
HIGH QUALITY BEAUTY BRANDS



Magische feestdagen
met onze merken

De eindejaarsperiode staat voor de deur en dat betekent dat velen onder ons druk 
in de weer zijn met het zoeken naar het perfecte cadeau. 

Na een bewogen jaar vol onzekerheden, wordt deze kerstperiode het uitgesproken  
moment om innerlijke en uiterlijke schoonheid een boost te geven en een moment 
van rust en zelfzorg te schenken. 

Onze eindejaarscollectie bestaat uit verwennende geschenksets voor mannen en 
vrouwen, intens verzorgende gelaats- en lichaamsverzorgingsproducten én een 
gloednieuw parfum. Zoals elk jaar is de fenomenale adventskalender dé allerleukste 
manier om af te tellen naar kerst. 

Kies één van onze merken voor uw dagelijks schoonheidsritueel 
en straal het hele jaar door. 

elemental 
herbology



De ultieme schoonheidservaring: 
Dag 1 & 20  Concentré revitalisant
Dag 2, 8 & 13  Concentré d‘aphrodite
Dag 3, 10, 15 & 18  Phyto StemCell concentré rénovateur 
Dag 4 & 23  Extrait lifting immédiat
Dag 5, 12 & 19  Cure d‘orange liftant   
Dag 6  Émulsion lifting immédiat
Dag 7, 14 & 21   Cure hydratante intense 
Dag 9, 16 & 22  Dermal hyaluron3 filler concentrate 
Dag 11 & 17  Matrix repair concentrate 
Dag 24  Miratense la crème deluxe 

Het ideale geschenkidee

Krachtig schoonheidsritueel voor een wondermooie eindejaarsperiode. 
Tel af naar kerst met onze 24-dagen kuur! Deze verrassende set bevat 22 
hoogwaardige ampullen, een snel werkende & liftende emulsie en de gloednieuwe, 
luxueuze dagcrème van de vernieuwde Miratense-lijn. 

Cadeautip
Een cadeaubon is altijd fijn om te geven en een feest 
om te ontvangen! 

Schenk een huidverbeterende behandeling en laat de 
ontvanger genieten in ons instituut! 

24 HIGHLIGHT 
PRODUCTEN

€ 79 
Ref. 1651



Geschenkboxen
Voor elk huidtype, 

voor ieder moment, 
in elk formaat 

én voor elk budget. 



renovar - crème hyaluronique (50 ml) 
Hydraterende 24-uursverzorging met dubbele dosis hyaluronzuur 
én met extra hyaluronbooster voor het stimuleren van de 
huideigen aanmaak van hyaluron. Lijntjes en rimpels worden van 
binnenuit opgevuld. 

renovar - gel amphisome (15 ml)
Zacht liftend serum met diepe werking. 
Dit hoog geconcentreerd anti-rimpelserum 
heeft een direct effect op rimpels. 
De gelaatstrekken zijn ontspannen, rimpels 
worden verzacht en de huidstructuur is 
verbeterd. 

                     geschenkset 
met 2 topproducten in een mooie magnetische doos.

Mooi & praktisch!
De magnetische 

doos is ideaal voor 
het bewaren van 

sieraden, nagellak en 
nog veel meer! 

Geschenkset hydratante 

Crème jour hydratante (50 ml)
Vochtinbrengende verzorging voor de droge, gespannen huid die snel trekkerig 
aanvoelt. Bij regelmatig gebruik worden fijne lijntjes en rimpels verminderd en ziet 
de huid er voller, gladder en steviger uit. 

Cure hydratante intense (1 x 2 ml) 
Ampulle die zorgt voor een maximale hydratatie. De huid voelt steviger en toch 
heerlijk zacht aan, fijne rimpels lijken minder diep. 

Soin des lèvres (4,8 g)
Intensieve verzorging met aloë vera tegen ruwe 
en gebarsten lippen. € 49

€ 59,50

Ref. 1091



 geschenkset 

Deze skincare-set schenkt bijzondere 
aandacht aan ieders huid. 

