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Draai de tijd terug

Wie droomt er niet af en toe van om de tekenen van veroudering eenvoudigweg uit te gum-
men? Om de tijd niet alleen even stil te zetten, maar zelfs terug te draaien? De productlijn 
MIRATENSE is gebaseerd op twee belangrijke werkingen: LIFTEN en DETOXEN.

Detox-effect: Bevordert het natuurlijke ontgiftingsproces van de huidcellen en beschermt 
tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

Lift-effect: Zeer innovatieve actieve ingrediënten met Botox®-effect.

Een perfect samenspel tussen innovatieve actieve ingrediënten van de nieuwste generatie.



Het nieuwe, zeer innovatieve 
hoofdbestanddeel

Centella Asiatica Reversa

In de traditionele chinese en ayurvedische geneeskunde 
staat Centella asiatica bekend om de levensduurbevor-
derende werking en herstellende, ontstekingsremmen-
de en genezende eigenschappen.

Centella Asiatica Reversa wordt verkregen uit de plant Centella asiatica, die ook als Gotu 
Kola of Aziatische waternevel bekendstaat en voorkomt in vochtige regio's in Azië. In onder-
zoek naar de werkzame stoffen is aangetoond dat dit een echte ‘bron van eeuwige jeugd’ 
is voor menselijke fibroblasten. Aanvullende, zeer effectieve antioxidanten en actieve detoxi-
ngrediënten dragen daarnaast bij aan het beschermen tegen en afvoeren van metabolische 
afvalproducten van de huid. 

Wat in de eerste instantie onzichtbaar op celniveau gebeurt, wordt kort daarna duidelijk 
zichtbaar in de vorm van een stevigere en meer elastische huid. Deze twee effecten hebben 
op hun beurt weer een directe impact op het uiterlijk, of in elk geval zorgen ze voor een  
verbetering ervan: rimpels worden minder.



Reukeloze-kamille-extract  
Ook reukeloze-kamille-extract heeft een 
Botox®-achtig effect. Dit natuurlijke, Eco-
cert-gecertificeerde extract wordt verkregen 
uit reukeloze kamille, die voorkomt in regio's 
met een koel tot gematigd zeeklimaat. Naast 
de spierontspannende werking, wat leidt tot 
een vermindering van mimieklijntjes, heeft 
reukeloze-kamille-extract nog meer positie-
ve eigenschappen. Het werkt antioxiderend, 
verbetert het vochtgehalte in de huid en sti-
muleert de collageenproductie, waardoor 
rimpels van binnenuit worden opgevuld en 
de huid steviger wordt. Dit actieve bestand-
deel bevat de waardevolle vitaminen B5, B6, 
B9 en niacine, mineralen zoals calcium, mag-
nesium, natrium, kalium, zink en mangaan, 
en fructose, sucrose en oligopeptiden. 

Matrixyl® 6
Deze biomimetische peptiden van de 
nieuwste generatie stimuleren de syn-
these van zes essentiële huidbestand-
delen die verantwoordelijk zijn voor  
de extracellulaire matrix en de natuurlijke  
barrièrefunctie van de huid: collageen I, III en 
IV, fibronectine, hyaluronzuur en glycoproteï-
nen. De huid wordt strakker, gelift en van bin-
nenuit opgevuld. Rimpels verminderen en de 
huid wordt gladder.

R4-detox-complex 
Het krachtige complex van actieve ingrediën-
ten bestaat uit de vier power-bestanddelen. 
Deze werken op verschillende huiddiepten, 
van de beschermende zuurlaag van de huid 
tot in de cel. Als een soort schild bescher-
men ze tegen schadelijke omgevingsinvloe-
den, zoals uv-straling en luchtverontreiniging. 
Op celniveau heeft het complex een sterk an-
tioxiderende werking, beschermt het de DNA 
van de cel en activeert het zijn eigen ontgif-
tings- en herstelmechanismen.

Gatuline® Expression 
Dit revolutionaire actieve bestanddeel wordt 
verkregen uit champagneblad, dat veel voor-
komt in tropische gebieden. Deze plant remt 
de samentrekking van de gezichtsspieren en 
voorkomt daarmee expressielijntjes. Dit effect 
is voornamelijk te danken aan de stof spilan-
thol die de plant bevat, die om deze reden 
‘natuurlijke Botox®’ wordt genoemd. Zelfs 
wanneer spilanthol puur uitwendig wordt ge-
bruikt, heeft deze stof een spierverslappende 
werking, om rimpels snel en zeer effectief te 
verminderen. 

