettenrook
• chemicaliën, hormonen, aromastoffen
• luchtvervuiling
Lang aanhoudende, chronische stress heeft ernstige gevolgen 
voor de huid:
• het immuunsysteem kan met acne, eczemen, overmatig schilferen en 
 slechte genezing van wonden reageren
• de neiging tot ontstekingen leidt vaak tot roodheid van de huid, 
 rosacea, wallen onder de ogen, pigmentstoornissen
• energieverlies en gebrekkig ontgiften herkent men dan aan vroegtij-
 dige huidveroudering, oxidatieve schade, een huid die minder straalt 
 en er vermoeid uitziet

Antistresscosmetica met happinessfactor

Neurotransmitters – 
Boodschappers van de hersenen
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Kalmerend effect op de huid
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Stress (luchtvervuiling, 
uv-stralen, ozon, chemicaliën, …)

ß-endorfi ne

hoge ontslakking 
– oxidatieve stress

geringe ontslakking 
+ oxidatieve stress

Cortisol

Neuromed-extract

Epidermis

Dermis

Behandeling met Glycoin® natural Behandeling met placebo product

Demonstratie van het herstelvermogen van de huid, 
ex-vivo onderzoek, resultaat na 48 uur
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Stress (luchtvervuiling, 
uv-stralen, ozon, chemicaliën, …)

Wierookextract

Minder roodheid, 
pijn, irritatie

2 in vitro-test.
3 in vitro-test: β-endorfi ne +163%.
4 Test op menselijke keratinocyten en fi broblasten gedurende 24 uur.
5 Stressmarker HMOX1 +888% en NQO1 +528%.
6 Test op vrijwilligers met gestreste huid gedurende 2 en 4 weken.
7 Tests op vrijwilligers gedurende 28 dagen in het gebied onder de ogen, omdat dit een van de gevoeligste gedeeltes in het  
 gezicht is zijn. Zichtbare reductie van stress/het fatiguesyndroom door vermindering van de donkere kringen onder de  
 ogen, door verminderde roodheid van de huid en een zichtbare verbetering van de huidtint met 99%.

Verrijzenisplant tijdens 
het regenseizoen en 
het droge seizoen
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8 Bewezen in vergelijking met synthetische glycerylglucosiden.
9 PCHi staat voor: Personal Care and Homecare Ingredients.
10 Tests van de cultivering van NHEK's (normal human epidermal keratinocytes) met en zonder toevoeging van 1% Glycoin:  
 bij veroudering van de cellen zorgt Glycoin voor een verhoogde productie (tot 2,75-voudig) van SOD1 (Superoxide   
 Dismutase) en een verhoogde levensvatbaarheid per cel.
11 in vivo-studie gedurende 4 weken bij 20 vrouwelijke proefpersonen in de leeftijd van +45 jaar bij tweemaal daags   
 aanbrengen in vergelijking met placebo.
12 in vivo-tests.
13 ex vivo-tests.

14 in vitro-studies
15 in vivo-studies

Vier belangrijke werkzame stof fen

Deze nieuwe werkzame stof staat aan de top van de innovaties. De stof 
werd met 'Goud' onderscheiden en won de begeerde onderzoeksprijs 
'Active Ingredient Award 2016'.
Het Neuromed-extract, dat gewonnen wordt uit het zaad van de India-
se indigo (lat. Tephrosia purpurea), die in de Himalaya in het wild groeit, 
brengt huidstress met een uitgebreid antistressprogramma onder con-
trole: hoofdvoorwaarde om de teint zichtbaar-, en voelbaar en duur-
zaam te kalmeren.
Het extract is in staat om de productie van het stresshormoon cortisol 
tot wel 70% te reguleren2  en het vrijkomen van kalmerende, natuurlijke 
neuropeptiden te stimuleren3. De reactie van de huid is een genetisch 
antwoord op stress: de huid verhoogt de kracht van haar barrièrefunc-
tie, kan zich beter weren tegen oxidatieve processen, ontwikkelt antimi-
crobiële peptiden en is klaar om te ontgiften4. Twee antistressmarkers in 
de huid zijn duidelijk verhoogd5.
Tot de belastingen uit de omgeving die getest werden, behoren lucht-
verontreiniging en belasting door hoge ozonwaarden. Doel is de com-
pensatie van de natuurlijke lichaamsfuncties, die bij stress niet meer 
aanwezig zijn. Zo neemt de uitstraling van de huid in een maand met 
+57% toe6, wordt de huidtint beter en neemt roodheid van de huid aan-
zienlijk af. Tekenen van huidstress en vermoeidheidssymptomen als 
wallen en kringen onder de ogen nemen af7.

