ARCELMED® Medical Beauty Skin Care

Nieuw, intensief werkend

ARCELMEDverzorgingssysteem

voor duidelijk
zichtbare
verbetering van
het huidbeeld

De uitbreiding van het toepassingsgebied van de klinisch ontwikkelde cosmeceuticals ARCELMED biedt een maximum aan
effectiviteit – zowel voor het professionele gebruik door u als
schoonheidsspecialiste, als ook voor de dagelijkse verzorging
van uw klanten.
Het ontstaansproces van de serie ARCELMED is gebaseerd op
de jarenlange ervaringen van een netwerk van experts. Daar
werken in esthetiek gespecialiseerde artsen, dermatologen
en schoonheidsspecialistes samen. Dankzij de gefundeerde
knowhow zijn in dit netwerk producten en behandelingen ontstaan, die door drie factoren gekenmerkt worden. De concentratie aan actieve stoffen, de verblijfsduur van de werkzame
stoffen en de mate van penetratie in de huid.
De nieuwe ARCELMED “Blue” staat voor anti-agingproducten

met een maximale combinatie van werkzame stoffen, die uitstekend door de huid worden verdragen. Ze belichamen een
werkingsprincipe met vele epidermale, dermale en cosmetische
effecten, die grenzen aan de geneeskunde.
U kunt dit Medical Beauty Skin Care System uiteraard ook in
combinatie met onze apparaatbehandelingen inzetten. Zo leidt
het tot optimale behandelingsresultaten.
Het zwaartepunt van de thuisverzorging ligt bij de zuiverende
en opbouwende werking voor de huid – dankzij een geconcentreerde combinatie van collageen, fruitzuren en enzymen. De
reden voor de verbinding van fruitzuren plus enzymen is het
milde, maar toch zeer werkzame effect op de huid. Dit concept
is ook gebaseerd op de ervaring, dat uw klanten met veelvuldige
mechanische peelings de huid te veel belasten.

VERBETERING
VAN HET HUIDBEELD
De actieve bestanddelen van de ARCELMED
“Blue”-producten
- versterken de huid
-	stimuleren de toevoer en nieuwe vorming van collageen en
fibronectine
- verbeteren de elasticiteit van de huid
- stimuleren het repairmechanisme
-	versterken het weerstandsvermogen tegen irritaties &
agressoren
Veelzijdige inzet
ARCELMED “Blue” wordt gepresenteerd als gesloten verzorgingssysteem met een eigen concept van werkzame stoffen en
effecten. Het doel van de verzorging is een snelle verbetering van
het huidbeeld met het effect van een frisse, duidelijk gezuiverde,
stralende en steviger teint zonder irritaties. De nieuwe producten
bieden de optimale voorbereiding van uw klanten op toepassingen met apparaten en cosmetische en/of dermatologische behandelingen. U kunt de producten onafhankelijk van de leeftijd
van uw klanten bij vele huidbeelden inzetten. Bij
• verdikte huid
• vermoeide huid
• verhoornde huid
• droge huid

• leerachtige huid
• door zon beschadigde huid
• huid met pigmentverstoringen
• huid met littekens of grove poriën
• huid met rimpeltjes en verlies aan elasticiteit
•	gevoelige huid, vooral bij couperose, aangezien dit huidbeeld
geen mechanische peelings verdraagt.
•	huid met vetatrofie, aangezien dit huidbeeld niet meer zo veel
overtollig sebum produceert als de vette huid. Maar de huid
met vetatrofie vertoont dan weer rimpeltjes, grove poriën en
een leerachtig uiterlijk.
Behandelings- en verkoopstrategie
Twee reinigingsproducten, twee fruitzuren/emzympeelings en
twee collageenserums vormen het afgesloten verzorgings- en
behandelingsconcept. De zeer actuele uitbreiding van ARCELMED
concentreert zich op de optimale combinatie van collageen, fruitzuren en enzymen. Dankzij deze aanvullende strategie kunnen in
de behandeling beide ARCELMED-groepen parallel worden toegepast. Zo kunnen bijvoorbeeld de collageenserums onder elke
JEAN D’ARCEL dag- of nachtverzorging worden ingezet. Dit levert een verrijking voor het volledige verzorgingsprogramma op.
De serums hebben ook een functie als singleproducten.

