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Meer dan 60 jaar ervaring, competentie en succes!

Het familiebedrijf JEAN D’ARCEL cosmétique staat 
voor hoge kwaliteit, effectieve huidverzorging en 
een samenwerking met de schoonheidsspecialist 
gebaseerd op partnerschap.
 
Tot op heden zijn de producten van JEAN D’ARCEL 
verkrijgbaar in meer dan 40 landen. 

Ontstaan uit de traditie van Franse cosmetica en 
verder ontwikkeld met innovatieve- en constante 
vernieuwingsdrang, is het doel van JEAN D’ARCEL 
het behouden van de schoonheid door middel van 
perfecte verzorging. 

Een hoog niveau van productverdraagbaarheid en 
effectiviteit zijn belangrijke sleutelelementen bij de 
productontwikkeling. Voordat de producten worden 
geleverd aan instituten en schoonheidssalons, zijn 
deze onderworpen aan uitgebreide klinische- en 
dermatologische testen.

Met zijn exclusieve behandelings- en 
productconcepten biedt JEAN D’ARCEL een 
gevarieerd assortiment, dat alleen verkrijgbaar is in 
schoonheidssalons, instituten en spa’s. Het gehele 
assortiment bevat schoonheidsconcepten voor de 
professionele cosmeticabranche, met hoogwaardige 
verzorging voor mannen en vrouwen, make-up, een 
exclusieve lichaamsverzorgingslijn en parfums. 

Moderne anti-aging behandelingen, producten voor 
het corrigeren van rimpels, de MIRATENSE lijn 
met de luxueuze SHIN TAI behandeling en de 
exclusieve huidverzorgingslijn “rose sublime” zijn 
essentiële elementen van het assortiment. Naast 
hun bewezen resultaten bieden deze gevarieerde 
behandelingen een geweldig behandelcomfort en 
intensieve wellnesservaring, dankzij producten die 
elkaar aanvullen en complementeren.

JEAN D’ARCEL is vooruitstrevend en wordt 
gekenmerkt door:

•   Een productfilosofie waarmee 
schoonheidsspecialisten over de hele wereld zich 
kunnen identificeren.

•   Innovatief onderzoek en ontwikkeling.
•   Strenge kwaliteitscontroles.
•   Kwalitatieve grondstofselectie.
•   Hoge productiestandaard.
•   Exclusief verkoopkanaal.
•   Uitgebreid aanbod van cursussen.
•   En vooral een relatie met de 

schoonheidsspecialisten gebaseerd op 
partnerschap.

3



démaquillante



démaquillante
Zachte en effectieve reiniging.  
Fris, puur, ontspannend en verzorgend.

mousse nettoyante satin
creamy cleansing foam
Reiniging voor elk huidtype.
•  Zachte reinigingscrème van 

uitzonderlijk licht schuim.
•  Heeft een licht verhelderend effect 

door melkzuur. 

lait aux herbes°
gentle face cleanser
Reinigingsmelk voor de droge- en 
gevoelige huid of de huid met 
couperose/rosacea.
•  De huid wordt gereinigd op een 

uitzonderlijk zachte manier.
•  Irritaties worden vermeden, de huid is 

gekalmeerd.

lait tilleul°
balancing cleanser
Reinigingsmelk voor de  
gemengde huid.
•  Irritaties worden tegengegaan.
•  De huidstructuur ziet er weer fris, 

schoon en verfijnd uit.

lait clarifiant°
clarifying cleanser
Reinigingsmelk voor de  
onzuivere acnéhuid.
•  De vorming van ontstekingen wordt 

bestreden.
•  De verspreiding van bacteriën wordt 

tegengegaan dankzij de antibacteriële 
werking.

gel nettoyant purifiant
purifying cleansing gel
Diep werkende, verzachtende 
reinigingsgel voor de vette en onzuivere 
huid.
•  Verwijdert overtollig talg.
•  Helpt bij het voorkomen van nieuwe 

comedonen.

lotion désincrustante°
exfoliating tonic
Schuimende dieptereiniging voor elk 
huidtype.
Zeepvrij.
•  Het teveel aan talg- en dode huidcellen 

wordt verwijderd.
•  De huid is intensief gereinigd en 

gezuiverd.

démaquillant pour les yeux°
eye make-up remover
Oog make-up remover met een 2 fasen 
formule.
•  Verwijdert waterproof make-up zonder 

problemen.

lotion aux herbes°
gentle face tonic
Gezichtslotion voor de droge, gevoelige 
en couperose/rosacea huid.
•  Kalmerende werking en vergroot de 

weerstand van de huid.
•  Optimaliseert het vermogen van 

de huid om de daarop volgende 
werkstoffen beter te absorberen.

lotion tilleul°
balancing tonic
Gezichtslotion voor de gemengde huid.
•  Verwijdert resten van de reinigingsmelk 

en chloor- en kalkresten van water.
•  De huid wordt gekalmeerd en het 

huidbeeld verfijnd.

lotion clarifiante°
clarifying tonic
Gezichtslotion voor de vette, onzuivere 
huid.
•  Verwijdert resten van de reinigingsmelk 

en chloor- en kalkresten van water.
•  Droogt onzuiverheden uit waardoor 

deze sneller verdwijnen.

poudre peeling enzymatique°
enzymatic scrub powder
Enzymatische peeling van ananas en 
papaja.
•  De huid verliest haar dofheid en 

herwint haar frisheid.
•  Voor een perfecte, mooie en stralende 

huid.

peeling nettoyante satin°
satin cleansing scrub
Romige peeling voor een stralend 
huidbeeld.
•  Verwijdert afgestorven huidschilfers.
•  Met hoogwaardig sheaboter voor een 

zijdezacht huidgevoel.

Enkel in cabineverpakking:

peeling vital enzymatique
enzymatic peeling
Diepreinigende enzympeeling.
•  Dode hoorncellen worden verwijderd, 

zorgt voor een verfijnde en frisse huid.

Toestel voor thuisverzorging

ultrasonic skin perfector
Met ultrasone functie voor intensieve 
reiniging van de huid en betere opname 
van actieve werkstoffen. 
Frequentie: 28 kHz  
(tolerantie +/- 4) lage frequentie
Materiaal: ABS plastic
CE Certification

° ook beschikbaar in cabine-formaat
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hydratante



hydratante
Voor droge huid met een tekort aan vocht en vet. Revitaliserende 
ingrediënten en hydratatie zorgen voor energie en bescherming van 
de huid.

fluide hydratant
moisturizing fluid
Licht, snel intrekkend serum die zorgt 
voor intense hydratatie. De lichte textuur 
trekt snel in, waardoor uw teint er 
gevoed en fris uitziet. 
•  Bestaande lijntjes en rimpels worden 

verzacht.
•  Ondersteunt de barrièrefunctie van de 

huid.

24h crème sorbet hydratante
moisturizing sorbet cream
Ultralichte, vochtinbrengende verzorging 
met een heerlijk, zacht smeltende 
structuur.
•  Hydrateert de huid en maakt haar glad 

en soepel. 
•  Fungeert als voedend, beschermend 

schild en helpt de elasticiteit van de 
huid terug te winnen.

crème jour hydratante°
moisturizing day cream
Geconcentreerde vochtinbrengende 
verzorging voor de droge, gespannen 
huid.
•  Hydrateert intensief en beschermt de 

vochtbarrière.
•  Fijne lijntjes en rimpels worden 

verminderd en de huid ziet er voller, 
gladder en steviger uit.

crème nuit hydratante
moisturizing night cream 
Rijke, zachte nachtverzorging met 
effectieve hydraterende bestanddelen 
voor de droge, vochtarme huid. 
•  Versterkt de vochtbarrière en zorgt 

ervoor dat u ‘s ochtends stralend 
ontwaakt.

•  Textuur met overnight-functie geeft de 
teint souplesse en frisheid.

gelée hydratante aloë vera°
moisturizing gel
Intensieve vochtigheidsgel speciaal voor 
de droge huid. De lichte textuur met 
zachte gelformule trekt direct in.
•  Ondersteunt de huid in het verkrijgen 

van een optimale vochtbalans.
•  Rode vlekjes en irritaties worden 

gekalmeerd en de huidbarrière wordt 
verstevigd.

crème yeux hydratante  
moisturizing eye cream 
Verfrissende oogcrème met een lichte 
en zijdezachte consistentie, die is 
afgestemd op de dunne huid rondom 
de ogen. 
•  Ondersteunt het herstellend vermogen 

en verbetert de veerkracht.
•  De huid rondom de ogen wordt bij elk 

gebruik frisser, gladder en stralender. 

cure hydratante intense°
intense moisture concentrate 
Werkstoffenconcentraat met 3D-effect 
voor een intenseive hydratatie van de 
gedehydrateerde, droge huid. 
•  Zorgt voor een egaler, stralender en 

frisser huidbeeld. 
•  De huid voelt steviger en toch heerlijk 

zacht aan, fijne rimpels lijken minder 
diep. 

soin des lèvres
lip care stick
 Lipbalsem voor ruwe en gebarsten 
lippen. Werkt hydraterend en herstellend 
door de aanwezigheid van shaboter en 
meadowfoamolie-extract. 
•  Op basis van plantaardige werkstoffen 

en natuurlijke bijenwas, zonder 
paraffine oliën.

•  Perfect geschikt voor dagelijks gebruik.
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Enkel in cabineverpakking:

crème de massage hydratante 
moisturizing massage cream
Rijke massagecrème met hyaluronzuur, 
aloë vera en ramboetan extract. 
•  Deze hydraterende massagecrème 

op basis van karitéboter, avocado- 
en amandelolie biedt een uitstekend 
massagecomfort met een bijzonder 
hoog glijvermogen. 

° ook beschikbaar in cabine-formaat



sensitive



sensitive
Effectieve anti-stress huidverzorgingsproducten  
met neuropeptiden. Voldoen aan de noden van een gevoelige huid.

fluide douceur
anti-stress fluid
Lichte fluide voor de vet-gevoelige huid.
•  Helpt de symptomen van gestreste, 

geïrriteerde huid te verminderen en 
beschermt tegen roodheid*.