Deze innovatieve, werkzame stof 'Made in Germany' draagt eveneens 
een bijzondere onderscheiding: de stof is de enige 100% natuurlijke 
glycerylglucoside (Ecocert-gecertifi ceerd, veganistisch) die op de markt 
verkrijgbaar is en een maximale effi ciënte werking heeft8. Daarvoor won 
Glycoin® natural in 2017 de wetenschapsprijs PCHi Fountain Award9.

De revitaliserende, multifunctionele, werkzame 
anti-agingstof behoort tot de groep extremolyten, 
die een belangrijke rol bij de stressbescherming 
van cellen spelen. Als belangrijk bestanddeel van 
de Afrikaanse opstandingsplant (lat. Myrotham-
nus fl abellifolia) garandeert hij het overleven van 
de plant tijdens lange perioden van droogte. De 
plant droogt volledig uit en begint pas in het be-

gin van de regentijd weer te bloeien. De werkzame stof is ook te vinden in 
spirulina-algen, die zich met deze slimme strategie beschermen tegen de 
osmotische stress in zee. Tevens komt de stof voor in de Japanse rijstwijn 
sake en in andere gistgefermenteerde levensmiddelen als miso.

Glycoin® natural levert een perfecte bescherming tegen stress door 
verbetering van het eigen afweersysteem van de huid10. De revitalise-
rende effecten blijken in een verhoging van de vochtigheid van de huid 
met +23,3%, de huidelasticiteit met +93,3% en de gladheid van de 
huid met +61,8%11. De jeugdige kracht van de cellen wordt gereacti-
veerd: Verouderende cellen keren terug in een stadium van vitaliteit, dat 
normaal gesproken alleen bij jeugdige cellen te vinden is. Ook het eigen 
immuunsysteem van de huid profi teert, omdat het antioxidatieve be-
schermingssysteem van de huid geactiveerd wordt. De celmembranen 
van de keratinocyten worden beschermd tegen beschadiging.

Niet alleen verouderende cellen die zich weer als jonge cellen gedra-
gen, profi teren van Glycoin® natural: de antioxidatieve, huid verjongen-
de booster helpt om roodheid of de eerste tekenen van zonnebrand te 
reduceren12, stimuleert de vorming van procollageen I in verouderende 
cellen en draagt bij aan het herstel van het weefsel13. 

De hars van de wierookboom levert waardevolle boswelliazuren, die in 
de Indiase natuurgeneeskunde al meer dan 3000 jaar een rol spelen. 
De kracht van de Indiase wierook is de kalmering van de huid op na-
tuurlijke wijze.

Deze werking gaat gepaard met een sterk kalmerend effect, die rood-
heid van de huid laat afnemen en irritaties, jeuk en vorming van blaasjes 
duidelijk vermindert. Gevoelige huid profi teert in het bijzonder van een 
signifi cante vermindering van de roodheid van de huid.

Deze werkzame stof behoort tot het segment 'Natuurproducten', die in 
Londen met de BSB-vakprijs voor innovatie 2017 onderscheiden wer-
den. De neurobalsem behaalde de 1e plaats. De Europese innovatieprijs 
voor chemische grondstoffen, cosmetica en natuurproducten werd in 
2003 in het leven geroepen om de wereldwijde verspreiding van kennis 
en innovatie te ondersteunen en werd in het Museum of London Dock-
lands voor de vijfde maal uitgereikt.

De neurosoother die gewonnen 
wordt uit de Noord-Europese en 
Noord-Amerikaanse schapenbuis-
jeszwam – ook truffel van het noorden 
genoemd (lat. Albatrellus ovinus) – 
kalmeert de overbelaste huid en 
voorkomt vroegtijdige huidverou-
dering, die door hittestress ver-
oorzaakt wordt. 

Heat stress occurs due to the sun’s infrared rays but can also be caused 
by a laptop. It then appears as a net-like, reddish brown rash on the up-
per thighs when a laptop is used for several hours every day. Heat stress 
occurs due to the sun’s infrared rays but can also be caused by a laptop. 