Het ARCELMED “Blue” verzorgingssysteem voedt de huid met nieuw collageen en overige waardevolle werkzame stoffen en helpt zo om het eigen herstelvermogen van de huid te stimuleren. De huid
antwoordt met verbeterde elasticiteit, veerkracht en stevigheid en oogt zichtbaar ontspannen en vol
nieuwe energie.
Dermal Refine Cleanser
De crèmig zachte melk reinigt de huid tot diep in de poriën en is toch mild. De kalmerende werking van hamamelisextract,
allantoïne en bisabolol helpt de huid om zijn weerstandsvermogen tegen schadelijke omgevingsinvloeden te behouden:
De huid voelt zacht en soepel aan. De reiniging van de huid tot diep in de poriën bereidt alle huidtypen optimaal voor op
de volgende verzorgingsproducten.
Toepassing: ‘s Ochtends en ‘s avonds met cirkelende bewegingen in de droge huid masseren. Daarna met lauwwarm of
koel water een emulsie maken. Aansluitend met water afspoelen en het gezicht met Dermal Refine Tonic zuiveren.
Actieve bestanddelen: hamamelisextract, allantoïne, bisabolol, vitamine E

[day protector Dermal Collagen Optimizer
Het perfecte dagserum heeft een hydraterende werking en helpt zo om rimpeltjes te verminderen. Zeer efficiënte, actieve werkzame stoffen als atelocollageen en hoogmoleculair
hyaluronzuur zijn ideaal om de huid glad te maken en de soepelheid en elasticiteit ervan te
verbeteren. Speciaal ook geschikt voor de gevoelige en problematische huid die snel
onzuiver wordt. Voor een gladde en jeugdig ogende huid.
Toepassing: Dagelijks ‘s ochtends na de reiniging enkele druppels over het gezicht, rond de ogen
en op hals en decolleté verdelen. Aansluitend een dag- en oogverzorging aanbrengen.
Actieve bestanddelen: atelocollageen, hoogmoleculair hyaluronzuur, omega CTP, aloë vera, D-panthenol, vitamine E

[night repair Dermal Collagen Optimizer
Het hydraterende serum heeft ‘s nachts een effectieve compenserende werking. Het serum
helpt om huidirritatie te verminderen en het natuurlijke herstelvermogen van de huid te
versterken. Atelocollageen en hoogmoleculair hyaluronzuur zorgen voor een effectieve
hydratatie van de huid en stimuleren de soepelheid en elasticiteit van de huid. Tekenen
van vroegtijdige huidveroudering worden verzacht. Speciaal ook geschikt voor de
gevoelige en problematische huid die snel onzuiver wordt.
Toepassing: Dagelijks ‘s avonds na de reiniging enkele druppels over het gezicht,
rond de ogen en op hals en decolleté verdelen. Aansluitend een nacht- en oogverzorging
aanbrengen.
Actieve bestanddelen: atelocollageen, omega CTP, hoogmoleculair hyaluronzuur, D-panthenol, camille-extract, vitamine E

Dermal Refine Tonic
De milde tonic zuivert de huid na de reiniging met Dermal Refine Cleanser.
Aloë vera, D-panthenol en hamamelisextract kalmeren de huid met hun irritatie verminderende werking en geven de huid een aangenaam, verfrissend gevoel. Het tonic verwijdert zacht de laatste resten van de reinigingsmelk en alle chloor- en kalkresten. De natuurlijke huidbeschermingsfuncties worden gestabiliseerd.
Na de reiniging Dermal Refine Tonic aanbrengen op twee droge wattenpads en gezicht en hals met lichte druk afwrijven.
Actieve bestanddelen: hamamelisextract, D-panthenol, aloë vera, allantoïne

ARCELMED „Blue”
verzorgingssysteem
Dermal Refresh Gel
De milde fruitzuur- en enzympeeling verwijdert bij aanbevolen gebruik afgestorven huidcellen, helpt om het
herstel van de cellen te versnellen, verstopte poriën te reinigen en het huidbeeld te verfijnen. Geschikt voor alle
huidtypen, speciaal ook voor de problematische en gevoelige huid. De peeling bevat naast geconcentreerde fruitzuren en enzymen hoogwaardige werkzame stoffen als Bio Cereal voor de verzorging en kalmering van de huid.
Toepassing: In de ochtend of ‘s avonds aanbrengen op de gereinigde huid en licht inmasseren. Contact met de ogen
vermijden! 10 -15 minuten laten inwerken en met warm water afspoelen. De huid is nu optimaal voorbereid voor de
opname van [day protector Dermal Collagen Optimizer of [night repair Dermal Collagen Optimizer.
De peeling in de eerste week 3x, in de tweede week 5x en vanaf de derde week dagelijks gebruiken. Zodra
de toestand van de huid verbeterd is, kan het gebruik tot 1-2 x per week worden teruggebracht.
Actieve bestanddelen: AHA-concentraat 1 (7%), Keratoline® (1%), biologische cereal, sojaproteïne, knotwilgextract, hoogmoleculair hyaluronzuur,
Syricalm™, allantoïne, bisabolol, D-panthenol, honingextract, ceramidecomplex, kamille-extract, pH 3,5-4,0