•  Kalmeert de huid* en zorgt voor een 
verbeterde soepelheid.*

crème douceur°
anti-stress cream
Milde crème voor een gevoelige, droge 
huid.
• Helpt huidirritaties te kalmeren en de 

weerstand te versterken.
• Deze effectieve, innovatieve 

bescherming tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf vermindert 
roodheden*.  

crème douceur riche°
anti-stress cream rich
Rijke crème voor de gevoelige, zeer 
droge huid.
• Beschermt en kalmeert gestresseerde 

huid en vermindert roodheden*.
• Voor een sterkere weerstand van de 

huid met een soepel en ontspannen 
uitzicht*.

crème douceur yeux°
anti-stress eye cream
Kalmerende rijke crème met 
geconcentreerd vocht voor een 
evenwichtig, zijdezacht ooggebied.
• Helpt met name bij gevoelige 

huidgevoeligheid.
• Vermindert droogtelijntjes. Donkere 

kringen, roodheden en irritaties 
verminderen*.

SOS cure douceur°
anti-stress cure
Kalmerend, anti-irriterend concentraat 
speciaal voor overgevoelige huid en 
couperose.
•  Voorkomt roodheid en verlicht 

onmiddellijk stressreacties*.
•  De gekalmeerde huid is gewapend 

tegen invloeden van buitenaf.

SOS masque douceur°
anti-stress mask
Kalmerend crèmemasker voor 
hypergevoelige, droge en geïrriteerde 
huid.
•  Kalmeert roodheid en geïrriteerde 

huidirritaties in enkele minuten*.
•  Onaangenaam spanningsgevoel maakt 

plaats voor een huid in balans.

crème couperose°
couperose cream
Speciale ontstekingsremmende crème 
voor de behandeling van couperosehuid.
• Ongewenste roodheid kan worden 

gecamoufleerd dankzij het kleur-
neutraliserende effect*.

• Helpt de elasticiteit van bloedvaten 
te versterken en ondersteunt het 
regeneratieproces.

fluide anti-rougeur°
redness relief fluid
Kalmerende fluide voor overgevoelige, 
gestreste huid die lijdt aan onaangename 
stresssymptomen.
• Verzacht roodheden en irritaties*.
•  Beschermt tegen schadelijke invloeden 

van buitenaf.

crème solaire protectrice 
SPF 30
sun protection add-on
Lichte, niet-vette zonbescherming die 
beschermt tegen UVA en UVB -straling.

• Kan zowel onder als boven de 
gebruikelijke dagverzorging aangebracht 
worden.
•  Ook geschikt voor couperosehuid.

Enkel in cabineverpakking: 

gel de massage douceur
anti-stress massage gel
Rijke massagegel met een hoog 
glijvermogen. Bevat Monoi Tiare olie uit 
Tahiti, welke uiterst bevorderlijk is voor 
extreem droge en gevoelige huid.
•  Kalmeert dankzij wierook extract. 
•  De zijdeachtige consitentie zorgt voor 

een langdurige massage ervaring.

masque tissu beauté aloë vera

aloë vera sheet mask
Het onmiddellijk kalmerende vliesmasker 
met aloë vera zorgt voor een verfriste en 
ontspannen teint. 
•  Voedt de huid met mineralen, vitaminen 

en vocht.
•  Helpt om het natuurlijk herstelvermogen 

van de huid te bevorderen, de 
barrière-eigenschappen van de huid 
te versterken en de huid zo steviger te 
laten ogen. 

•  Aloë vera werkt kalmerend en helpt om 
huidirritatie te verminderen. 
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° ook beschikbaar in cabine-formaat
*Actieve ingrediënten bewijs in vitro



purifiante



purifiante
Voor de gemengde, onzuivere- en vette huid.
Overtollige talgproductie wordt genormaliseerd, ontstekingen worden 
effectief bestreden.

crème sebo-balance°
24h clearing cream
Hydraterende 24-uurs-crème voor de 
onzuivere huid.
•  Bestrijdt de Propioni-bacteriën die 

acné veroorzaken.
•  Het gehele huidbeeld is gezuiverd.

crème clarifiante°
blemish control
Speciale verzorging voor de onzuivere 
huid die plaatselijk aangebracht wordt. 
•  Puistjes en pukkels worden actief 

bestreden.
•  Ontstekingen worden effectief 

verhinderd.

24h crème lactique mate°
pore minimizer cream
Huidverfijnende 24-uurs crème voor 
de gemengde tot vette huid met grove 
poriën die niet echt geneigd is naar het 
ontwikkelen van mee-eters.
•  Laat de poriën er verfijnd uitzien. 
•  De huid is perfect gehydrateerd, geeft 

een licht matterend effect.

24h fluide lactique mat
pore minimizer fluid
Huidverfijnende, matte 24-uurs fluide voor 
de vette tot zeer vette huid met grove 
poriën.
•  De huid met grove poriën ziet er  

direct verfijnd en egaal uit.
•  Zorgt voor een matte huid en  

voorkomt mee-eters.

masque astringent°
clearing mask 
Speciaal masker voor de normalisering 
van de vette, onzuivere huid.
•  Normaliseert de talgproductie; 

antiseptische werking.
•  Het talg wordt geabsorbeerd en 

oneffenheden verdwijnen. De huid ziet 
er puur en schoon uit.

cure normalisante°
oil control
Zeer effectief concentraat met 
antibacteriële werking.
•  Heeft een antiseptische werking, 

ontstekingen verminderen snel.
•  De productie van talg en een vette 

glans worden significant verminderd.

stick contrôle
touch stick
Anti-puistjes roll-on stick met  
antibacteriële werking.
•  Verlicht acute ontsteking  

en droogt deze uit.
•  Heldere, kleurloze vloeistof,  

verkleint de poriën.
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° ook beschikbaar in cabine-formaat



végétalie
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° ook beschikbaar in cabine-formaat

végétalie 
Een bijzondere combinatie van gecertificeerde, natuurlijke cosmetica met een 

veganistische formulering, gecertificeerd door de Vegan Society.  

Alle producten zijn bekroond met het NATRUE kwaliteitskeurmerk,  

wat staat voor puur natuurlijke cosmetica en het handelsmerk van de Vegan 

Society voor een productsamenstelling vrij van dierlijke ingrediënten.

nettoyant doux micellaire°
all in one cleanser
Zeer verdraagzame en snelle 3-in-1 
reiniger.
•  Zorgt voor diepe hydratatie.
•  Effectief en verzachtend.
•  Verwijdert probleemloos vuil en make-

up.

24h crème réhydratante°
deep moisture cream
Diep hydraterende 24-uurs crème.
•  Verzacht droogterimpels.
•  Voor een zachte en strakkere huid.

24h crème sensitive
perfect calming cream
Beschermende 24-uurs crème voor de 
gevoelige huid.
•  Voor een huid die in balans is, die 

zacht aanvoelt en straalt.
•  Helpt bij het versterken van de huid en 

beschermt tegen vrije radicalen.

crème yeux°
eye zone smoother
Milde, hydroactieve oogcrème.
•  Kalmeert de huid en beschermt tegen 

schadelijke invloeden van buitenaf.
•  Helpt bij het reduceren van donkere 

kringen en wallen.
•  Vermindert rimpels.

sérum anti-âge°
keep young serum
Hooggeconcentreerd serum tegen  
rimpels.
•  De huid ziet er stralend en  

strakker uit.

peeling soyeux°
deep cleansing scrub
Zachte bamboegranulaat scrub.
•  Reinigt de huid diep in de poriën door 

het verwijderen van dode huidcellen.
•  De huid voelt zijdezacht aan. 

Zorgt voor een frisse en verfijnde 
huidstructuur.

Enkel in cabineverpakking: 

massage stimulant
activating massage cream
Rijke massagecrème met geselecteerde 
plant-gebaseerde oliën zoals avocado, 
jojoba en mariadistel.
•  Voor een goed masseervermogen dat 

langdurig aanhoudt. 
•  De zijdeachtige consistentie zorgt voor 

een langdurige massage ervaring.

masque réhydratant
hydroactive mask
Hydroactief en harmoniserend 
gezichtsmasker. 
•  Intensief hydroactief effect.
•  Voor een stralende en zijdezachte 

huid.

concentré fraîcheur  
réhydratante
pure moisture concentrate
Een kleine schat met een groot effect.
•  Zorgt voor een stralend voorkomen. 

Helpt bij het verzachten van rimpels en 
het verbeteren van de huidstructuur.

•  Druivenwater en vochtcomponenten 
zorgen voor een intensieve hydratatie 
van de huid.
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° ook beschikbaar in cabine-formaat

ARCELMED®

Een combinatie van dermatologische, esthetische en cosmetische 
kennis.

Dermal Oil Cleanser°
Wateroplosbare 2-in-1 reinigingsolie met 
de fijnste plantaardige oliën.
•  Unieke dieptereiniging.
•  Verwijdert ook long-lasting en 

watervaste make-up.

Dermal Tonic Spray°
Lotion in sprayformaat, zonder alcohol.
•  Hydrateert intensief.
•  Verzacht de ontstoken huid.

Dermal Age Defy [light°
Intensief hydraterende dagcrème met 
regenererend effect.
•  Versterkt de weerstand.
•  Het vermogen van het huideigen 

herstelproces is gestimuleerd.

Dermal Age Defy [rich°
Intensief opbouwende crème met 
regenererend effect.
•  Bevordert het huidvernieuwingsproces. 
•  Beschermt tegen schadelijke milieu-

invloeden.

Dermal Repair Complex°
Zacht verkoelende emulsie met intensief 
herstellend effect.
•  Versnelt de regeneratie van de 

geïrriteerde huid.
•  Het huidoppervlak is verstevigd.

Dermal Calming Gel°
Intensief kalmerende gel, reduceert 
irritaties en roodheid.
•  Verkoelende en hydraterende gel voor 

de geïrriteerde en rode huid.
•  Ook geschikt na het ondergaan van 

dermatologische behandelingen (bijv. 
laser, epilatie, peeling).