Overige belangrijke ingrediënten:



De nieuwe MIRATENSE  
LIFT DETOX-producten zijn

VRIJ VAN 
ETHANOLAMINEN

VRIJ VAN  
PEG

VRIJ VAN 
PARABENEN

VRIJ VAN  
OXYBENZONE

VRIJ VAN 
MINERAALOLIE

VRIJ VAN
FTALATEN

VRIJ VAN 
CYCLISCHE SILICONEN

VRIJ VAN FORMALDEHYDE 
EN ‘VRIJZETTERS’



la mousse pureté | soft cleansing mousse
Deze zeepvrije mousse reinigt de gezichtshuid 
op milde, maar grondige wijze. Het speciale 
Lotus-Clean-systeem voorkomt dat grotere  
vuildeeltjes zich opnieuw kunnen ophopen. 
De aangenaam luchtige schuimtextuur is ge-
schikt voor elk huidtype en dagelijks gebruik. 
Reinigt de huid niet alleen, maar hydrateert 
en beschermt deze ook en geeft een zijde-
zacht gevoel.
Belangrijke actieve ingrediënten: Purisoft®, Hydrosystem 
Aquaxyl™, zijde-extract

la lotion pureté | soft cleansing toner
De alcoholvrije toner maakt de reiniging af 
en bereidt de huid optimaal voor op de vol-
gende stap in uw verzorgingsroutine. Dit pro-
duct werkt verfrissend en hydraterend, maar 
brengt ook de natuurlijke beschermende 
zuurlaag van de huid in balans en exfolieert 
de huid op zachte wijze met een mild fruit-
zuurcomplex. Dat zorgt voor een gelijkmati-
ge teint. Ook zeer geschikt voor de droge en 
gevoelige huid.
Belangrijke actieve ingrediënten: AHCare™, Hydrosystem 
Aquaxyl™, D-panthenol, Lariksspons-extract

Ontdek uw  
bron van eeuwige jeugd



la crème deluxe | 24h anti-aging cream
Deze innovatieve 24-uursverzorging wordt 
mogelijk gemaakt door de meest moder-
ne, zeer effectieve ingrediënten om huidver-
oudering systematisch tegen te gaan, als 
‘bron van eeuwige jeugd'. De cellen worden 
met behulp van potente antioxidanten be-
schermd tegen nieuwe beschadigingen door 
vrije radicalen en tegelijkertijd ondersteund 
met het herstellend vermogen**. Actieve in-
grediënten van plantaardige oorsprong, met 
een Botox®-achtige spierontspannende wer-
king verminderen mimiekrimpeltjes en voor-
komen de vorming van nieuwe lijntjes**, voor 
een zichtbaar strakkere en jeugdigere huid.
Belangrijke actieve ingrediënten: Centella Asiatica Reversa,  
R4-detox-complex, Gatuline® Expression, reukeloze-kamil-
le-extract, Matrixyl® 6

le sérum deluxe | anti-aging serum 
Verkrijgbaar vanaf oktober 2021

la crème contour deluxe | anti-aging  
eye & lip cream
Deze parfumvrije formule is speciaal ontwik-
keld voor de zones van het gezicht waar ex-
pressielijntjes het meest uitgesproken zijn: 
rond de ogen en de mond. Het natuurlij-
ke reukeloze-kamille-extract vermindert 
het samentrekken van de gezichtsspieren 
zonder de gezichtsuitdrukking voelbaar of 
zichtbaar te veranderen, en zorgt bij regel-
matig gebruik voor minder diepe rimpels.  
Werkt bewezen tegen wallen**.
Belangrijke actieve ingrediënten: Centella Asiatica Reversa,  
R4-detox-complex, EyelissTM, reukeloze-kamille-extract,  

Matrixyl® 6

*COMPLIFE-onderzoek producttevredenheid – 30 vrouwen – in de leeftijd vanaf 40 jaar
**Werkzaamheid bevestigd door een onafhankelijk instituut in wetenschappelijke studies na 28 dagen regelmatig gebruik

la crème deluxe | 24h anti-aging cream
• Verhoogt het vochtgehalte in de huid**

•  Maakt rimpels minder diep**

• Versterkt de huidbarrière**

100% bevestigt dat hun huid meer gehydrateerd is*

96,7% bevestigt dat hun huid gladder is*

83,3% bevestigt dat hun huid voller is*

93,3% vindt de textuur van het product fijn*

96,7% bevestigt dat hun huid beschermd aanvoelt*

86,7% bevestigt dat hun huid hersteld aanvoelt*

la crème contour deluxe | anti-aging eye & lip cream
• Verhoogt de stevigheid en elasticiteit van de huid**

• Vermindert de diepte van rimpels rond de ogen (kraaienpootjes) en mond**

• Vermindert wallen onder de ogen**

86,7% bevestigt dat hun huid rond de ogen steviger en gladder is*

93,3% bevestigt dat hun huid rondom de ogen en mond er beter uitziet*

80,0% bevestigt dat hun huid rond de ogen en mond voller is*

93,3% vindt de textuur van het product fijn*

86,7% bevestigt dat hun huid rond de ogen en mond gerevitaliseerd is*



“Luxess” –  
minimalistische elegantie

Onze producten zijn verpakt in transparant cellofaan.  