Dermal Refresh Fluid
De intensieve, uiterst werkzame fruitzuur- en enzympeeling verwijdert bij aanbevolen gebruik afgestorven huidcellen, helpt om het herstel van de cellen te versnellen, verstopte poriën te reinigen en het huidbeeld duidelijk te
verfijnen. De peeling bevat naast geconcentreerde fruitzuren en enzymen hoogwaardige werkzame stoffen als
hoog- en laagmoleculair hyaluronzuur en Bio Cereal voor de verzorging en kalmering van de huid. Geschikt voor
alle huidtypen behalve de gevoelige of problematische huid, die de milde Dermal Refresh Gel beter verdraagt.
Toepassing: In de ochtend of ‘s avonds aanbrengen op de gereinigde huid en licht inmasseren. Contact met de ogen
vermijden! 10 -15 minuten laten inwerken en met warm water afspoelen. De huid is nu optimaal voorbereid voor de
opname van [day protector Dermal Collagen Optimizer of [night repair Dermal Collagen Optimizer.
De peeling in de eerste week 3x, in de tweede week 5x en vanaf de derde week dagelijks gebruiken. Zodra
de toestand van de huid verbeterd is, kan het gebruik tot 1-2 x per week worden teruggebracht.
Actieve bestanddelen: AHA-concentraat 2 (10%), Keratoline® (1%), biologische cereal, sojaproteïne, knotwilgextract, laag- en hoogmoleculair
hyaluronzuur, Syricalm™, allantoïne, D-panthenol, honingextract, ceramidecomplex, pH 3,5-4,0

Zo gebruikt u de nieuwe ARCELMED “Blue”producten gericht en afgestemd op het type
huid in drie verschillende behandelingen:

Behandeling 2: “BlueClassic” / duur: 80 minuten, vanaf 80 euro *

Behandeling 1: “BlueBasic” / duur: 60 minuten, vanaf 60 euro*
Stap 1: Reinigen
Dermal Refine Cleanser aanbrengen op de droge huid, in laten werken, met water een emulsie maken en met sponsjes of kompressen
afnemen.
Stap 2: Reiniging tot diep in de poriën/peeling
Dermal Refresh Fluid (bij een stevige huid) of Dermal Refresh Gel (bij
een gevoelige huid) gelijkmatig met een kwastje aanbrengen op het
ge-zicht en iets inwerken. Na ca. 15 minuten inwerken afnemen met
koele kompressen of sponsjes.
Stap 3: Toniseren
Dermal Refresh Tonic aanbrengen op een wattenpad en de huid als
gebruikelijk toniseren.
Stap 4: Aanvullende behandeling
Na stap 3 kan de huid worden gereinigd.
Stap 5: Concentraat van werkzame stoffen
De ampul purifiante cure normalisante, ARCELMED Matrix Repair Concentrate of Dermal Lift Repair Concentrate aanbrengen en zacht inwerken.

Stap 6: Masker
ARCELMED Dermal Cooling Mask volgens de gebruiksaanwijzing
roeren en aanbrengen. Circa 15 minuten laten inwerken en daarna van
onder naar boven lostrekken. Eventueel resten afnemen met een koel
sponsje of wattenpads.
Stap 7: Afsluitende reiniging
Afhankelijk van de toestand van de huid eerst ARCELMED “Blue”
[day protector Dermal Collagen Optimizer aanbrengen en indien
nodig hierover een bijbehorende dagverzorging aanbrengen zoals bijv.
ARCELMED Dermal Age Defy [light.
EXTRA TIP: Bij behandelingen voor 15.00 uur raden wij ARCELMED
“Blue” [day protector Dermal Collagen Optimizer aan, na 15.00 uur
daarentegen [night protector Dermal Collagen Optimizer als optimale afsluitende verzorging.