Dermal Renewal Serum
Zacht en zeer effectief AHA-complex 
voor een dagelijkse micro-peeling.
•  Stimuleert het huideigen 

vernieuwingsproces. 
•  Zorgt voor een stralend mooie huid.

Dermal Vitamin C Skin Serum
Cocktail van werkzame stoffen van 
vitamine C-derivaat, vitamine E en 
ferulazuur met 3-voudige antioxidatieve 
werking.
•  Helpt het ontstaan van vlekken en 

rimpels te minimaliseren en geeft de 
huid nieuwe energie. 

•  De huid oogt soepeler, gladder en 
gelijkmatiger. 

•  Ondersteunt de huideigen hyaluron- 
en collageensynthese en het 
herstelvermogen van de huid. 

Dermal AHA Effect Cream
Crème voor het verfijnen van de 
huidstructuur, met fruitzuurcomplex. 
•  Verbetert de huidstructuur door een 

zachte exfoliatie. 
•  Stimulatie van collageen en elastine 

synthese. 
•  De huid krijgt nieuwe elasticiteit  

en strakheid.

Dermal ProBalance Cream°
Beschermende dagcrème met pre- 
en probiotisch werkzaam complex 
ondersteunt de microflora van de huid bij 
het opnieuw in evenwicht komen. 
•  Verstevigt de natuurlijke 

beschermingsbarrière tegen 
schadelijke omgevingsinvloeden.

•  Irritaties worden verlicht, de teint ziet 
er verfrist uit. 

Dermal Eye Repair°
Lichte ooggel tegen donkere kringen en 
zwellingen rond het oog.
•  Reduceert zwellingen, donkere cirkels 

en lijnen.
•  Voorziet de huid van vocht.

Dermal Whitening 
Concentrate
Concentraat met gestabiliseerde 
vitamine C.
•  Pigmentvlekken als gevolg van 

veroudering en licht verminderen.
•  De innovatieve werkzame stof versnelt 

de afbraak van aanwezige melanine en 
verhoogde verhoorning van de huid. 

•  De huid krijgt een lichtere, natuurlijke 
transparantie en nieuwe lichtintensiteit.

Dermal add on fluid°
SPF 50
Lichte anti-aging zonbescherming met 
zeer hoge zonnebescherming.
•  UVA- en UVB-filters beschermen de 

huid tegen vroegtijdige veroudering en 
hyperpigmentatie. 

•  Specifiek voor gevoelige huid.
•  Kan gemakkelijk onder of boven 

de gebruikelijke verzorging worden 
aangebracht.

Medical Beauty set
Set ter bescherming en heropbouw van 
de huid. 
•  Dermal calming gel (15 ml).
•  Dermal repair complex (15 ml).
•  Dermal sun protection SPF 50 (15 ml).

Enkel in cabineverpakking:

AHCare
Fruitzuurpeeling in concentratie van 
30%.
•  Ondersteunt intensief de 

huidvernieuwing.
•  De huidstructuur is zichtbaar verfijnd.

AHA Neutralisation
Neutraliserende gel voor 
fruitzuurbehandelingen.
•  Neutraliseert de PH-waarde van de 

huid na een fruitzuurpeeling.

Dermal Peptide Power Mask
Snel, intensief verzorgend vliesmasker 
voor elk huidtype.
•  Anti-aging masker met direct 

herstellend effect.
•  Helpt de gestreste huid en de huid die 

verlangt naar regeneratie. 
•  Biedt intensieve hydratatie.

Matrix Repair Concentrate
Anti-aging werkstoffenconcentraat met 
medisch component. 
•  Activeert het natuurlijke 

herstelvermogen van de huid.
•  Reduceert rimpeldiepte en volume.
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° ook beschikbaar in cabine-formaat

ARCELMED® BLUE
Een optimale verbinding van dermatologie, de modernste  
cosmetologie en de ideale combinatie van werkzame stoffen.

Dermal Refine Cleanser°
Zachte, crèmige reinigingsmelk die de 
huid mild maar diep reinigt tot in de 
poriën.
•  Helpt het weerstandsvermogen van de 

huid te versterken.
•  De huid voelt zacht en soepel aan.

Dermal Refine Tonic°
Milde tonic die irritatie vermindert en de 
teint zuivert.
•  Verwijdert resten van de reinigingsmelk 

en chloor- en kalkresten van water.
•  De natuurlijke 

huidbeschermingsbarrière wordt 
gestabiliseerd.

Dermal Refresh Gel 
(7% AHA)°
Milde fruitzuur- en enzymepeeling. 
Verwijdert afgestorven huidcellen 
en helpt het herstel van de cellen te 
versnellen.
•  Geschikt voor elk huidtype, specifiek 

voor de probleemhuid en gevoelige 
huidtypes.

•  De huid wordt intens verzorgd en 
gekalmeerd dankzij BioCereal.

Dermal Refresh Fluid  
(10% AHA)°
Intensieve fruitzuur- en enzympeeling. 
Verwijdert afgestorven huidcellen 
en helpt het herstel van de cellen te 
versnellen.
•  Geschikt voor elk huidtype, behalve 

voor de probleemhuid en gevoelige 
huidtypes. 

•  Reinigt verstopte poriën en verfijnt het 
huidbeeld.

Dermal Collagen Optimizer 
Day Protector°
Serum met intensief hydraterende 
werking.
•  Met hoog gehalte aan hyaluronzuur.
•  De huid is gladder en de elasticiteit 

neemt toe.

Dermal Collagen Optimizer 
Night Protector°
Intensief serum met effectief 
compenserende werking.
•  Helpt huidirritatie te verminderen en 

het herstelvermogen van de huid te 
versterken.



Medical Beauty



ARCELMED® Medical Beauty 
Professionele cabineproducten om te gebruiken in combinatie met 
high-tech behandelingsmethodes.
Uiterst effectieve actieve ingrediënten als basis voor uitzonderlijke 
behandelingsresultaten.
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GEENbewaarmiddelen,  geurstoffen en kleurstoffen, PEGs,silicones,  minerale oliën.

Dermal Lift Repair  
Concentrate
Hooggedoseerd actief 
ingrediëntenconcentraat met sterk 
herstelvermogen.
•  Activering van de nieuwe opbouw van 

de extracellulaire matrix.
• Diepgaand liftend en herstellend effect.

Dermal Hyaluron3 Filler 
Concentrate
Hooggedoseerd actief 
ingrediëntenconcentraat met 3-voudig 
laagmoleculair hyaluronzuur.
•  Voor een steviger, opgespannen 

huidgevoel.
•  Ultieme vochtinbreng in de huid.

Dermal Hyaluron Booster 
Concentrate
Hooggedoseerd actief 
ingrediëntenconcentraat met sterk 
hyaluron-booster effect.
•  Plantgebaseerd ingrediënt uit Thaise 

gember stimuleert de aanmaak van het 
huideigen hyaluronzuur.

•  Activeert een 3 dimensioneel 
volumevormend hyaluronzuur.

Dermal Mimic Lift 
Concentrate
Hooggedoseerd actief 
ingrediëntenconcentraat met een botox-
achtig ingrediënt tegen mimiekrimpels.
•  Uitstekend anti-rimpel effect.
• Voor minder mimische rimpels op 
korte termijn.

Dermal Hyaluron5 Gel [5-fold
Opvullende 5-voudige hyalurongel 
voor cosmetische behandelingen met 
apparaten.
•  Met laagmoleculair hyaluronzuur.
• Onmiddellijk effect.

Dermal Cooling Mask
Verkoelend peel-off masker voor 
gestresseerde huid, ook specifiek na 
een needling behandeling om de huid te 
kalmeren.
• Werkt ontstekingsremmend.
•  Voor een bijzonder afkoelend effect op 

de huid.

Dermal Ultrasonic Contact Gel 
FACE
Contactgel voor ultrasone met aloë vera 
voor behandelingen met apparaten.
• Heel gladde contactgel.
•  Met aloë vera als extra verzorging.



Medical Beauty



ARCELMED® 
De medical beauty toestellen in het JEAN D’ARCEL  
TECHNOLOGY programma bevatten verschillende methodes voor 
onmiddellijk zichtbare resultaten.
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MicroSono C1100
Microdermabrasie 
Zachte, mechanische verwijdering van 
het bovenste gedeelte van de hoornlaag 
van de huid. 

Ultrasone
Ultrasone dient enerzijds voor de 
inwerking van actieve werkzame 
stoffen, anderzijds stimuleert het de 
bloedsomloop en de lymfestroom.

MultiNeedlingPro
Microneedling methode 
De behandeling is een milde, niet-
invasieve cosmetische methode en dient 
voor het kortstondig openen van de 
epidermale barrière, zodat cosmetische 
preparaten optimaal in de huid kunnen 
penetreren. Zorgt ervoor dat lijnen 
verminderen en voor een betere 
huidtextuur. 

Dermal-Peel
Diepe poriënreiniging en inbreng actieve 
werkstoffen via laagfrequente ultrasone.

Ultrasone
Ultrasone dient enerzijds voor de 
inwerking van actieve werkzame 
stoffen, anderzijds stimuleert het de 
bloedsomloop en de lymfestroom. 

MultifacePlus
Autopolaire iontophorese 
Voor uiterst gevoelige huid.
Innovatieve en verbeterde technologie 
die de circulatie een boost geeft en 
ervoor zorgt dat actieve ingrediënten 
beter worden opgenomen door de huid.

Bipolaire radio frequentie 
De vezels in de diepere lagen van het 
bindweefsel trekken samen door deze 
warmtebehandeling. Dit zorgt voor een 
onmiddellijk en langdurig zichtbaar liftend 
en verstevigend effect.

Elektroporatie
Mesotherapie zonder naalden 
om grotere molecules uit actieve 
ingrediënten in de diepere lagen van 
de huid in te brengen. Voor een betere 
huidstructuur.

MultifacePro
Autopolaire iontophorese 
Innovatieve en verbeterde technologie 
die de circulatie een boost geeft en 
ervoor zorgt dat actieve ingrediënten 
beter worden opgenomen door de huid.

