Schoonheidsvitamines
voor de huid

prestige pre-age Skin Care

Een elegante combinatie van een
innovatief vitamineconcept
met werkzame
pre- en antiagingsystemen

STRAKKER
GLADDER
STEVIGER

De nieuwe JEAN D’ARCEL
vitamineverzorging
De exclusieve combinaties van werkzame stoffen zorgen
aantoonbaar voor een verbeterde hydratatie, een toegenomen
stevigheid en een verhoogde elasticiteit van de huid.
Want wij beloven dat onze producten werken!
De unieke, nieuwe texturen overtuigen met:
• 	een innovatieve combinatie van de belangrijkste
schoonheidsvitamines
• 	een wetenschappelijk bewezen werkzaam potentieel
• 	een verhoogd gebruikscomfort
• 	een nieuw geurconcept
• 	"Clean-Beauty"-formules
• 	variabele behandelingsmogelijkheden
Dankzij de prachtige consistenties – extra
verrijkt met een duurzaam hydrosysteem
en waardevolle verzorgingscomponenten
– krijgt de huid een aantrekkelijk, gezond
uiterlijk met een jeugdige uitstraling.
In de nieuwe prestige vitamin+ is niet

Het geheim van de nieuwe prestige vitamin+ is een volledig
nieuwe JEAN D’ARCEL-vitaminecombinatie met intensief
werkende pre- en anti-agingcomponenten.

Vitamin C

zorgt voor een gelijkmatige teint en
bestrijdt vroegtijdige huidveroudering.

Vitamin A

bevordert de huidvernieuwing en verfijnt
het huidbeeld.

Vitamin E

beschermt de huid en maakt de teint glad.

alleen het vitamineconcept opnieuw
aanzienlijk verbeterd, maar is met de
nieuwe beautyboosters – die alleen voor
u als professionele huidverzorgingsexpert
verkrijgbaar zijn – ook het behandelconcept
verder geïndividualiseerd.

Kwaliteit zonder compromissen
De huid van uw klanten is uniek en onverwisselbaar. Want
elke huid heeft eigen genetische kenmerken en wordt daarnaast beïnvloed door persoonlijke omstandigheden. 		
Daarom heeft elke huid een individuele verzorging nodig om
de verschillende omstandigheden en belastingen in balans te
brengen. Om de huid gezond, jong en mooi te houden!
Met vooruitziende blik
prestige vitamin+ iis niet alleen een oplossing voor individuele huidproblemen. Het toekomstgerichte verzorgingssysteem,
dat de aantrekkelijkheid van de huid verhoogt, zorgt voor een
dagelijkse verzorgings- en verwencultuur en helpt om
• verzwakte huidfuncties te reactiveren
• de huidstructuur te ondersteunen
• de vochtbalans van de huid te optimaliseren
• de stevigheid en elasticiteit van de teint te verbeteren
• vroegtijdige verouderingsverschijnselen tegen te gaan
Significante werking als bewijs van vertrouwen
JEAN D’ARCEL Onderzoek & Ontwikkeling heeft de nieuwe
prestige vitamin+-producten geformuleerd volgens de laatste
dermacosmetische bevindingen – met harmonieuze combinaties van werkzame stoffen op het hoogste niveau.
De nieuwe producten werden op brede basis getest in uitgebreide toepassingstests. Hun werking is op gefundeerde
wetenschappelijke basis gemeten en bevestigd – door Derma
Consult, een onafhankelijk instituut voor het testen van dermatologische producten. 					
Het resultaat zijn significante resultaten van werkzame stoffen
en uiterst positieve verklaringen van de testpersonen.

De krachtige beautyboosters met vijf
verschillende indicaties gaan vooral vroegtijdige huidveroudering en rimpelvorming
tegen. 				
Zo garanderen ze een maximaal resultaat
van de behandeling!

Laboratoire JEAN D’ARCEL

Clean Beauty Formula
Laboratoire JEAN D’ARCEL heeft bewust afgezien
van het gebruik van bestanddelen die ter discussie staan.