Stap 1: Reinigen
Dermal Refine Cleanser aanbrengen op de droge huid, in laten werken, met water een emulsie maken en met sponsjes of kompressen
afnemen.

Stap 6a): Aanvullende optie ultrageluid
Wanneer u in uw instituut met een apparaat met ultrageluid werkt,
pas het dan gedurende 8 min. toe op het ARCELMED Dermal Power
Peptide Mask.

Stap 2: Reiniging tot diep in de poriën/peeling
Dermal Refresh Fluid (bij een stevige huid) of Dermal Refresh Gel (bij
een gevoelige huid) gelijkmatig met een kwastje aanbrengen op het
ge-zicht en iets inwerken. Na ca. 15 minuten inwerken afnemen met
koele kompressen of sponsjes.

Stap 7: Decolletémassage
Tijdens het inwerken van stap 6 (masker) multibalance fermeté cou et
decolleté aanbrengen en inwerken. vénusté beurre de massage corps
of crème fermeté buste hierover aanbrengen en een decolletémassage uitvoeren.

Stap 3: Toniseren
Dermal Refresh Tonic aanbrengen op een wattenpad en de huid als
gebruikelijk toniseren.

Stap 8: Gezichtsmassage
Met multibalance masque anti-âge een gezichtsmassage uitvoeren.
Eventuele resten met lauwwarm of koel water afnemen en toniseren.

Stap 4: Aanvullende behandeling
Na stap 3 kan de huid worden gereinigd.

Stap 9: Day cream
Bij een zeer droge huid of als foundation voor make-up een afsluitende
crème afgestemd op het huidtype aanbrengen – ARCELMED Dermal
Age Defy [light of ARCELMED Dermal Age Defy [rich. Als oogverzorging ARCELMED Dermal Eye Repair Gel gebruiken.

Stap 5: Toevoer van collageen
ARCELMED “Blue” [day protector Dermal Collagen Optimizer aanbrengen en inwerken.
Stap 6: Masker
Bij een normale, stevige huid ARCELMED Dermal Power Peptide Mask
aanbrengen. Bij een roodachtige, gevoelige huid neemt u als alternatief
Dermal Cooling Mask.

BEHANDELINGS-

VARIANTEN
Behandeling 3: “BlueSense” / behandeling voor gevoelige huid en couperosehuid / duur: 80 minuten, vanaf 80 euro *

Stap 1: Reinigen
Dermal Refine Cleanser aanbrengen op de droge huid, in laten werken, met water een emulsie maken en met sponsjes of kompressen
afnemen.
Stap 2: Reiniging tot diep in de poriën/peeling
Dermal Refresh Fluid (bij een stevige huid) of Dermal Refresh Gel
(bij een gevoelige huid) gelijkmatig met een kwastje aanbrengen op
het ge-zicht en iets inwerken. Mag ook rond de ogen worden aangebracht. Na ca. 15 minuten inwerken afnemen met koele kompressen
of sponsjes.
Stap 3: Toniseren
Dermal Refresh Tonic aanbrengen op een wattenpad en de huid als
gebruikelijk toniseren.
Stap 4: Concentrate of Actieve bestanddelen
sensitive SOS cure douceur of fluide anti-rougeur aanbrengen en zacht
inwerken.
* Aanbevolen behandelingsprijs

Stap 5: Speciale massage/lymfedrainage
Voer gedurende 15-20 minuten een cosmetische lymfedrainage uit. De
huid moet hiervoor droog en vetvrij zijn.
Stap 6: Masker
ARCELMED Dermal Cooling Mask volgens de gebruiksaanwijzing roeren en aanbrengen. Circa 15 minuten laten inwerken en daarna van
onder naar boven lostrekken. Eventueel resten afnemen met een koel
sponsje of wattenpads.
Stap 7: Speciale, intensieve verzorging
Bij behandelingen voor 15.00 uur ARCELMED “Blue” [day protector
Dermal Collagen Optimizer inwerken, na 15.00 uur daarentegen
[night protector Dermal Collagen Optimizer gebruiken. Bij een zeer
droge huid daarnaast sensitive SOS masque douceur over het collageenproduct aanbrengen en na 10 minuten afspoelen.
Stap 8: Afsluitende verzorging
sensitive fluide douceur of crème douceur zijn ideaal voor het afronden
van deze behandeling.