Neuromed-extract

Glycoin® natural

Wierookextract

Stress-Defense-extract

Het Stress-Defense-extract begint zijn werk bij een pijnreceptor in de 
huid14, die voor hypergevoelige huid en 'thermal aging' verantwoorde-
lijk is. Hier start de huid-zenuwcommunicatie, die in een ontsteking kan 
eindigen. Als de prikkel voor een epidermale overgevoeligheid in het 
geheel niet geactiveerd wordt, treden stoornissen niet op15. Voorkomen 
worden o.a. huidklachten en uitslag, jeuk bijv. bij zonnebrand, een bran-
dend gevoel na het epileren of bij mannen na het scheren, steken in het 
gezicht bij emotionele stress. 

Slaaptekort kan een verhoogde gevoeligheid versterken, parfumaller-
genen en chemische peelings eveneens. Bekend is zelfs een jeuk, die 
zonder kennelijke veroorzaker ontstaat. Het Stress-Defense-extract 
vermindert de pijn op twee niveaus, zorgt voor kalmering van de huid 
en voorkomt veroudering van de huid.



Als op wangen en rond om de neus fi jne, rode adertjes door de huid heen schij-
nen, kan dat de vaak voorkomende huidaandoening couperose zijn. In de meeste 
gevallen is de oorzaak een verzwakt bindweefsel, dat men in de vorm van zoge-
naamde berkentakjes en spataders op de benen vindt. In het gezicht uit de ver-
zwakking van het bindweefsel zich als teleangiëctasieën en couperose – ze is ook 
op het decolleté en de rug te vinden. Veroorzakers kunnen genetische aanleg zijn, 
maar ook hoge bloeddruk, te veel zonlicht of de inname van alcohol. Vatbare huid 
verdraagt geen alcohol en ook geen overmatig vette crèmes, waaronder de huid 
warm kan worden, en verder niets wat sterke doorbloeding stimuleert. Werkzame 
stoffen die het bindweefsel versterken en bescherming tegen zonlicht bijv. met 
crème solaire protectrice SPF 30 verminderen de couperose.
Teleangiëctasieën zijn een voorstadium van de couperose. De door roodheid 
zichtbare, minimaal uitgezette haarvaatjes van de huid worden veroorzaakt 
door de sterke toename van het netwerk aan vaten, door het verzwakte bind-
weefsel van de capillairen en de dunne huid rond de jukbeenderen. 

Bij herhaaldelijk optreden en langer aanhoudende stuwingen ontstaat er een 
blijvende uitzetting van de vaten. Ze kunnen worden verminderd of op zijn minst 
vertraagd, als couperose tijdig wordt herkend en behandeld. Er moet echter 
sprake zijn van een verzwakking van het bindweefsel die door de gesteldheid 
veroorzaakt wordt.
Couperose kan ook optreden als voorstadium van rosacea, een andere – vaak 
door een ontsteking veroorzaakte – huidaandoening. Rosacea treedt periodiek 
op en uit zich door puistjes en een met acné vergelijkbaar verschijningsbeeld. 
Bovendien treden ook nog vlekvormige, schilferende roodheid en oppervlakkig 
uitgezette adertjes op.

JEAN D’ARCEL heeft de nieuwe crème couperose uit-
gerust met een speciale werkzame stof: Troxerutine 
helpt om de veerkracht van de vaten te versterken en 
kan zo bijdragen aan de vernauwing ervan. De micro-
circulatie wordt gestimuleerd en zo wordt het natuur-
lijke herstelproces van de huid ondersteund. Ideaal is 
de combinatie met de werkzame antistressstof Neuro-
med-extract, die irritaties vermindert en onaangename 
spanning van de huid kalmeert. In het geheel kunnen 
de uiterlijke symptomen van de couperose duurzaam 
worden verbeterd.

Speciaal product bij couperose

DAGELIJKSE VERZORGING
fl uide douceur
Lichte emulsie, die helpt om de symptomen van ge-
spannen, geïrriteerde huid te verminderen en de 
huid tegen roodheid* te beschermen. Ideaal voor de 
gevoelige huid die snel vet wordt. Naast de werk-
zame antistressstof Neuromed-extract geeft wie-
rookextract duurzaam kalmerende effecten. Het 
wordt in de ayurvedische geneeskunde gebruikt 
als fytotherapeuticum. Glycoin® natural stimuleert 
de productie van (pro)collageen I, ondersteunt het 
weerstandsvermogen van de huid en zorgt voor een 
lang aanhoudend, aangenaam soepel huidgevoel*. 
Broccolizaadolie draagt bij aan de herstelprocessen 
in de huid en verbetert het vermogen van de huid 
om vocht vast te houden. De olie geeft rijpe huid de 
vitaliteit en stevigheid van de jeugdige huid terug.
Toepassing: In de ochtend en/of 's avonds aanbren-
gen op de gereinigde huid.