VRIJ VAN
MICROPLASTIC

VRIJ VAN
PARABENEN

VRIJ VAN
FORMALDEHYDEN & „RELEASERS“

VRIJ VAN
FTALATEN

VRIJ VAN
OXYBENZONEN

VRIJ VAN SYNTHETISCHE
GEURSTOFFEN (<1 %)

VRIJ VAN
KLEURSTOFFEN

VRIJ VAN
PEG

VRIJ VAN
CYCLISCHE SILICONEN

VRIJ VAN
MINERALE OLIËN

VRIJ VAN
ETHANOLAMINEN

Zo bieden wij al uw klanten die van
bepaalde bestanddelen willen afzien,
een snel oriëntatiehulpmiddel.
Belangrijk! Clean betekent „Vrij van“ – maar niet „Beter dan“.
Wij wijzen zo op de afwezigheid van de bestanddelen
die het vaakst publiekelijk ter discussie staan,
ongeacht of dit nu terecht is of niet

VIER HIGHLIGHTS IN
VERZORGING MET
BEWEZEN WERKING
+8%

+40%

HUIDELASTICITEIT**

+16%

STEVIGHEID
VAN DE HUID**

HYDRATATIE
VAN DE HUID**

vitamin
+14%

TOENAME IN STEVIGHEID VAN DE HUID**

+9%
+15%

STEVIGHEID
VAN DE HUID**

+9%

HUIDELASTICITEIT**

VERBETERDE
HUIDELASTICITEIT**

émulsion vita extra fine
Lichte 24-uurs verzorgingsemulsie. De hydratatie van de
huid wordt aanzienlijk verhoogd en de elasticiteit en veerkracht van de huid ogen merkbaar verbeterd.
De heerlijk zachte textuur is bijzonder geschikt voor de licht
droge huid en de gemengde huid.
Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitamine C+A+E, vitamine A, vitamine E, AquaxylTM, beta-glucan, hyaluronzuur

+40% verbetering van de vochtbalans van de huid**

crème vita fine
Zachte 24-uursverzorging. Fijne rimpeltjes nemen aantoonbaar af en ogen gladder. Hoogwaardige hydraterende factoren voeden de huid daarnaast. De heerlijk zachte textuur is
bijzonder geschikt voor de normale en droge huid.
Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitamine C+A+E, vitamine A,
vitamine E, AquaxylTM, beta-glucan, broccolizaadolie, jojobaolie, sheaboter,
macadamianootolie

In het gelijktijdig uitgevoerde tevredenheidsonderzoek/zelfonderzoek verklaarden de
testpersonen,

90% dat de huid beter gehydrateerd is.*
79% dat bij regelmatig gebruik geen huidglans meer
kan worden waargenomen.*
een zijdezachter huidgevoel te hebben.*

73%
73% een verbeterd huidbeeld te kunnen vaststellen.*
70% de als gladder teint te ervaren.*

+16% Toename in stevigheid van de huid**
+ 8% Verbeterde huidelasticiteit**
In der parallel durchgeführten Zufriedenheitsstudie/Selbstbeurteilung gaben die
Testpersonen an,

93% dat de huid aanzienlijk zachter aanvoelt.*
83% dat de huid beter gehydrateerd is.*
77% dat de huid er fluweelachtiger uitziet.*

Alle producten bevatten de zeer efficiënte
cocktail van schoonheidsvitamines C, A en E,
aangevuld met werkzame pre- en anti-agingstoffen.

crème vita nutritive
Rijke 24-uursverzorging. De elasticiteit van de huid wordt
verhoogd, de veerkracht oogt merkbaar verbeterd. Hoogwaardige hydraterende factoren voeden de huid daarnaast.
De heerlijke zijdezachte textuur is bijzonder geschikt voor de
droge en zeer droge huid.
Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, vitamine C+A+E, vitamine A,
vitamine E, AquaxylTM, beta-glucan, broccolizaadolie, squalaan, sheaboter,
macadamianootolie

+15% Toename in stevigheid van de huid**
+ 9% Verbeterde huidelasticiteit**
In het gelijktijdig uitgevoerde tevredenheidsonderzoek/zelfonderzoek verklaarden de
testpersonen,

97% dat de huid zachter aanvoelt.*
97% dat de huid beter gehydrateerd is.*
87% dat een vitaler huidgevoel wordt bereikt.*

crème vita yeux
Verwennende oogverzorging. Tekenen van fijne rimpeltjes,
donkere kringen en wallen onder de ogen worden aantoonbaar verminderd. Hoogwaardige hydraterende factoren voeden daarnaast het gedeelte rond de ogen. De lichte textuur is
bijzonder geschikt voor de droge huid.
Belangrijke bestanddelen: pre-age-complex, Juveneye®, vitamine C+A+E,
vitamine A, vitamine E, AquaxylTM, beta-glucan, jojobaolie, tarwekiemolie

+14% Toename in stevigheid van de huid**
+ 9% Verbeterde huidelasticiteit**
In het gelijktijdig uitgevoerde tevredenheidsonderzoek/zelfonderzoek verklaarden de
testpersonen,