Bipolaire radio frequentie 
De vezels in de diepere lagen van het 
bindweefsel trekken samen door deze 
warmtebehandeling. Dit zorgt voor een 
onmiddellijk en langdurig zichtbaar liftend 
en verstevigend effect.

Fototherapie met blauw/rood licht  
Deze combinatie zorgt voor uitstekende 
resultaten bij rosacea, couperose en 
vette huid dankzij het anti-inflammatoire 
effect.

Elektroporatie
Mesotherapie zonder naalden 
om grotere molecules uit actieve 
ingrediënten in de diepere lagen van 
de huid in te brengen. Voor een betere 
huidstructuur.

Plasma 
Een innovatieve methode voor een breed 
spectrum aan gebruiksmogelijkheden, 
zoals acné (puistjes, ontstekingen), 
verminderen van rosacea en couperose.

Body+FacePro
Gezicht
Elektroporatie
Mesotherapie zonder naalden 
om grotere molecules uit actieve 
ingrediënten in de diepere lagen van 
de huid in te brengen. Voor een betere 
huidstructuur.

Bipolaire radio frequentie 
De vezels in de diepere lagen van het 
bindweefsel trekken samen door deze 
warmtebehandeling. Dit zorgt voor een 
onmiddellijk en langdurig zichtbaar liftend 
en verstevigend effect.

Lichaam
Unipolaire radio frequentie
Dankzij de continu geproduceerde 
warmte wordt de stofwisseling en de 
lymfestroom in de cellen geactiveerd, de 
uitscheiding van vetzuren uit de vetcellen 
gestimuleerd en de vorming 
van nieuwe collageenvezels in gang 
gezet, wat bij regelmatig gebruik voor 
een strakker uiterlijk van de huid zorgt.
  
Hexapolaire radio frequentie
De multipolaire radiofrequentie wordt 
hoofdzakelijk gebruikt bij programma‘s 
om de huid te verstevigen. Vanaf een 
bepaalde temperatuur breken de 
hittelabiele verbindingen binnen het 
collageen open en de vezels worden 
korter. 



prestige vitamine+
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prestige
Het prestige-verzorgingssysteem combineert de kracht van een 
zeer efficiënte cocktail van de schoonheidsvitamines C, A en E 
met intensieve, werkzame pre- en anti-aging stoffen, duurzame 
hydratatie en waardevolle verzorgingscomponenten. 

émulsion vita extra fine
pre-age emulsion super light
Lichte, heerlijk zachte 24-uurs 
verzorgingsemulsie.
•  De hydratatie van de huid wordt 

aantoonbaar verhoogd.
•  De elasticiteit en veerkracht van de 

huid wordt merkbaar verbeterd.

crème vita fine°
pre-age cream light
Zachte 24-uursverzorging voor de 
normale tot droge huid.
•  Fijne rimpeltjes nemen aanzienlijk af en 

ogen gladder.
•  Hoogwaardige hydraterende factoren 

voeden de huid.

crème vita nutritive°
pre-age cream rich
Rijke, gemakkelijk intrekkende 
24-uursverzorging voor de droge huid.
•  De elasticiteit van de huid wordt 

verhoogd en de veerkracht oogt 
merkbaar verbeterd.

•  De huid wordt intensief gevoed met 
verzorgende lipiden. 

crème vita suprême
pre-age cream ultra-rich
Zeer rijke 24-uursverzorging voor de 
zeer droge huid.
•  De teint ziet er gerevitaliseerd, 

jeugdiger en stralender uit.
•  De tekenen van een ruwe, gestreste 

huid worden aantoonbaar verminderd.

crème vita yeux
pre-age eye cream
Verwennende oogverzorging voor een 
vitaal, jeugdig en stralend gedeelte rond 
de ogen.
•  Tekenen van fijne rimpeltjes, donkere 

kringen en wallen onder de ogen 
worden aanzienlijk verminderd.

sérum hydravita
vitamin glow serum
Zijdezacht pre-aging serum. 
•  Hydrateert de huid intensief en zorgt 

voor een egale, stralende teint. 
•  Vermindert zichtbaar fijne lijntjes en 

rimpels en geeft de vermoeide huid 
een extra glans. 

Enkel in cabineverpakking:

masque vita effet 
pre-age mask
Herstellend anti-agingmasker met 
gloweffect, dat het afweervermogen 
van de huid versterkt.

massage vita
pre-age massage cream
Hydraterende massagecrème 
met een extreem glijvermogen, 
te combineren met één van 
onderstaande concentraten.

concentré retinol 
booster concentrate
Retinol, een bestanddeel van 
vitamine A, helpt de huidvernieuwing 
te activeren en de tekenen van 
vroegtijdige huidveroudering te 
verminderen. 

concentré vitamin c 
booster concentrate
Powervitamine C beschermt tegen 
oxidatieve stress, verfrist en laat de 
vermoeide en vale huid weer stralen.

concentré moisture 
booster concentrat
Zeer geconcentreerd hyaluronzuur 
zorgt voor een intensieve hydratatie 
van de huid en helpt de elasticiteit 
van de huid op lange termijn te 
verbeteren.

concentré soothing 
booster concentrat
Geconcentreerde aloë vera 
ondersteunt de genezing van 
ontstekingsprocessen.
•  Werkt hydraterend, koelend en 

ontspannend.

concentré ceramide 
booster concentrat
Ceramiden ondersteunen het herstel 
van de huidbarrière, versterken deze 
en helpen het binnendringen van 
irriterende stoffen te voorkomen.

° ook beschikbaar in cabine-formaat



caviar
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caviar
Met kaviaarextract en zeebronwater voor een betere bescherming 
van de huid.

crème de jour°
day care
Revitaliserende dagverzorging. 
•  De vochtbalans van de huid 

is hersteld en het huideigen 
beschermingssysteem is versterkt.

•  Lift en versterkt de gelaatscontouren.

crème de nuit°
night care
Herstructurerende nachtverzorging.
•  Optimale ondersteuning bij de 

regeneratie tijdens de nachtelijke 
herstelfase van de huid.

•  Versterkt het huidweefsel, lift en verfijnt 
de contouren van het gelaat.

crème de protection
multi protection cream
24h crème voor de ideale bescherming, 
voornamelijk tijdens de koude 
wintermaanden. 
•  Beschermt de huid tegen invloeden 

van buitenaf.
•  Laat de huid opnieuw stralen.

gel beauté des yeux
daily eye gel
Intensief verzorgend oogproduct.
•  Ontspant, revitaliseert en regenereert 

de gevoelige huid rond de ogen.
•  Rimpels, lijnen en zwellingen 

verminderen.

concentré revitalisant°
DNA essential
Nieuwe energie en vitaliteit dankzij een 
unieke combinatie van werkstoffen.
•  Intensieve stimulatie en verjonging van 

de huid.
•  Verhoogt de stevigheid van de huid, 

gelaatscontouren worden strakker en 
rimpels worden effectief bestreden.

sérum collagène
collagen booster
Collageen booster voor een jeugdig 
voorkomen. 
•  Zijdeachtig serum voor het van 

binnenuit opvullen van de huid. 
•  Het huideigen productieproces van 

collageen is intensief geactiveerd.
•  De huiddichtheid en stevigheid is 

verbeterd.

crème de jour teintée
no.1 & no.2
tinted day cream
De licht getinte anti-aging dagcrème met 
kaviaarextract is ideaal voor het optisch 
egaliseren van oneffenheden op de huid.
•  Laat de huid er natuurlijk en fris uitzien. 
•  Hydrateert en geeft een gemiddelde 

dekking.

Enkel in cabineverpakking: 

masque tissu vitalisante
intensive vitality sheet mask
Zijdezacht, verstevigend vliesmasker met 
kaviaarextract ter verbetering van de 
eigen collageenproductie van de huid. 
•  Dankzij intensief gladmakende, 

werkzame anti-agingstoffen ogen 
lijntjes en rimpeltjes verminderd. 

•  Energiegevend planktonextract helpt 
om omgevingsstress af te weren, de 
herstelmechanismen van de huid te 
stimuleren en deze te beschermen 
tegen het proces van fotoveroudering. 

masque vitalisant
time release mask
Verzorgingsmasker voor stevigheid en 
vitaliteit.
•  De huid ziet er direct strakker, verfijnd 

en egaal uit.
•  Hoogwaardige ingrediënten geven een 

fluweelzacht gevoel. 
•  De huid heeft meer weerstand tegen 

invloeden van buitenaf.

° ook beschikbaar in cabine-formaat



renovar
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renovar®

Intensieve anti-aging verzorging tegen mimiekrimpels en 
voor een perfecte uitstraling. Trendproducten voor het verkrijgen van 
een stralende huid.

crème hyaluronique°
24h hyaluron cream
24-uurs hydraterende verzorging met 
een dubbele dosis hyaluronzuur.
•  Met een extra hyaluronbooster voor 

het stimuleren van de huideigen 
aanmaak van hyaluronzuur.

•  Lijnen en rimpels worden van binnenuit 
opgevuld.

sérum hyaluronique°
hyaluron pur² serum
Uniek, hoogwaardig serum voor 
intensieve hydratatie van het 
huidoppervlak op basis van natuurlijk 
hyaluronzuur. 
•  Helpt om het uiterlijk van fijne lijntjes en 

rimpels duidelijk te verzachten. 
•  Zorgt onmiddellijk voor een duurzame 

hydratatie van de bovenste huidlaag en 
voorkomt vochtverlies. 

masque hyaluron°
hyaluronic face mask 
Gelmasker met frisheidseffect en extra 
hydratatie.
•  Hyaluronzuur bindt vocht in de huid en 

heeft hierdoor een gladmakend effect 
op droogterimpels.

•  De huid ziet er fris en gezond uit.

crème yeux hyaluronique° 
hyaluron eye cream
Verfrissende oogverzorging met 
hyaluronzuur voor intensieve hydratatie. 
•  De combinatie van actieve ingrediënten 

helpt om vocht langdurig te behouden. 
Fijne lijntjes en rimpels zien er gladder 
uit. 

Phyto StemCell
24h crème rénovatrice
renewing face cream
Revitaliserende 24-uurs-crème met 
appelstamcellen.
•  De levensduur van de huidstamcellen 

wordt positief beïnvloed en de 
ontwikkeling van lijnen en rimpels 
wordt actief bestreden.