crème douceur
Milde verzorgende crème voor de gevoelige, droge 
huid ter bescherming tegen schadelijke externe om-
gevingsinvloeden. De natuurlijke celbooster Glycoin® 
natural geeft nieuwe energie en stevigheid, zodat het 
weerstandsvermogen wordt verbeterd. Bijzonder ef-
fectief tegen roodheid van de huid*: het innovatie-
ve Neuromed-extract heeft een kalmerende werking. 
Doordat deze verzorgende crème het typische uiter-
lijk van slecht gehydrateerde huid corrigeert, wordt 
elk onaangenaam spanningsgevoel snel verminderd. 
De huid voelt weer prettig, krijgt haar evenwicht te-
rug en oogt zacht en soepel*.
Toepassing: In de ochtend en/of 's avonds aanbren-
gen op de gereinigde huid.

crème douceur riche
Gevoelige, zeer droge huid profi teert van de rijke, 
milde verzorgende crème met de innovatieve werk-
zame antistressstof Neuromed-extract. De crème 
beschermt de door externe invloeden gespannen 
huid, kalmeert en vermindert huidirritaties en rood-
heid*. Doordat ook het herstellend vermogen van de 
huid gedurende de nacht wordt versterkt met waar-
devolle plantaardige oliën krijgt de huid haar weer-
standsvermogen terug. De natuurlijke celbooster 
Glycoin® natural verbetert bovendien elasticiteit 
en stevigheid. De optimale verzorging van de teint 
zorgt voor een ontspannen en soepel uitzicht*.
Toepassing: In de ochtend en/of 's avonds aanbren-
gen op de gereinigde huid.

INTENSIEVE VERZORGING
crème douceur yeux
Kalmerende intensieve verzorging met geconcen-
treerde hydratatie voor een elastische oogpartij. 
Helpt bij (stress)gevoelige en vermoeide huid en 
voorkomt nieuwe irritaties*: rimpeltjes door uitdro-
ging en wallen onder de ogen worden gekalmeerd, 
roodheid wordt minder. De huid rondom de ogen 
krijgt haar evenwicht volledig terug en voelt weer 
zijdezacht aan*.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds na de reini-
ging rondom het oog aanbrengen.

SOS cure douceur
Irritatie verminderend concentraat met anti-irrita-
tie-effect, speciaal voor hypergevoelige huid met 
couperoseneiging. Voorkomt roodheid en kalmeert 
stressreacties met onmiddellijk effect*. Helpt de 
barrièrefunctie van de huid te versterken en de ui-
terlijke symptomen van couperose te verminderen. 
Het Stress-Defense-extract uit de truffel van het 
noorden vermindert irritaties, kalmeert de huid, be-
schermt haar tegen hittestress* en geeft haar een 
aangenaam gevoel en evenwicht terug. Vrij van 
spanning wordt de teint weer mooi en stralend*.
Toepassing: Apart te gebruiken of als 14-daagse in-
tensieve kuur. De inhoud van een ampul 's ochtends 
of 's avonds aanbrengen op het gereinigde gezicht 
en de hals. Daarna een bij het huidbeeld passende 
verzorgende crème aanbrengen.

SOS masque douceur
Kalmerend crèmemasker voor hypergevoelige, dro-
ge en geïrriteerde huid. Het Stress-Defense-extract 
uit de truffel van het noorden vermindert snel rood-
heid en irritaties van de belaste huid*, beschermt 
deze tegen hittestress* en zorgt voor een duurzaam 
herstel. Onaangename spanningen verdwijnen en 
de huid voelt weer prettig*. De intensieve verzor-
ging van de teint zorgt voor een ontspannen en 
stralend uiterlijk met vernieuwde soepelheid.
Toepassing: Na de reiniging ondoorzichtig op ge-
zicht, hals en decolleté aanbrengen, 5-15 minuten 
laten inwerken, met water afnemen.