Belangrijkste
werkzame stoffen

Omega CTP Active
De verbinding van aminozuren, radicalenvangers en peptiden
verbetert de stofwisseling in de cellen en is een effectief antioxidant, dat de huid beschermt tegen het proces van fotoveroudering. De actieve stof herstelt en beschermt de teint, verbetert
het vochtgehalte van de huid en houdt de optimale vochtbalans
intact. Dit voor de vochthuishouding regulerende effect heeft
overtuigende anti-agingeigenschappen.
Schietwilgextract
In alle culturen wordt deze boom en zijn schors van oudsher gebruikt in de geneeskunde. Zijn buitengewoon adstringerende en
ontstekingsremmende eigenschappen dankt de boom aan fenolen salicylzuren. Het extract ondersteunt de thermische regulering
van de huid door gevoel van hitte te verminderen. De flavonoïden
zorgen voor een versterkende werking, bestrijden radicalen en
werken als antioxidant.
SyricalmTM
De combinatie van tropisch riet en de Aziatische paddenstoel
Poria Cocos verzorgt de gestreste huid en beschermt deze tegen
de invloed van overige stressfactoren. Daartoe behoren roodheid
van de huid, een verminderde celactiviteit, een verlaagd energieniveau, fotosensitiviteit en osmotische stress. De kalmerende werkzame stof bouwt de barrièrefunctie van de huid weer op
en behoudt deze. Daardoor wordt de neiging tot overreageren
als roodheid van de huid en irritaties verminderd en treedt er
een compenserend effect op. Huidstress en overreageren neemt
dankzij de aangename werkzame stof af, zodat de huid zich weer
goed kan voelen.

Bio Cereal
Gemaakt van robuust, duurzaam aangebouwd, biologisch gecertificeerd rogge, dat door gecontroleerde fermentatie biobeschikbaar
wordt, staat de 100% natuurlijke stof voor veelzijdige anti-agingeffecten. Dankzij natuurlijke zuren werkt de stof verstevigend,
vermindert hij huidirritaties en vormt hij collageen. De natuurlijke,
biobeschikbare cocktail van werkzame stoffen reguleert dankzij
melk-, appel-, azijn- en aminozuren, polysachariden, vitamines,
biotine en mineralen en sporenelementen het evenwicht van de
huid en stelt de pH-waarde optimaal in. Zes van acht essentiële
aminozuren ondersteunen de natural moisturizing factor en zorgen voor een hoog vochtbindend vermogen. Daarnaast beschikken de zuren over eigenschappen die de vorming van een laagje
op de huid bevorderen en kunnen ze vrije radicalen afweren.
Pantotheenzuur (vitamine B5) stimuleert de kalmering van de huid
en draagt bij aan een snel herstel. Nicotinezuur stabiliseert de natuurlijke huidbarrière en helpt om rimpeltjes en hyperpigmentatie te verminderen.
Ceramide Complex
Ceramiden zijn bijzondere vetten, die de huidbarrière opbouwen.
Ze worden sfingolipiden genoemd en vormen met 60% het
hoofdbestanddeel van de bovenste hoornlaag van onze huid, het
stratum corneum. Het bevat minimaal negen verschillende soorten ceramiden. Ze versterken de natuurlijke beschermingsbarrière, die het vochtverlies door verdamping tegengaat en het binnendringen van irriterende stoffen voorkomt. Daalt het gehalte
aan ceramiden in de epidermis, dan kan de huid uitdrogen en
geïrriteerd reageren. In het Ceramide Complex vormen lipiden,
sfingolipiden en liposomen van fosfolipiden en plantaardige ceramiden, die uit soja gewonnen worden, een geheel. De ceramiden worden hier bewust lamellair gelaagd, omdat de intercellulaire lipidematrix eveneens een lamelachtige structuur heeft.
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Atelocollagen Plus
De polypeptide is een bijzonder powercollageen, dat in combinatie met hyaluronzuur in staat is om buitengewoon veel
water op te nemen. Het is in staat om lijntjes en rimpeltjes te vullen zodat de huid soepel en vol oogt. Daarnaast reduceert atelocollageen de irriterende negatieve invloeden, waaraan de
huid dagelijks blootgesteld wordt. Wordt er een optimaal
vochtniveau bereikt, dan kan de huid zijn elasticiteit en zijn
eigenschappen als barrière terugwinnen. Deze anti-agingeigenschappen uiten zich in een hogere concentratie aan proteïnen in
de extracellulaire matrix – met een verbeterde huidtextuur, een
versneld herstel en een verminderde vorming van rimpeltjes.