•  Ideaal voor de droge en vermoeide 
huid met een tekort aan elasticiteit.

Phyto StemCell
pads revitalisante yeux
eye lift pads
SOS-oogpads tegen ongewenste 
rimpels.
•  Tegen zwellingen en wallen.
•  Zorgt direct voor een vermindering van 

fijne lijntjes en rimpels.

24h crème anti-ox
urban defense cream
Versterkt de barrièrefunctie van de 
huid en beschermt tegen schadelijke 
omgevingsinvloeden.
•  De huid wordt gehydrateerd en bevrijdt 

schadelijke stoffen door een detox-
factor.

•  De huid oogt gladder, zachter, 
soepeler en stralender. 

serum anti-ox
urban defense serum 
De bijzonder lichte formule biedt 
met haar combinatie van werkzame 
anti-aging stoffen een intensieve 
bescherming tegen schadelijke 
omgevingsfactoren.
•  De huidstructuur oogt gladder, met 

een maximaal volume-effect en 
volkomen elastisch met een zichtbaar 
verbeterde stevigheid.

masque mousse energie
energy mousse mask
Licht, luchtig en revitaliserend 
moussemasker. 
•  Beschermt de huid tegen schadelijke 

invloeden van buitenaf en de daarmee 
gepaarde celbeschadiging.

•  Rimpels zien er gladder uit en de huid 
voelt zijdezacht aan.

gel amphisome
line minimizer
Zacht liftend effect met diepe werking. 
•  Hoog geconcentreerd anti-rimpel-

serum met direct effect op rimpels.
•  Gelaatstrekken zijn ontspannen, 

rimpels zijn verzacht en de 
huidstructuur is verbeterd.

crème active jour SPF 15
vital day cream
Multifunctionele dagverzorging.
•  Met geïntegreerde UV-bescherming en 

LXR technologie voor het regenereren 
van de huidbarrière.  

•  Gaat de ontwikkeling van 
pigmentvlekken tegen.

BB crème magique
nude age defense cream
Alles-in-1 verzorging met negen directe 
effecten. 
•  Beschermt de huidbarrière, 

reduceert rimpels, voorziet de huid 
van stevigheid en elasticiteit, biedt 
hydratatie en verhult oneffenheden. 

•  Pigmentvlekken worden lichter en de 
huid ziet er fris en stralend uit.

Enkel in cabineverpakking: 

masque collagène
collagen face mask
Crèmemasker dat werkt als revitaliserende 
bron van jeugdigheid voor de huid.
•  Marinecollageen voorziet de huid van 

een onmiddellijk gladmakend effect, 
extract van appelstamcellen geven de 
huid vernieuwde vitaliteit.

•  De huid ziet er gladder en vitaler uit.

masque arcelox®

arcelox® face mask
Verzorgend crèmemasker met liftend 
effect.
•  Plantaardige werkstoffen vergelijkbaar 

met botox zorgen voor een direct 
gladdere huid.

•  De huid ziet er strakker uit, rimpels zijn 
zichtbaar verminderd.

masque tissu hydra-intense 
hyaluron 
intensive hyaluron sheet mask 
Intensief hydraterend, opvullend 
vliesmasker met hoogmoleculair 
hyaluronzuur en een booster voor 
het stimuleren van de huideigen 
hyaluronproductie.  
•  Ideaal voor de droge huid, die een 

maximum aan veerkracht en elasticiteit 
kan terugwinnen. 

Phyto StemCell gel matrix
dermal delivery system
Natuurlijke hydrogel van dermatologisch-
cosmetisch toepassingsgebied.
•  Buitengewoon speciaal oogmasker voor 

behandeling in de cabine.

° ook beschikbaar in cabine-formaat



multibalance
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multibalance®

Harmonieus gecoördineerde producten en buitengewone 
behandelingssystemen met innovatieve ingrediënten verzekeren een 
speciale verzorgingservaring en anti-aging effect.

gel démaquillant confort°
mild gel cleanser
Zacht schuimende, vetvrije reinigingsgel 
met de hoogste verdraagbaarheid voor 
de huid.
•  Hydrateert en zorgt voor een 

wonderbaarlijk zijdezachte huid.
•  Verwijdert op een zachte manier zelfs 

moeilijk te verwijderen make-up.

lotion rafraîchissante°
refreshing lotion
Verfrissende, alcoholvrije gelaatslotion.
•  Zorgt voor een frisse huid.
•  Verwijdert chloor en kalk op een 

bijzonder zachte wijze.

émulsion lifting immédiat
quick lifting fluid 
Snelwerkende verzorging die poriën 
verfijnt en de gelaatscontouren glad 
maakt. 
•  Combineert de effectiviteit van een 

concentraat met het comfort van een 
verzorgende emulsie. 

•  Gladmakend effect treedt al na 15 
minuten op.

crème hydro anti-âge°
deep moisture lift 
Intensieve 24-uursverzorging voor de 
diepere lagen van de epidermis.
•  Intensieve hydratatie van alle 

huidlagen, de huid ziet er in balans en 
gekalmeerd uit. 

•  Zachte formulering die de huid laat 
stralen.

crème lifting confort°
lifting comfort cream 
Zeer zachte en effectieve 24-uurs anti-
agingverzorging.  
•  Natuurlijk hoogwaardige 

Phytohormonen verminderen 
zichtbaar lijntjes en rimpeltjes. 

•  De elasticiteit is verhoogd en de 
huidstructuur verbeterd.

crème riche anti-âge° 
deep moisture lift rich
Bijzonder rijke, intensief hydraterende 
24-uurs-verzorging.
•  Versterkt het immuunsysteem van 

de huid. Hoogwaardige oliën vullen 
lipiden-tekorten aan. 

•  De huid is uitstekend beschermd 
tegen UV-straling door het verhogen 
van de celbescherming.

crème satin des yeux°
silky eye cream 
Diepwerkende en revitaliserende 
oogcrème.
•  De gevoelige ooghuid is beschermd 

en krijgt nieuwe stevigheid en 
elasticiteit.

•  De huid rond de ogen is intensief 
gehydrateerd.

soin liftant éclat yeux°
express eye lift 
Zachte gelcrème in een pomp met 
applicator.
•  Zeer effectief, licht als een veertje, snel 

absorberend oogconcentraat. 
•  Tegen fijne lijntjes en rimpels.

crème cou et décolleté°
neck firming care 
Speciale crème-samenstelling voor een 
prachtige hals en decolleté.
•  Gaat tekenen van vermoeidheid 

tegen, de hals ziet er strakker uit.
•  Met DNA-bescherming tegen 

schadelijke UV-straling.

anti-âge des mains
triple action hand cream 
Buitengewone handcrème met 
drievoudig effect.
•  Perfecte, exclusieve handverzorging 

voor de veeleisende huid.
•  Werkt bijzonder verzachtend en 

beschermend bij een ruwe en 
gevoelige huid.

•  Gaat de vorming van pigmentvlekken 
tegen door middel van UVA- en UVB-
filters.

masque anti-âge°
lift repair mask 
Gladmakend verzorgingsmasker met 
een buitengewone combinatie van 
werkstoffen. 
•  Innovatief beschermingssysteem 

verbetert de huidstructuur. 
•  Intensieve hydratatie.
•  Waardevolle lipiden helpen de 

vochtbarrière te herstellen en het 
vocht vast te houden.

extrait lifting immédiat°
total face lift concentrate 
Perfect samengestelde anti-aging-
combinatie met een onmiddellijk effect.
•  Tegen vale, vermoeide en naar 

rimpelvorming neigende huid. 
•  Stimuleert de aanmaak van nieuwe 

collageen en elastine.
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° ook beschikbaar in cabine-formaat
*Actieve ingrediënten bewijs in vitro

°



méthode aphrodite



multibalance® – Méthode Aphrodite.
De perfecte anti-aging cabineverzorging.
Uitzonderlijke liftende behandeling met wellness gevoel.

spray d’aphrodite
feel good spray 
Geurconcentraat dat zorgt voor een 
fris gevoel en een speciale ervaring. 
Kan op de onderarmen van de 
schoonheidsspecialiste gesprayt worden 
voor een zachte geur.

gel démaquillant confort
mild gel cleanser
Grondige en snel schuimende 
reinigingsgel. Kan elke make-up, 
inclusief oogmake-up verwijderen. Het 
resultaat is een heldere, soepele en 
perfect gereinigde huid.

lotion rafraîchissante
refreshing lotion
Verfrissende, alcoholvrije gelaatslotion.  
Belastende chloor- en kalkresten worden 
geneutraliseerd en verwijderd. De huid 
wordt fris en helder.

soin liftant éclat yeux
express eye lift
Vederlicht powerproduct. Vermindert 
zwellingen en laat schaduwen 
verdwijnen.

fermeté cou et décolleté
neck & décolleté lifting
Intensieve behandeling voor de dunnere 
en drogere huid van hals en décolleté.  
Werkt hydraterend, vermindert lijntjes en 
rimpeltjes en verbetert de elasticiteit van 
de huid.

concentré d’aphrodite
lifting effect concentrate 
Effectieve werkstoffenampulle voor een 
zichtbaar jongere en strakkere huid. De 
natuurlijke huidbarrière wordt verstevigd 
en de huideigen collageenproductie en 
vochtigheid wordt geoptimaliseerd.

masque anti-âge
lift repair mask
 Crèmemasker voor een effectieve 
vermindering van de rimpeltjes.  
Regenereert, werkt weefselverstevigend, 
strak- en gladmakend. Zichtbare 
opvulling van de huid.

nuage d’aphrodite 
creamy foam mask
Zacht, uiterst stabiel schuim met 
zelfverwarmende werking. Verhoogt het 
inwerkingsvermogen van de werkstoffen. 

massage d’aphrodite 
perfect massage cream 
Heerlijke massagecrème met 
uitstekende masseereigenschappen, 
helpt de huid om een absoluut gevoel 
van ontspanning en welzijn te krijgen.