SPECIALE PRODUCTEN
crème couperose
Speciale crème voor cosmetische verzorging van 
de couperosehuid. Ongewenste roodheid wordt 
hersteld dankzij het onmiddellijke kleur neutralise-
rende effect*. Helpt met troxerutine om de elastici-
teit van de vaten te versterken en het herstelproces 
te ondersteunen. Een onaangenaam aanvoelende 
huid wordt dankzij de boswelliazuren op natuurlij-
ke wijze gekalmeerd, de werkzame antistressstof 
Neuromed-extract vermindert irritaties*. Glycoin® 
natural levert bovendien een perfecte bescherming 
tegen stress door verbetering van het eigen afweer-
systeem van de huid.
Toepassing: In de ochtend en 's avonds plaatselijk 
aanbrengen op de couperose, zacht inmasseren en 
verzorgende crème eroverheen smeren aanbrengen.

fl uide anti-rougeur
Kalmerende intensieve verzorging voor hyperge-
voelige, vermoeide huid. Helpt met boswelliazu-
ren om acute roodheid en irritaties* te verminderen 
en zorgt voor langdurige bescherming tegen ex-
terne schadelijke omgevingsinvloeden. Dankzij rij-
ke vochtbindende factoren kunnen onaangename 
stresssymptomen, zoals spanningen en irritaties, 
worden verminderd, zodat de teint weer een uitge-
balanceerd en ontspannen uiterlijk krijgt*.
Toepassing: 's Ochtends en 's avonds na de reini-
ging, maar vóór de normale verzorging aanbrengen 
op de huid. Indien een milde verzorging voldoende 
is, kan fl uide anti-rougeur ook worden aangebracht 
zonder aanvullende crème.

crème solaire protectrice SPF 30
Lichte, niet vette Add-On-zonnebrandcrème, die 
beschermt tegen uva- en uvb-straling. Kan indien 
nodig zonder problemen onder of op de normale 
verzorging worden aangebracht met als voordeel 
dat de huid niet voortdurend opnieuw hoeft te wor-
den ingesmeerd met een klassieke zonnebrandcrè-
me. Ook geschikt voor couperosehuid.
Toepassing: 's Ochtends na de reiniging vóór nor-
male verzorging aanbrengen, of ca. 30 minuten 
voordat men de zon in gaat. Indien nodig meerdere 
malen herhalen om ervoor te zorgen dat de UV-be-
scherming optimaal effectief blijft.
Vermijd de intensieve middagzon. Baby's en jonge 
kinderen dienen te worden beschermd tegen direct 
zonlicht; zorg voor een hoge beschermingsfactor en 
beschermende kleding. Ook een crème met hoge 
beschermingsfactor biedt geen volledig bescher-
ming tegen zonnestralen.

*in vivo studie werkzame stoffen

De afzonderlijke sensitive-producten



De nieuwe consistentiesGeurervaring en uiterlijk sensitive
Wij hechten bijzonder veel waarde aan comfortabele, moderne en hoogwaardige consistenties, 
die uw klanten als zo aangenaam ervaren, dat ze het product telkens weer kopen.
Voor het overzicht een korte beschrijving van de bijzonderheden:

Omdat sensitive afgestemd is op de gevoelige, overgevoelig reagerende huid, die 
sowieso al sterk belast is, bevatten de producten geen parfum, maar ruiken ze 
toch zeer aangenaam.

Het design van de serie hebben we licht aangepast. De serienaam oogt modern en 
bevat de seriekleur roze. De kartonnen verpakking wordt gekenmerkt door een 
soft touch-effect, dispenser en tubes hebben een chic, mat oppervlak, dat u al 
van végétalie kent.

Ter onderscheiding van de drie crèmes hebben wij optisch kenmerk ingevoerd: 
de druppel. 
Een druppel staat voor een lichte crème of een vloeistof, twee druppels 
kenmerken de lichte consistentie voor droge huid, drie druppels benadrukken 
de rijke consistentie voor zeer droge huid. 

fl uide anti-rougeur en crème solaire protectrice hebben telkens een 
enkele druppel. Voor de crèmes fl uide anti-rougeur en crème solaire 
protectrice SPF 30 hebben wij om redenen van productveiligheid en 
hygiëne voor een dispenser gekozen, omdat zo voorkomen wordt 
dat zuurstof bij het product komt. 
crème douceur yeux en crème couperose worden plaatselijk 
aangebracht – daarom is een canuletube bijzonder geschikt.
De concentraten van werkzame stoffen als intensieve kuur
 bevatten nu 1 ml in een verpakking van 14.

sensitive in de cabine
gel de massage douceur
Rijke massagegel die soepel over de huid glijdt. Met waardevolle 
Tiaré-Monoi-olie van Tahiti, het eiland in de Stille Zuidzee, die als 
bijzonder weldadig wordt beschouwd voor zeer droge, gevoelige 
huid. Kalmeert met wierookextract. De soepele consistentie zorgt 
voor een langdurige, ontspannen massagebeleving.