Dit beschermt en verzegelt het product. 

Ons cellofaan is:    
• gemaakt op basis van hernieuwbare grondstoffen
• als composteerbaar gecertificeerd (huishoudelijk en  
 industrieel)
• binnen 3 maanden volledig afgebroken



la méthode  
MIRATENSE deluxe 

In de traditionele chinese en ayurvedische geneeskunde wordt, Centella Asiatica Reversa, het 
actieve hoofdingrediënt van de productlijn MIRATENSE al sinds jaar en dag als geneeskrachti-
ge plant gebruikt. Het zorgde voor de inspiratie voor de MIRATENSE deluxe-methode, die de 
meeste moderne, zeer effectieve actieve ingrediënten combineert met traditionele elementen 
uit het Verre Oosten. 
 
Het resultaat is een luxueuze behandeling, die niet alleen voor een stralende en jonger uitzien-
de huid zorgt, maar ook voor een totale, diepe ontspanning. De rustgevende guasha-mas-
sage met jade, die ook zijn oorsprong vindt in de traditionele Chinese geneeskunde, ver-
mindert spanning in de gezichtsspieren en stimuleert de bloedcirculatie en lymfestroom. 
In combinatie met de ontgiftende en hoogwaardige verzorgingsproducten uit de product-
lijn MIRATENSE LIFT DETOX worden duidelijk zichtbare resultaten bereikt: duidelijkere  
gezichtscontouren, een volle, gladde huid en een prachtige glow. 
 
Na de behandeling ziet u er niet alleen uit alsof u van een heerlijke vakantie hebt genoten, 
maar voelt u zich ook zo!



la crème deluxe 
Luxueuze 24-uursverzorging  

met Botox®-effect 
en R4-detox-complex

le sérum deluxe 
Hoogwaardig geconcentreerd  

actief ingrediënt met  
Luxus-Lifting-formule

la crème contour deluxe
Luxueuze, parfumvrije  

oog- en mondverzorging  
tegen ouderdoms- en expressielijntjes



















  



















  



Welk product is geschikt voor welk huidtype?

Huid met herstelbehoefte

la mousse pureté
Luxueuze, milde reinigingsmousse 

met ‘Lotus-Clean-systeem'

Vettige huid

Droge huid

Gevoelige huid

la lotion pureté 
Luxueus, verfrissend 

gezichtswater met milde 
fruitzuren en vochtcomplex

MIRATENSE LIFT DETOX

























Ontdek uw bron van eeuwige jeugd!

Gemengde huid



Alle JEAN D’ARCEL cosmeticaproducten zijn alleen beschikbaar in geautoriseerde schoonheidssalons en spa's. 
Want niemand is beter geschikt om u kennis te laten maken met onze producten dan de professionele schoon-
heidsspecialiste.  
Alleen de schoonheidsspecialist is in staat de huidige huidconditie te herkennen en de juiste verzorging aan te 
bevelen.
De combinatie van een gerichte salonbehandeling en een regelmatige thuisverzorging biedt u de beste garantie  
voor het effect van ons verzorgingssysteem.  
Onze ambitie is om uw schoonheid te behouden en te perfectioneren met een perfecte verzorging.
Laat u adviseren over de verschillende mogelijkheden voor professionele salonbehandeling gecombineerd  
met uw persoonlijke verzorging thuis.

Uw JEAN D’ARCEL schoonheidssalon:

DE: JEAN D’ARCEL Cosmétique • D-77675 Kehl • Germany • Tel.: +49/78 53/92 73-0 • www.jda.de

NL: CARE COSMETICS • Oosteinde 1 • 2991 LG Barendrecht 
  Tel.: 0031-88 99 66 200 • e-mail: info@carecosmetics.nl • www.carecosmetics.nl

BE: Delise Cosmetics BVBA • Kortrijkseweg 290 • 8791 Waregem 
  Tel.: 0032-56/25 20 02 • e-mail: info@jeandarcel.be • www.jeandarcel.be
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