eau d’aphrodite 
relax water 
Een geurconcentraat dat de ziel beroert 
en de behandelingsbelevenis verhoogt.
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GLOW sensations 



experte beauté  – GLOW sensations. 
Trendproducten voor een jeugdig stralende huid.

sérum éclat immédiat
instant glow serum 
Lichtreflecterend serum voor de optische 
verbetering van kleine imperfecties 
voor een frisse, egale teint. De 
perfectionerende verzorging voor de 
huid verbergt rimpeltjes en kan de teint 
gladmaken en versterken dankzij het 
hydraterende effect. Geeft de huid een 
uniek glanseffect en een frisse, jeugdige 
uitstraling. 

masque éclat révolutionnaire
glow revolution mask
 Luxueus glowmasker met hoog 
hydratatiegehalte - aangevuld met 
liftende anti-aging peptiden. Een actief 
complex op basis van het Aziatische 
Jiaogulan-onsterfelijkheidskruid 
ondersteunt de regeneratie van de 
huid. Het powermasker zorgt voor een 
harmonieuze huidtint met een zijdezacht, 
vitaal gloweffect. 
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MIRATENSE LIFT DETOX



MIRATENSE® 
De sleutel voor het verlengen van de levensduur van cellen, zodat 
tekenen van huidveroudering zo lang mogelijk worden uitgesteld.

la mousse pureté°
soft cleansing mousse 
Luxueuze, zeepvrije reinigingsmousse 
met lotus-clean-systeem. 
•  Zijde-extract geeft de huid extra 

hydratatie en een zijdezacht gevoel. 
•  De aangenaam luchtige schuimtextuur 

is geschikt voor elk huidtype en voor 
dagelijks gebruik.

la lotion pureté°
soft cleansing toner 
Alcoholvrije toner die de huid optimaal 
voorbereidt op de volgende stap in uw 
verzorgingsroutine. 
•  Werkt verfrissend en hydraterend. 
•  Brengt de natuurlijke beschermende 

zuurlaag van de huid in balans en 
exfolieert de huid op zachte wijze met 
een mild fruitzuurcomplex. 

•  Uiterst geschikt voor de droge 
en gevoelige huid dankzij het 
hydrosysteem Aquaxyl™ en 
D-Panthenol.

le sérum deluxe°
anti-aging serum
Hoogwaardig concentraat dat werkt als 
een luxe lifting.
•  De huid wordt gerevitaliseerd en krijgt 

de optimale hoeveelheid vocht.

la crème deluxe
24h anti-aging cream
Deze luxueuze 24-uursverzorging 
combineert innovatieve technologieën 
die het verouderingsproces van de huid 
tegengaat. 
•  Actieve ingrediënten van plantaardige 

oorsprong, met een Botox®-
achtige spierontspannende werking 
verminderen mimiekrimpeltjes en 
voorkomen de vorming van nieuwe 
lijntjes. 

•  Ondersteunt ‘s nachts het natuurlijk 
regeneratiecomplex van de huid, 
waardoor uw teint ‘s morgens fris en 
stralend is.

la crème contour deluxe°
anti-aging eye & lip cream
Parfumvrije, intensieve formule met een 
luxe liftend effect die verouderingslijntjes 
en expressierimpels rond de ogen en 
lippen helpt te minimaliseren.
•  De huid wordt gerevitaliseerd en krijgt 

de optimale hoeveelheid vocht.
•  Zwellingen rond de ogen worden 

effectief verbeterd. 
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la méthode deluxe 



MIRATENSE® – La méthode MIRATENSE deluxe.
Een wellnessbehandeling die de meest moderne, zeer effectieve 
ingrediënten combineert met traditionele elmenten uit het Verre 
Oosten.

la mousse pureté
soft cleansing mousse
Luxueuze, zeepvrije mousse die de 
huid op een milde, maar grondige 
wijze reinigt. Het speciale Lotus-
Clean-systeem voorkomt dat grotere 
vuildeeltjes zich opnieuw kunnen 
ophopen.

la crème peeling saphir
sapphire peeling cream
Deze peelingcrème met echt puur 
saffierpoeder exfolieert de huid op milde 
wijze en stimuleert de aanmaak van 
nieuwe huidcellen.

lotion pureté
softening lotion
Milde, alcoholvrije lotion die intensief 
hydrateert en de huid zuivert. Exfolieert 
de huid op zachte wijze met een mild 
fruitzuurcomplex. 

le masque tissu cou et 
décolleté
intensive neck & decollete 
sheet mask
Verstevigend vliesmasker voor hals en 
decolleté. Het vochtgehalte in de huid 
wordt hersteld en de elasticiteit neemt 
toe. 

le concentré à effet BOTOX®

Botox® like concentrate
Intensief concentraat op basis van 
actieve ingrediënten bestrijden 
expresselijntjes doelgericht en zorgen 
voor snel zichtbare en bij regelmatig 
gebruik voor blijvende en duidelijke 
resultaten. 

la crème de massage deluxe
anti-aging massage cream
Volle, rijke gezichtsmassagecrème 
die actieve ingrediënten bevat om 
huidveroudering tegen te gaan en de 
huid intensief voorziet van vocht en 
belangrijke plantaardige vetten. 

le masque anti-âge deluxe
anti-aging cream mask
Zijdezacht crèmemasker dat rijk is aan 
hoogwaardige actieve ingrediënten om 
huidveroudering tegen te gaan en zorgt 
voor een zichtbaar lifftend effect. 

guasha jadesteen
Gua Sha Jade stone
Jadesteen voor masserend en 
ontstressend effect. Helpt de huid met 
het afvoeren van afvalstoffen door over 
de huid te schrapen. 

soft microdermabrasie toestel
soft dermabrasion system
Verbetert zichtbaar de huidstructuur. 
Het resultaat is een stralende, frisse en 
verjongende huid.

Inhoud: 1 SDS applicator
 1  ronde adapter – groot, voor 

het lichaam
 1  ronde adapter – klein, voor het 

gezicht
 1  driehoekige adapter – klein, 

voor het gezicht
 1 reflexzone stimulator
 2 batterijen, 1,5 V
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rose sublime



rose sublime
Het innovatieve DamasCell’Luxe Systeem en het werkstoffencomplex 
van de rose sublime geven de huid direct meer elasticiteit en  
stevigheid. De huid is zichtbaar gladder en heeft een stralende en 
gelijkmatige structuur.

sérum précieux
precious serum
Verzorgingsjuweel met het exclusieve 
DamasCell‘Luxe Systeem.
•  Zorgt voor een huid die er natuurlijk 

strakker en stralend uitziet.
•  Dit luxueuze anti-aging elixir helpt 

de huid bij het verkrijgen van haar 
volledige regeneratieve vermogen en 
corrigeert alle tekenen van een ouder 
wordende huid.

crème précieuse
precious cream
Luxueuze dag- en nachtcrème met een 
anti-aging effect. 
•  Streelt de huid als een zachte satijnen 

sluier en geeft nieuwe elasticiteit.
•  Reduceert lijnen en verfijnt het 

huidbeeld, de structuur ziet er frisser 
en stralender uit.

crème yeux précieuse
precious eye cream
Luxueus oogverzorgingsritueel voor 
nieuwe vitaliteit en frisheid. 
•  Deze uitgebreide verzorging helpt het 

gebied rond de ogen te regenereren.
•  Zwellingen, donkere kringen en 

het verlies aan elasticiteit worden 
bestreden.
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Efficiënte  
anti-aging serums 

La méthode d‘or précieux
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rose sublime – La méthode d‘or précieux.
Een behandeling in het teken van de Damascusroos met een 
indrukwekkend spectrum aan efficiënte werkingen. 

eau précieuse 
precious rose aroma
Uitmuntende essence met de edele geur 
van de Rosa Damascena en een bloemige, 
zacht poederachtige noot.

crème démaquillante précieuse
precious cleansing cream
Zachte reinigingscrème met hoogwaardige 
plantaardige oliën. De crème reinigt mild 
en verwijdert zelfs rijke crèmes en make-
up bijzonder grondig, zonder resten achter 
te laten. 

lait moussant précieux
precious cleansing milk 
Schuimende reinigingsmelk voor een 
heldere, zijdeachtige teint en een intacte 
huidbarrière. Het schuim hydrateert 
optimaal en is heerlijk zacht voor de huid. 

concentré d’or précieux
precious lifting concentrate
Werkzaam lifting-elixir met bladgoud voor 
ondersteuning van de huid- en celfuncties. 
Dankzij het globale anti-agingeffect zien 
rimpels er opgevuld uit.

massage d’or précieux 
precious massage cream
Edele massagecrème met de kracht 
van de Rosa Damascena, een uiterst 
actief hydraterend effect en innovatieve 
bescherming van de huidcellen. Rimpels 
ogen gladder en de huid voelt soepel en 
zacht aan. 

masque d’or précieux
precious lifting mask
Peel-off masker met gouden glans dat 
intensief hydrateert en zo bijdraagt aan 
de stabilisering van de vochtvoorraad in 
de huid.

spray pour le masque 
plastifying spray
Verfijnde spray met de edele geur 
van de Rosa Damascena voor het 
plastificeren van het anti-aging masker 
met de gouden glans van masque d’or 
précieux.



vénusté



° ook beschikbaar in cabine-formaat

vénusté
Lichaamscontourverzorging met een hoog gebruiksgemak,  
combineert wellness met effectiviteit. 

crème douche moussante°
delicate shower cream
Verzorgende douchegel.
•  Reinigt de huid zacht, maar grondig.
•  Ondersteunt het natuurlijke 

vochtgehalte.
•  De huid voelt zijdezacht en verzorgd 

aan.

sel de l’himalaya exfoliant°
himalaya salt scrub
Revitaliserende zout-olie lichaamspeeling.
•  De huid wordt ontdaan van dode 

huidcellen.
•  Maakt grondig schoon, revitaliseert en 

regenereert.
•  Verfrissende en aromatische 

geurbeleving.

lait corporel nourrissant°
deep comfort body lotion
Rijke lichaamslotion.
•  Vermindert snel het trekkerige gevoel 

van de huid. 
•  Beschermt tegen schadelijke invloeden 

van buitenaf.
•  Intensieve hydratatie.

crème jeunesse des mains° 
SPF 10
protective hand cream
Hydraterende handcrème.
•  Met aloë vera, rozenbottel en 

UV-bescherming.
•  Voor zijdezachte en stralend mooie 

handen.

crème pieds réparatrice°
foot repair balm 
Intensieve voetcrème.
•  Snel intrekkende crème.
•  Gaat irritatie, kloven en grove huid 

tegen. 
•  Zorgt direct voor een gevoel van 

welbehagen.

crème performance fermeté°
refirming body cream
Rijke, liftende comfort crème.
•  Met hydraterende, liftende en 

verstrakkende plantextracten.
•  Ondersteunt de huideigen elasticiteit.
• Zorgt voor een egale huid.

huile contour corps°
refirming body oil
Fijne, vloeibare olie met geconcentreerde 
plantenkracht.
•  Helpt bij het verbeteren van de 

elasticiteit.
•  Met kostbare oliën en een 

werkstoffencombinatie voor het 
bestrijden van het verlies aan 
elasticiteit.