Verloop van de behandeling gevoelige huid
De klassieke behandeling voor gevoelige huid verloopt als volgt:

• Reiniging met lait/lotion aux herbes

• poudre peeling enzymatique

• Concentraat van werkzame stoffen SOS cure douceur

• Massage met gel de massage douceur

• Masker SOS masque douceur

• Afsluitende verzorging bijv. crème couperose plaatselijk, 
 crème douceur yeux rond om de ogen, 
 crème douceur op gezicht en hals aanbrengen, 
 crème solaire protectrice SPF 30 als Add-On-zonnebrandcrème

• fl uide douceur is een licht koelende, hydraterende emulsie met fl uïde 
karakter. Het is geschikt voor gevoelige huid die snel vet wordt, maar 
ook als aanvullende verzorging voor alle huidtypen.

• crème douceur is een lichte verzorging voor de droge huid en heeft 
 een uitstekende, lichte consistentie.

• crème douceur riche kan bijzonder goed worden aangebracht, want 
de crème is zeer soepel. Hoewel de crème vooral ontwikkeld is voor 
een huid die behoefte heeft aan herstel, is zij ongecompliceerd licht 
in het gebruik.

• crème douceur yeux is ontwikkeld voor de extreem gevoelige huid 
als lichte, zachte, niet vettige verzorging voor de huid rond de ogen. 
Bijzonder verzorgend en aangenaam: de crème koelt, haar consis-
tentie is bijzonder zacht en niet belastend voor de gevoelige huid 
rond de ogen. Loopt niet uit, loopt niet in de ogen.

• SOS cure douceur trekt snel in en geeft een zacht aanvoelende huid.

• SOS masque douceur heeft een zachte, crèmige consistentie en kan 
nu bijzonder makkelijk worden afgenomen. De werking in totaal 
werd verbeterd.

• crème couperose is een niet-vettige, speciale crème.

• fl uide anti-rougeur kan als lichte emulsie bij een huid die snel vet 
wordt of bij gemengde huid alleen worden gebruikt. Bij alle ande-
re huidtypen kan men de emulsie ook onder de dag- en nachtcrème 
aanbrengen. Dankzij het zachte huidgevoel is de emulsie ook ge-
schikt als foundation voor make-up.

• crème solaire protectrice: Sensationeel, nieuw add-on-product 
met een zeer lichte, aangename consistentie. Kan makkelijk worden 
verdeeld en beschermt met SPF 30 optimaal tegen zonlicht.



Allantoïne
De kalmerende werkzame stof komt in grotere hoeveelheden voor in de smeer-
wortel, in de schors van de paardenkastanje, in tarwekiemen en in de rode biet, 
maar ook in het menselijk lichaam. Het glad makende effect op de huid helpt in 
het bijzonder bij ruwe huid en bij zonnebrand. In de geneeskunde staat de werk-
zame stof bekend om zijn versnelde genezing van wonden, het stimuleren van 
de celvorming en dus het herstel van gewond weefsel.

Alfa-bisabolol
Bisabolol is met tot 45% aandeel de belangrijkste werkzame stof van kamille en 
haar etherische olie en werkt net als kamille ontstekingsremmend. De stof helpt 
tegen irritaties en roodheid van de huid en vertoont op natuurlijke wijze bacte-
riostatische eigenschappen. In tegenstelling tot de etherische olie azuleen, ver-
toont de stof vrijwel geen allergische reacties. Daarom wordt de stof medicinaal 
gebruikt tegen brandwonden.

Amarantzaadolie
De heldere, licht gelige olie voor droge en geïrriteerde huid met verstoorde bar-
rièrefunctie bevat de belangrijkste huideigen lipiden in een bijzonder gunsti-
ge, vetherstellende samenstelling. De olie wordt daarom als "goud der Inca's" 
aangeduid, want de vele onverzadigde vetzuren als oliezuur, linolzuur en toco-
ferol (antioxidatief) zijn buitengewoon. Dankzij het hoge gehalte aan squaleen 
heeft de olie het vermogen om uv-stralen te absorberen. Door de werking te-
gen vrije radicalen beschermt de natuurlijke olie tegen irritatie door uv-stra-
ling, vertoont hij anti-aging-activiteit en reduceert hij het vochtverlies door de 
opperhuid heen. De olie trekt bijzonder goed in de huid in. Dankzij zijn ontste-
kingsremmende eigenschappen is de olie de ideale werkzame stof bij gevoeli-
ge, gespannen huid.