94%
96%
83%
68%
67%

* Derma Consult-onderzoek producttevredenheid – 30 vrouwen – van 35-65 jaar
** Werking bevestigd door een onafhankelijk instituut in wetenschappelijke studies na 4 weken regelmatig gebruik

dat het gedeelte ronde de ogen er frisser uitziet.*
dat ze een hydratisierteres Hautgefühl hebben.*
dat de huid er zichtbaar beter uitziet.*
dat wallen onder de ogen gereduceerd lijken.*
dat donkere kringen rond de ogen optisch
gereduceerd lijken.*

HOOGWAARDIGE
CABINE
PRODUCTEN

ONGEKENDE
EFFECTIVITEIT
Programma's op maat, nog individueler, nog unieker – want elke huid
heeft iets anders nodig. Als schoonheidsexpert past u uw behandelingsaanbevelingen aan de actuele behoeften van de huid van uw
klanten aan.
Met het nieuwe prestige-behandelingsconcept kunt u zelf een individueel recept voor elke klant samenstellen. Uit de massagecrème en een
bijpassend concentraat wordt een essence gecreëerd die precies past
bij de persoonlijke behoeften van het betreffende huidtype. Dankzij
de vele mogelijke variaties wordt de huidverzorging een onvergetelijk
ritueel dat alleen in het instituut beschikbaar is.
Uw competentie en de nieuwe, ca. 60 minuten durende prestigebehandeling:
een nog mooiere huid, nog optimaler, nog individueler verzorgd.
Perfect op elkaar afgestemde behandelingsfasen gaan huidveroudering en rimpelvorming tegen.
Stap 1: reiniging met reinigingsproducten uit het assortiment
afgestemd op het huidtype.
Stap 2: peeling met fruitzuur 30% plus neutralisator of intensieve
reiniging lotion désincrustante of Dermal Refresh Fluid/Gel.
Stap 3: meng het geselecteerde concentraat met de massagecrème
tot een krachtige essence of breng een enkele werkzame stof direct
op de huid aan (Let op: het retinolconcentraat mag niet direct op de
huid worden aangebracht) en werk de stof in met een 20 minuten
durende gezichtsmassage.
Stap 4: breng het masker aan en laat het 15 minuten inwerken.

De combinatie met de JEAN D’ARCEL-TECHNOLOGIE
Als u over een MulifacePro beschikt, kunt u met de functie
„elektroporatie“ de prestige-behandeling nog effectiever maken.
Werk bijvoorbeeld na de massage de resten van de massagecrème
in of „open“ de huid voorafgaand aan de massage om met het
handmatig inwerken nog betere behandelingsresultaten te bereiken. Meng de massagecrème met de enkele, krachtige werkzame
stof, breng de combinatie aan en werk de gladde textuur 6-8 minuten tot maximaal 10 minuten in. Daarna duurt de massage nog
10 minuten.
Wij raden ook de functie „blauw-rood-licht“ aan, bijv. uit het „rosacea/
couperose“-programma, om de huid na de massage gedurende
5-10 minuten na te behandelen. Ten slotte brengt u het masker aan.

masque vita effet
Herstellend anti-agingmasker met gloweffect, dat het afweervermogen van de huid versterkt.
Toepassing: "ondoorzichtig" aanbrengen, 10-20 minuten
laten inwerken, eventuele resten verwijderen.
Belangrijke bestanddelen: AquaxylTM, broccolizaadolie, beta-glucan, fancol (pinksterbloemolie), pre-age-complex, vitaminecomplex C+A+E, sesamolie, squalaan,
vitamine A palmitaat, vitamine E

crème de massage
Hydraterende massagecrème met een extreem glijvermogen.
Toepassing: meng 4-8 druppels van een van de vijf Concentrés door de massagecrème en voer een gezichtsmassage
van 20 minuten uit.
Belangrijke bestanddelen: avocado-olie, Aquaxyl , broccolizaadolie, laagmoleculair hyaluronzuur, sheaboter, macadamianootolie, amandelolie

concentré vitamin C
Vitamine C-concentraat om de huid te laten stralen. Vrij van
parfum. Powervitamine C beschermt tegen oxidatieve stress,
verfrist en laat de vermoeide en vale huid weer stralen.
Toepassing: meng 4-8 druppels door de massagecrème.
AANBEVELING: bij droge, vale en vermoeide huid en bij hyperpigmentatie
FUNCTIE: celvernieuwing en anti-verouderingseffect, gloweffect, stimulering van de collageensynthese
BELANGRIJK: breng na de behandeling een zonnebrandcrème aan.
Belangrijk bestanddeel: vitamine C-derivaat