•  Striae en lichte cellulitis worden 
bestreden.

gel action cellulite°
intense anti cellulite gel
Multi-actieve lichaamsverzorging.
•  Voor het behandelen van 

probleemzones op de heupen, billen 
en buik.

•  Zorgt voor een egaler huidbeeld.
•  Gaat de ontwikkeling van cellulitis 

tegen.
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solaire



solaire
Optimale bescherming door middel van een gebalanceerde  
combinatie van UVA- en UVB- filters. Zuiver watermeloenextract 
beschermt het DNA van de cellen.

mousse solaire 
sun foam
SPF 30
medium bescherming

Multifunctioneel schuim met 
zonnebescherming voor gezicht en 
lichaam.
•  Praktisch schuim met  

zonnebescherming. 
•  Met hoge SPF en actieve ingrediënten 

tegen vrije radicalen.
•  Helpt vroegtijdige huidveroudering te 

voorkomen. 
•  De huid wordt zacht en soepel.

gel-crème solaire 
creamy sun gel
SPF 30
medium bescherming

Zonnebescherming in een lichte gel-
crème emulsie voor gezicht en lichaam.
•  Voor vettige en gevoelige huid die de 

neiging hebben tot “zonne-allergie” of 
“Mallorca-acne”.

•  Helpt vroegtijdige huidveroudering te 
voorkomen.

fluide solaire
sun fluid
SPF 50
hoge bescherming

Hoge zonbescherming met onmiddellijk 
effect. Specifiek voor gevoelige huid. 
Niet vet of kleverig en wordt snel 
opgenomen zonder witte residus na te 
laten. 
•  Anti-aging-effect tegen schade door 

de zon veroorzaakt.
•  Minerale filters & UVA en UVB filters 

zorgen voor een aanzienlijke zon- en 
celbescherming.

•  Specifiek voor gevoelige huid.

poudre protection solaire 
sun protection powder 1 & 2
SPF 50
hoge bescherming

Poeder met SPF 50 voor een matte en 
vlekkeloze finish.
•  UVA en UVB filters bestrijden de door 

licht veroorzaakte huidveroudering en 
celbeschadiging.

•  Parabenen- en parfumvrij.
•  In 2 kleuren.

lait après solaire 
after sun lotion
Licht afkoelende, relaxerende en  
hydraterende lotion voor na het zonnen.
•  Met waardevolle actieve ingrediënten 

zoals aloë vera, D-panthenol en een 
speciaal extract van wilgenroosje.

•  Verzacht en hydrateert de 
gestresseerde huid na het 
zonnebaden.

•  Cupuaçu boter en vitamine E maken 
de huid zacht, soepel en elastisch.

crème solaire protectrice  
SPF 30
medium bescherming
Lichte, niet-vette zonbescherming uit de 
lijn Sensitive die beschermt tegen UVA- 
en UVB-straling.

• Kan zowel onder als boven de 
gebruikelijke dagverzorging aangebracht 
worden.
•  Ook geschikt voor couperose huid.

Dermal add on fluid
SPF 50
hoge bescherming

Lichte anti-aging zonbescherming 
uit de lijn ArcelMed met zeer hoge 
zonnebescherming.
•  UVA- en UVB-filters beschermen de 

huid tegen vroegtijdige veroudering en 
hyperpigmentatie. 

•  Specifiek voor gevoelige huid.
•  Kan gemakkelijk onder of boven 

de gebruikelijke verzorging worden 
aangebracht.
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homme



homme
Fascinerende geur die overtuigt met zijn krachtige karakter. De 
verzorgingsproducten zijn de ideale beschermingsstrategie tegen
vroegtijdige huidveroudering.

eau de toilette spray
natural spray
Deze krachtige mannelijke geur overtuigt 
met zijn krachtige en tijdloze karakter. 
De topnoot wordt gedomineerd door 
kruidige en citrusachtige aroma’s vol 
esprit. De hartnoot straalt de fijne flair 
van lavendel en appel uit. Houtachtige 
akkoorden geven het geheel sensualiteit 
en diepte. 

gel douche 3-in-1
shower gel
Frisse en praktische douchegel voor 
gezicht, haar en lichaam. De mannelijke 
en herkenbare geur maakt dit 3-in-1 
product tot een allrounder voor elke dag: 
reiniging, verzorging en geur. 
•  Crèmig en mild schuim reinigt de huid 

zacht maar grondig. 
•  Extra hydratatie en verzorging verwent 

de huid. 

baume après rasage
after shave moisturizer  
Alcoholvrije en verzachtende verzorging 
na het scheren. 
•  Aloë vera en panthenol helpen 

irritaties, spanningen en roodheid te 
verzachten en zorgen voor hydratatie. 

•  Voor een vermoeide huid die een frisse 
kick nodig heeft. 

gel-crème anti-âge
anti-aging gel cream
Zachte 24-uurs anti-aging verzorging.  
De lichte gel-crème trekt snel in en 
scoort met zijn verfrissend mannelijk 
karakter. 
•  Actieve ingrediënten gaan veroudering 

tegen en beschermen tegen invloeden 
van buitenaf.

•  Effectieve booster die de vermoeide 
huid nieuwe energie geeft en het 
vochtgehalte helpt verhogen. 

47



incarnation n°10



PARFUM INCARNATION®

Uniek en tijdloos charisma dankzij de damesparfums van 
JEAN D‘ARCEL. INCARNATION is geïnspireerd op het leven van de 
moderne vrouw.

eau de parfum spray
natural spray
Luxueuze vrouwelijke geur met een 
sensuele samenstelling van fruitige, 
houtachtige aroma’s met delicate perzik- 
en jasmijntonen.

gel douche parfumé 
shower gel
Voor een frisse en aangenaam geurende 
douche ervaring met mild schuim dat de 
huid aanvult met vocht en energie. 

lait hydratant parfumé 
body lotion
Specifiek vrouwelijke bodymilk met 
vochtinbrengende elementen voor een 
perfect gehydrateerde huid. 

De geur wordt elke 2 jaar vernieuwd. 
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Make-up



MAKE UP COLLECTION
Om de natuurlijke expressie te benadrukken, voor het egaliseren van 
de huid, voor het creëren van schaduwen of highlights. Innovatieve 
formules met een uitzonderlijke dekking.

Face Cosmetics

high definition make up 
Unieke foundationtechnologie met HD 
kwaliteit. Verzacht fijne lijnen en plooien 
en blijft 24-uur lang mooi.

teint cocon make up
Zijdeachtige- en crèmige textuur voor 
een transparante, matte afwerking met 
licht-reflecterende micropigmenten. 
Waterbestendig. Met UV-bescherming. 
 
all day long make up 
Zeer lichte, vloeibare make-up voor een 
natuurlijke en matte huidstructuur. Blijft 
24-uur mooi. Vrij van oliën. 
 
no age lifting make up 
Anti-aging make-up met liftend effect 
en gouddeeltjes voor een glamoureus 
zacht focuseffect. Bevat vitamine E en 
beschermende UV filters. 
 
couperose make up  
Speciale make-up voor het perfect 
verbergen van roodheden en verwijde 
aders. 
 
cream make-up mat 
Romige poeder make-up die de huid 
zijdezacht doet aanvoelen. Met vitamine 
E en natuurlijke UV filters. Parfumvrij. 
 
mineral powder make-up 
Poeder make-up met mineralen in 3 
kleuren, geschikt voor elk huidtype. De 
perfecte afwerking voor iedere make-
up, zorgt voor een egale huid met 
vloeiende overgangen. Met UVA-en 
UVB-bescherming. 
 
make-up base 
De perfecte basis voor iedere make-up. 
 
even skin perfector 
Make-up base of highlighter met 
glinsterende pigmenten.Verbergt kleine 
huidvlekken, lijntjes en rimpeltjes. 
 
compact powder 
Zijdezachte, lang houdende 
compactpoeder voor een perfecte, 
matte afwerking. Niet comedogeen. 
 
concealer 
Fijne, zachte concealer met een uniek 
licht-reflecterende technologie. Donkere 
kringen en hyperpigmentatie zijn perfect 
geëgaliseerd. Waterbestendig.  
Parfumvrij. 

camouflage cream 
Voor een perfecte dekking tegen 
donkere kringen, onzuiverheden en 
roodheden. De crème hecht zeer goed 
aan de huid. In combinatie met de fixing 
powder wordt deze camouflage crème 
water- en zweetbestendig. 
 
camouflage fixing powder 
Geeft perfecte houdbaarheid 
aan de camouflagecrème. Hoge 
verdraagzaamheid, ook geschikt voor de 
gevoelige huid. Fixeert de camouflage en 
maakt het water- en zweetbestendig. 
 
blusher powder 
Prachtige kleuren geven de huid nieuwe 
frisheid en benadrukken de individuele 
kenmerken van schoonheid. 