Avocado-olie
Een uit het vruchtvlees van de avocado gewonnen, koud geperste plantaardige 
olie met een zeer hoog aandeel aan onverzadigde vetzuren, vitamine A, B, D, E 
en lecithine en fytosterolen. De olie kan bijzonder makkelijk over de huid wor-
den verdeeld, trekt optimaal in, bindt vocht en maakt de huid glad.

Betaïne – Suikerbietextract
De suikerbiet ontstond door teelt uit de voederbiet, waarbij gericht op een 
hoog suikergehalte geselecteerd werd. De suikerbieten van tegenwoordig heb-
ben een suikergehalte van 18 tot 20%. De suikerbiet is wereldwijd een van de 
belangrijkste grondstoffen voor de winning van suiker. Bietsuiker is een poly-
sacharidemengsel, dat uit het suikerbietensap wordt gewonnen. Dankzij zijn 
buitengewoon vochtbindende vermogen werkt het hydraterend. Huidverzorgen-
de eigenschappen beschermen de huid tegen mechanische en chemische be-
schadiging. Betaïne verbetert het huidgevoel en is een uitstekend anti-aging-
product.

Broccolizaadolie
De olie draagt bij aan de herstelprocessen in de huid en verbetert het vermogen 
van de huid om vocht vast te houden. Rijpe huid krijgt de vitaliteit en stevigheid 
van jeugdige huid terug.

D-panthenol
Het voorstadium van het pantotheenzuur, dat in alle levende cellen op heel veel 
plaatsen aanwezig is (in vruchten, groente, melk, spieren, dierlijke en menselij-
ke organen) versnelt de celgroei. Zo wordt rijpere huid sneller vernieuwd, om-
dat de energiestofwisseling van de huidcellen net zo gestimuleerd wordt als de 
delingssnelheid van de cellen. Door binnendringen in diepere huidlagen wordt 
daar meer water vastgehouden en zo de vochtigheid van de huid verhoogd. 
Daarnaast beschermt de provitamine tegen zonnebrand, stimuleert zij de na-
tuurlijke pigmentatie van de huid en werkt zij ontstekingsremmend en kalme-
rend.

Rozenbottelolie
De rozenbottel is een van de talrijke rozen- of wilde-rozenstruiken. De zuivere, 
koud geperste rozenbottelolie van de wilde roos is rijk aan omega-3-vetzuren 
en vitamine C, maar bevat ook vitamine A, B1 en B2 en is daarom bijzonder 
geschikt voor de droge en zeer droge huid.

Hyaluronzuur, hoogmoleculair
Biologisch hyaluronzuur met hoge dosering om de vochtbindende werking op 
het huidoppervlak te concentreren. Hyaluronzuur laat in combinatie met wa-
ter een viskeus-elastisch, maar niet plakkerig en bovendien onzichtbaar laagje 
achter op de huid. Dit effect reguleert de vochthuishouding van de huid en laat 
dankzij de sterke vochtbinding de teint aanzienlijk gladder en steviger schijnen.

Hydrosysteem AquaxylTM

Deze werkzame stof heeft een hoog vochtpotentieel, want hij bouwt een vocht-
voorraad op in de huid, wat ertoe leidt dat het transepidermale vochtverlies 
(TEWL) verminderd wordt. Reeds na korte tijd is een zichtbare verbetering van 
de huidstructuur herkenbaar: het microreliëf wordt gladder gemaakt en de huid-
barrière wordt versterkt.

Cacaoboter
De rijke balsem wordt door persing uit de cacaoboon gewonnen en is bijzonder 
goed voor droge huid. De cacaoboter is lichtgeel en smelt bij kamertemperatuur. 
Daardoor kan deze goed in de huid worden gemasseerd. Een van de pluspunten 
van cacaoboter is, dat de boter het verlies van belangrijk huidvocht voorkomt.

Cameliaolie
De camelia is nauw verwant aan de theestruik en komt oorspronkelijk uit Oost-
Azië. Camellia Oleifera wordt geteeld in de zuidelijke bergregio's van China. 
De olie wordt door koude persing gewonnen uit de zaden. Het resultaat is een 
geurneutrale, zeer lang houdbare olie. De waardevolle samenstelling van vetzuren, 
rijk aan antioxidanten, van de olie moet worden benadrukt. De olie verzorgt en be-
schermt droge en gevoelige huid op zachte, natuurlijke wijze en maakt deze glad.