TM

concentré retinol
Retinolconcentraat om het uiterlijk van de huid te verbeteren. Vrij van parfum. Retinol is een bestanddeel van vitamine A, helpt als keratiniserende vitamine de huidvernieuwing
te activeren en de tekenen van vroegtijdige huidveroudering
te verminderen.
Toepassing: meng 4-8 druppels door de massagecrème.
AANBEVELING: bij vale, vermoeide huid, rimpels, pigmentatie en zeer droge huid
FUNCTIE: nieuwe vorming van collageen
BELANGRIJK: zonnebrandcrème aanbrengen na de
behandeling; niet direct op de huid aanbrengen.

concentré moisture
Hyaluron superbooster met verstevigende werking. Vrij van
parfum. Geconcentreerd hyaluronzuur zorgt voor een intensieve hydratatie van de huid en helpt de huidelasticiteit op
lange termijn te verbeteren.
Toepassing: meng 4-8 druppels door de massagecrème.
Kan ook rechtstreeks op de huid worden aangebracht.
AANBEVELING: Bij droge, gedehydrateerde of vettige huid,
bij verlies van elasticiteit, tegen plooirimpeltjes
FUNCTIE: vocht, stimulering van de hyaluronsynthese
Belangrijke bestanddelen: Hyalufix®, laagmoleculair hyaluronzuur, Multimoist®
(vitamine D-booster), fytosferix

MAXIMAAL
RESULTAAT VAN
DE BEHANDELING

Belangrijke bestanddelen: retinol, rozenbottelzaadolie, jojobaolie,
wortelolie, amandelolie, rozemarijnextract, sesamolie, zonnebloemolie

concentré ceramide
Concentraat rijk aan ceramiden om de huidbarrière te stabiliseren. Vrij van parfum. Ceramiden ondersteunen het herstel
van de huidbarrière, versterken deze en helpen het binnendringen van irriterende stoffen te voorkomen.
Toepassing: meng 4-8 druppels door de massagecrème.
Kan ook rechtstreeks op de huid worden aangebracht.
AANBEVELING: bij bijzonder gevoelige huid; maar in principe geschikt voor alle huidtypen.
FUNCTIE: bescherming, anti-agingeffect,
verbetering van de opname/
penetratie in de huid,
versterking van de
beschermende zuurmantel
TIPP: bijzonder geschikt na
behandelingen met fruitzuur

Belangrijke bestanddelen:
CeraFluid® (biocompatibele "kit"
voor huidcellen), zonnebloemolie,
Soline Bio

concentré soothing
Speciale verzorging op basis van aloë vera tegen roodheid
en couperose. Vrij van parfum. Geconcentreerde aloë vera
ondersteunt de genezing van ontstekingsprocessen, werkt
hydraterend, koelend en ontspannend.
Toepassing: meng 4-8 druppels door de massagecrème.
Kan ook rechtstreeks op de huid worden aangebracht.
AANBEVELING: bij gevoelige huid, roodheid, couperose, irritatie
FUNCTIE: kalmerend, verzacht jeuk, tegen roodheid en irritatie van de huid
Belangrijke bestanddelen: aloë vera-concentraat, TaladvanceTM (op basis van
Centella Asiatica, ook bekend als Indiase waternavel of tijgergras; toont anti-oxidatieve, anti-inflammatoire en regeneratieve werking), Troxerutine (concentraat
van rutine, paardenkastanje en arnica, natuurlijke vitamine C en een algenvochtcomplex; versterkt de wanden van de bloedvaten en hun elasticiteit; verlicht effectief irritatie en hydrateert actief.)

Belangrijkste werkzame stoffen
van het verzorgingssysteem

prestige vitamin+

Vitamines zijn essentieel voor het behoud van alle functionele processen van het lichaam – inclusief de regeneratie van de huid. De intensieve toevoer van vitale huidvitamines wordt beschouwd als de basis voor een duurzame vitaliteit en een mooi, gezond huidbeeld. Een voordeel voor de huid dat
de lipidemembranen versterkt, de collageensynthese stimuleert, de schadelijke vrije radicalen voor de huid neutraliseert, de celvernieuwing stimuleert,
de weerstand van de huid versterkt en het huidbeeld zuivert. Dankzij het brightening-effect verliest de teint zijn grauwe sluier en krijgt deze weer een
stralend, vitaal uiterlijk.
prestige vitamin+ is de belangrijkste verzorgingsserie op basis van vitamines. Naast ons speciale pre-age-complex bevatten de prestige-producten
het brede spectrum aan vitamines die relevant zijn voor de huidverzorging. Ze geven de krachtige texturen hun unieke efficiëntie en zorgen voor
zichtbare resultaten.