Eye Cosmetics

eye shadow powder 
Glinsterende parelkleuren en discrete 
matte kleuren die lang blijven zitten. 
Optimale combinaties worden mogelijk 
gemaakt door het magnetische 
navulsysteem.  
 
eye shadow base 
De perfecte basis met vitamine E 
en verzachtende bisabolol voor het 
verbeteren van de houdbaarheid, 
kleurintensiteit en helderheid van de 
oogschaduw. 
 
all effect mascara 
Mascara voor verlengde en voluptueuze 
wimpers. Geschikt voor gevoelige ogen 
en personen met lenzen. 
 
mascara waterproof 
Waterbestendige mascara. Perfect 
voor het verkrijgen van gescheiden en 
wonderbaarlijk soepele wimpers.  
 
mascara sensitive 
Romige mascara met briljante 
kleurintensiteit. Zeer geschikt voor 
gevoelige ogen en personen met lenzen. 
 
high definition mascara 
Volume mascara in een intensief zwarte 
kleur voor onweerstaanbare wimpers. 
 
colored eyebrow gel 
Voor een subtiele accentuering van de 
wenkbrauwen, zorgt voor een natuurlijke 
look. 

eye liner 
Minerale eyeliner die kan gebruikt 
worden voor de binnenste en buitenste 
oogcontour. 
 
eyebrow powder
Kleur en vorm zijn perfect en natuurlijk 
geïntensiveerd. Beschikbaar in 2 kleuren.

Lip Cosmetics

lip colour
Zeer modieuze lippenstift die niet 
uitloopt. Wanneer de lippenstift zachtjes 
wordt aangebracht, zal het de lippen 
gelijkmatig kleuren en een zeer lange 
houdbaarheid bieden. Met UV-filter.

lip gloss
Effectieve lippenfinish in zowel de 
transparante- als de kleurvariant. Zorgt 
voor natuurlijk glanzende lippen.

lip liner
Luxueuze lipcontourstift in modieuze, 
expressieve kleuren voor aantrekkelijke 
contrasten.

Intensive Nail Care

nail color
Nagellak in snel-drogende textuur, 
eenvoudig aan te brengen zonder 
strepen voor een glanzend en verzorgd 
voorkomen.

express nail hardener
Nagelverharder met intensief 
beschermende- en verzorgende functie. 

calcium nail hardener 
Versterkt dunne, zachte nagels voor een 
betere stabiliteit en gezonde nagelgroei 
 
perfect ridgefiller 
Geeft perfecte balans voor groeven en 
oneffenheden. De gelijke oppervlakte 
optimaliseert de kleur en beschermt de 
nagel tegen verkleuring. 
 
rapid dry top coat 
Topcoat die de nagellakkleur beschermt 
zodat deze langdurig blijft zitten, zonder 
verlies aan glans.

51



spa worldProfessionele formaten



Professionele formaten
Deze specifieke producten en behandelingen zijn exclusief voor de 
schoonheidsspecialist. Ze bieden intensieve verzorging, ontspanning, 
lifting en versteviging.  

lotion bleue
eye calming lotion
Speciale lotion voor het verzachten 
van de huid rond de ogen tijdens het 
masker.
•  Verzacht snel en intensief.
•  Vermindert irritaties van de oogleden.

masque liftant aux algues
extreme moisturizing lifting 
mask
Speciale, hydraterende en liftende 
behandeling, gebaseerd op zee-algen. 
•  Bindt het huideigen vocht, verbetert de 

soepelheid en gladheid.

lotion pour le masque
plastifying mask
Speciale vloeistof voor het bevochtigen 
van het masque liftant aux algues.

thermo-masker
Zelfopwarmend modelling masker met 
mineralen voor het gezicht en lichaam.
•  Activeert de huidfuncties en 

optimaliseert het huideigen vermogen 
om te absorberen.

méthode algues amincissante
slimming body pack
Afslankende lichaamspakking met 
een 100% puur, gemicroniseerd 
algenmasker. 
•  Voor zuivering en ontgifting.
•  Mineraalzout en spoorelementen 

worden geleverd.

sérum raffermissant corps
refirming body serum 
Intensief serum voor speciale 
behandelingen. Na peelings, voor/tijdens 
alle bodybehandelingen en massages, 
lokaal voor probleemzones.

beurre de massage corps
deep comfort massage butter
Bijzonder rijke massageboter met sterk 
en lang aanhoudend glijvermogen.

bonheur du bain
harmony cream bath
De verzorgende, niet-schuimende, 
ontspannende formule met avocado-, 
macadamianoot-, amandel-, olijf- en 
sesamolie zorgt voor een unieke 
badervaring voor huid en zintuigen.

huile de massage
massage oil
100% zuivere sesamolie als 
massagebasis voor alle lichaams-, 
ayurveda- en wellnessmassages. 

masque pour les mains au 
collagène
collagen hand mask
Handmasker dat alle tekenen van een 
droge en gespannen huid bestrijdt. 

masque action cellulite
thermo body mask
Opwarmend anti-cellulite masker voor 
zichtbare verbetering van de huid. 

massage rêve bleu 
blue velvet cream-gel
Zalige massage crème voor elk huidtype.
• Ideaal voor lange massages
• Zalige geur en een licht blauwe
kleur zorgen voor eeen onmiddellijk
wellnesseffect
• Voorziet de huid van vocht en
stimuleert de stofwisseling

Accessoires

Vénusté-oogkussen
Gevuld met zaden. Kan opgewarmd 
worden voor een optimaal wellness 
gevoel. 

Vliesfolie 
Wasbare, veelzijdige folie voor 
lichaamsbehandelingen. 

Haarlint
Haarlint met turquoise geborduurd logo 
in een verpakking van 3 stuks.

Kompres
Microvezel in een verpakking van  
5 stuks.

Handdoeken 
Witte handdoeken met geborduurd 
JEAN D’ARCEL logo.

gaas voor maskers 
Speciaal gaas voor het eenvoudig 
aanbrengen en afnemen van het 
thermomasker. Ook te gebruiken als 
extra bovenop de crèmemaskers.

Accupunctuur ring 
Een Koreaanse massage met een ring, 
voor de vingers en handpalmen.
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Treatments



treatment kits
Behandelingssets voor professioneel gebruik.

traitement ARCELMED®

Matrix Repair Treatment

AHCare 30% 
Fruitzuurproduct uitsluitend door 
professionelen te gebruiken. 
PH-waarde 3,5. Bevordert intensief de 
huidvernieuwing.
 
AHCare Neutralisation 
Neutraliserende gel.
 
Matrix Repair Concentrate 
Ondersteunt de huid bij het huideigen 
herstelproces.
 
Stress Defense Massage 
Kalmerende massagecrème met een 
ultrafijne textuur.

Eye Therapy Mask 
Door de stimulatie van de microcirculatie 
wordt de huid ontlast en bevrijd van 
verstoppingen.

Matrix Repair Face Mask 
Werkt als collageenbooster met 
een positief effect op de huideigen 
collageensynthese.

Dermal Collagen Skin 
Optimizing Treatment

Dermal Refresh Gel
Milde fruitzuur- en enzymepeeling 
die de dode huidcellen verwijdert, de 
celgeneratie versnelt, verstopte poriën 
reinigt en de teint verfijnt. 
 
Matrix Repair Concentrate 
Ondersteunt de huid bij het huideigen 
herstelproces.
 
Dermal Collagen Massage Cream 
Massagecrème met een ultrafijne textuur 
die de huid voorziet van waardevolle 
actieve ingrediënten tegen veroudering.

Dermal Collagen Face Mask 
Masker met zeecollageen voor een 
verstevigend effect.

Dermal Collagen Optimizer 
Effectief hydraterend serum met actieve 
ingrediënten die de huid gladder maken 
en de teint en elasticiteit verbeteren.

traitement source caviar

peeling huître 
oyster skin peel
Zachte poriënverfijnende gelaatspeeling 
met gemalen oesterschelpen 
en macroparels om overtollige 
hoornschilfers te verwijderen.

source marine  
ocean jewel 
Regeneratiebevorderende, hydraterende 
en verstevigende ampulle met 
zeebronwater die de vermoeide, 
veeleisende huid versterkt.

source caviar  
caviar performance
Vitaliserende en opbouwende ampulle 
met kaviaarextract en tarweproteïnen 
om collageen en elastinevezels op te 
bouwen.

massage sentiment
skin pleasure
Deugddoende massagecrème die door 
verschillende biovochtinbrengers en 
hoogwaardige oliën de huid een stralend 
en verzorgd aanzien geeft.

masque bonheur
radiant beauty mask
Wellness gelaatsmasker met voedende 
en hydraterende werkstoffen die de huid 
zichtbaar ontspannen.

traitement multi-lift anti-âge

peeling vital enzymatique
Zachte peeling die van hoornachtig 
geworden cellen op enzymatische 
basis verwijdert en de celvernieuwing 
stimuleert. 

fluide cou et décolleté 
Uiterst werkzame anti-agingverzorging 
voor hals en decolleté met zichtbaar 
liftend effect. 

activateur multi-actif
Anti-aging concentraat dat de huid 
intensief verstevigt en helpt om het 
evenwicht tussen stevigheid en 
soepelheid te behouden. 

massage relaxant lift  
Uiterst werkzame anti-agingverzorging 
voor hals en decolleté met zichtbaar 
liftend effect. 

masque extra confort 
Intensief verstevigend en oppeppend 
anti-aging liftingmasker.

traitement renovar®

peeling nettoyante satin
satin cleansing scrub 
Crèmepeeling voor een stralend en fris 
huidbeeld. Verwijdert dode huidcellen op 
milde wijze en zorgt voor een zijdezache 
huid.
 
concentré hyaluronique
hyaluron filler concentrate 
Hyaluron-powerconcentraat met 
drievoudig hyaluronzuur voor een 
zichtbaar hydraterend effect.
 
crème de massage hyaluronique 
hyaluron massage cream 
Hydraterende massagecrème met 
hyaluronzuur en een intensieve 
‘botoxachtige’ werkzame stof, die een 
heerlijke massage mogelijk maakt.
 
pads revitalisant yeux
eye lift pads 
Anti-rimpel oogpad die onmiddellijk 
resultaat geeft. 

masque hyaluron
hyaluron face mask 
Gelmasker met frisheidseffect voor extra 
veel hydratatie.
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