Amandelolie
Een vrijwel geurloze en kleurloze olie uit de pitten van de zoete amandel. De pit-
ten worden eerst gereinigd, koud geperst en na ca. 2 weken rusten tot aman-
delolie gefi ltreerd. Zoete-amandelolie is een geliefde olie in de cosmetica, aan-
gezien hij een van de stabielste plantaardige oliën met een neutrale geur en 
smaak is. De olie heeft goed occlusieve eigenschappen. De optimale moisturi-
zer beschermt de huid tegen uitdrogen.

PatchH2O™
Specialist voor onmiddellijke en lang aanhoudende hydratatie. Het moleculai-
re netwerk van natuurlijke biopolymeren bevat een hoge concentratie van een 
vochtcomplex o.a. van glycerine en urinezuur. Het voordeel van de intensieve 
hydratatie is de dubbele werkwijze: Op het huidoppervlak werkt de unieke com-
binatie van hyaluronzuur, alginaat en een natuurlijk glucaan. Het micronetwerk 
is geladen met een vochtcomplex, dat zich in de stratum corneum ontvouwt en 
daar optimaal gepositioneerd is.

Perzikpitolie
Gewonnen door mechanische persing en het fi lteren van uitgelezen vruchtenpit-
ten, die tot 45% olie bevatten. In het verdere productieproces ontstaat een gele, 
heldere, viskeuze vloeistof met milde smaak en slechts een zwakke, karakte-
ristieke geur. De natuurlijke olie beschikt over uitgesproken huidvriendelijke ei-
genschappen. De olie bevat tot 1% gamma-linoleenzuur en beschikt over 30% 
onverzadigde vetzuren. Qua consistentie is de olie zeer vergelijkbaar met men-
selijk talg. De werking van de olie heeft een voedend karakter, zodat de olie de 
huid zachter en soepeler maakt en daarom vaak bij ruwe, gebarsten huid inge-
zet wordt.

Radijszaadolie
In aziatische landen wordt de radijs gebruikt voor het kweken van kiemgroente 
en voor de groenteteelt. Als olie is het een natuurlijke emolliens, die uit de zaden 
van de Raphanus sativus wordt gewonnen. De olie onderscheidt zich door de 
samenstelling van zijn vetzuren van andere natuurlijke oliën. Dankzij deze bij-
zondere chemische kwaliteit, zijn bijzonder lichte kleur en geurloosheid geeft de 
olie een zijdezacht huidgevoel zonder vettig te worden.

Sheaboter
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 vitamine E, allantoïne en diverse carotenen, beschermt de huid 
tegen uitdroging, penetreert goed en heeft een vetherstellende werking.

Squalaan, plantaardig (Phytosqualan®)
Een uit olijfolie gewonnen heldere, kleur- en geurloze olie. De olie wordt zeer 
goed verdragen door huid en slijmvlies en heeft een uitstekend spreidings-
vermogen. Enerzijds maakt de olie de huid glad, anderzijds is hij geschikt als 
oplosmiddel voor werkzame stoffen die in vet oplossen.

Troxerutine
Het geconcentreerde, verzorgende preparaat bestaat uit rutine, paardenkastanje 
en valkruid, natuurlijk vitamine C en een vochtcomplex van algen. Bij coupero-
sehuid en gevoelige huid versterkt troxerutine de wanden van de bloedvaten en 
hun elasticiteit, zodat de uitbreiding van de adertjes en berkentakjes voorkomen 
wordt. Vermindert effectief irritaties en hydrateert actief.

Uva- en uvb-fi lter
Beschermen de huid tegen vroegtijdige veroudering door negatieve omgevings-
invloeden als uvb-stralen, uitlaatgassen, sigarettenrook of industrieel gif in het 
milieu. Zelfs aangetaste huid kan daardoor vocht beter vasthouden en zo de 
natuurlijke barrièrefunctie van de huid actief en duurzaam opbouwen.

Overige werkzame stoffen naast de 
vier belangrijke werkzame stoffen



NIEUW

Bijzonder zacht 
voor de huid

Anti-stress-verzorging met neuropeptiden
Het concept voor gevoelige en hypergevoelige huid is 
gebaseerd op innovatieve werkzame stoffen uit het moderne 
cosmeticaonderzoek, waarin kalmering en bescherming 
centraal staan. 

Alles wat de huid onnodig kan belasten of irriteren, wordt 
in de producten weggelaten. Naast uiterst werkzame anti-
stress-neuropeptiden bevatten ze uitsluitend geselecteerde, 
milde, zeer zuivere werkzame stoffen, zijn ze parfumloos en 
bevatten ze geen op minerale olie gebaseerde grondstoffen, 
siliconen, PEG's of parabenen.

sensitive Vrij van parfum en parabenen
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