Vitamin powercomplex C+A+E
Gedefinieerd vitaminecomplex in combinatie met bernagiezaadolie als onverzadigd vetzuur en ingekapseld in nanoliposomen
voor een perfecte penetratie in de huid.
Vitamin C stimuleert de collageensynthese en ondersteunt
de dwarsverbindingen van het collageen, het werkt als een antioxidant en deactiveert vrije radicalen, het heeft een keratolytische werking en bestrijdt hyperpigmentatie. Vooral vitamine C
heeft het vermogen om de oxidatieve stress van de huid aanzienlijk te verminderen en de synthese van pro-collageen en het
eigen hyaluronzuur van de huid te verhogen. Ook de uitstraling
van de teint – de glow – wordt versterkt. De huid kan het licht
namelijk beter reflecteren, als de oppervlaktestructuur van de
huid verbeterd is.
Vitamin A wordt gebruikt in een aantal derivaten en provitamines zoals bètacaroteen. Het voorkomt het hoornachtig
worden van de huid, ondersteunt de cellen en stimuleert de
collageensynthese. In combinatie met vitamine E en C vervult het
belangrijke anti-aging functies.
Vitamin E behoort tot de groep van vetoplosbare vitamines
met buitengewone antioxidatieve werking en uitstekende
eigenschappen als bestrijder van radicalen. Het helpt de cellen
zich te herstellen en versterkt het vermogen van de huid om
vocht vast te houden. De synergetische werking van vitamine E
is een voordeel voor elk cosmetisch product: in combinatie met
vitamine C beschermt het vitamine A, waardoor de vitaminecocktail C+A+E vrijwel ideaal is.

pre-age-complex (Juvenessence®)
De „jeugdigheids“-tripeptide van bruine algen remt de proteïne
progerin af, die de huid laat verouderen. Door de vroegtijdige
huidveroudering te vertragen, worden vervaagde contouren
opnieuw gemodelleerd. Dit liftend effect komt tot uiting in een
verbeterde celcohesie, een geoptimaliseerde huidstructuur
en een gladder huidreliëf. Elasticiteit en veerkracht nemen toe
dankzij de vorming van nieuwe collagene en elastine vezels.

Bernagiezaadolie
bevat veruit het meeste gammalinoleenzuur en is ook rijk aan
andere essentiële vetzuren. Gammalinoleenzuur is een van de
structurele componenten van de huid, reguleert de celgroei en
bevordert de celvernieuwing. Speciaal bij droge huid ondersteunt
de olie de natuurlijke barrièrefunctie en maakt ze de schilferige
huid glad. Bovendien heeft de olie een herstructurerende werking
en vermindert het jeuk.

Hydrosysteem AquaxylTM
Deze werkzame stof heeft een enorm hoog vochtpotentieel, 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.

JuvenEye CLRTM
De natuurlijke werkzame stof uit de extracten van madeliefje
en muizenoor werkt tegen donkere kringen onder de ogen en
vermindert zichtbaar de kleur en het oppervlak ervan. De plantaardige combinatie bevordert de autofagie (celontgifting) en de
productie van nieuwe lymfevaten, verhoogt de cellulaire metabole activiteit en optimaliseert de energieproductie. Naarmate
de melanineafzettingen rond het oog afnemen, kan het gedeelte
rond de ogen weer een heldere, jeugdige uitstraling krijgen.

JEAN D’ARCEL Cosmétique • Postfach 1526 • 77675 Kehl • Tel.: 0 78 53/92 73-0 • www.jda.de
Österreich: E. Ritter Cosmetics • Pyhrnstrasse 22 • A-4582 Spital am Pyhrn • Tel.: 0 75 63/7 37 40
Schweiz: COSMETIX SA • Bächlerstrasse 36 • CH-8802 Kilchberg • Tel.: 044/771 14 14

Art.-Nr. 61061-09.2020

Beta-glucan
Het werkzame polysaccharide, gewonnen uit speciaal gereinigde
gistcelwanden, biedt uitstekende huidbeschermende eigenschappen en is met name goed geschikt voor huid waarvan de barrièrewerking verstoord is. Het versterkt het huideigen afweersysteem,
maakt de huid beter bestand tegen agressieve zuurstofradicalen,
versnelt de wondgenezing en heeft een fotoprotectieve (beschermende) werking bij UVA-straling.