Deze set bevat hoogwaardige concentraten 
met hyaluronzuur, vitaminen en ingrediënten die 

tekenen van veroudering tegengaan. 
Fijne lijntjes en rimpels worden opgevuld, de 

teint straalt en voelt zijdezacht aan. 

Bevat 7 verschillende ampulles 
& de ARCELMED Dermal Probalance Cream 

(30 ml), een delicate dagcrème met pre- en 
probiotische werking om de huid opnieuw in 

evenwicht te brengen. 

€ 49
Ref. 1285

 CombinationConfort
 

Ervaar de kracht van vitamines die uw huid nieuwe frisheid & schoonheid geven. 
Het nieuwe Prestige-verzorgingssysteem combineert de kracht van een zeer effectieve 

cocktail van de schoonheidsvitamines C, A en E met intensieve werkstoffen.

€ 85
Ref. 1244

€ 118

€ 89
Ref. 1245

€ 120

CombinationConfort Fine 
Crème vita fine (50 ml)
Milde 24u crème voor de normale tot droge huid 
die zorgt voor een frisse en stralende teint. Fijne 
rimpels worden verminderd en de huid ziet er 
gladder uit. 

Crème vita yeux (30 ml) 
Verwennende oogcrème die zorgt voor een 
gerevitaliseerde en jeugdige uitstraling. 

CombinationConfort Nutritive 
Crème vita nutritive (50 ml)
Rijke 24u crème voor de droge tot zeer droge 
huid die zorgt voor een frisse en stralende teint. 
De huid wordt intens gehydrateerd en ziet er 
gladder uit. 

Crème vita yeux (30 ml) 
Verwennende oogcrème die zorgt voor een 
gerevitaliseerde en jeugdige uitstraling. 

FINE NUTRITIVE



Geschenkset

Voor een fluweelzachte & verstevigde huid met een heerlijk 
verfrissende geurervaring.

Sel de l‘himalaya exfoliant (450g)
Revitaliserende lichaamspeeling voor een aangenaam zacht huidgevoel. 
Verwijdert dode huidcellen en verwent met een aromatische geurbeleving. 

Crème performance fermeté (100 ml)
Rijke, verzorgende bodycrème met hydraterende & verstevigende 
plantenextracten. Ondersteunt intensief de natuurlijke elasticiteit van de 
huid en zorgt voor een egale teint. 

€ 78
€ 91

Ref. 1089

Caviar CombinationConfort

Crème de jour (50 ml)
Meer mineralen en hydratatie voor een 

betere uitstraling & bescherming, de hele 
dag door. Kaviaarextract en zeebronwater 

helpen de huid te versterken, rimpels te 
verminderen en vroegtijdige huidveroudering 

te voorkomen. 

Concentré revitalisant (7x2 ml)
Hoogwaardige ampullen die de verloren 

energie & vitaliteit van uw huid herstellen. 
Deze ampullen maken de huid strak, 

herstellen de elasticiteit en helpen intensief 
de huidstructuur te herstellen en te 

versterken. 

€ 90

€ 59



 Kleine geschenken, 
groot gebaar.



Perfecte winterverzorging
in een kleine geschenkverpakking

Vénusté shower scrub set 

Gel douche parfum (100 ml)
Luxueus, schuimende douchegel die garant 
staat voor een sensuele douche-ervaring en 
de huid verwent met een delicate geur. 

Bodyscrub sponge 
Het perfecte accessoire om het lichaam 
te reinigen en te scrubben. De ene kant is 
zijdezacht voor een zachte reiniging, terwijl 
de andere kant een ruwer scrub-oppervlak 
heeft voor een grondig exfoliërend effect. 

€ 25
Ref. 11996

Vénusté

Masque pour les mains au collagène (1 paar)
Dit intensief verzorgend handmasker 
bestrijdt alle tekenen van een gespannen 
huid: het vermindert de ruwheid, egaliseert 
onregelmatigheden aan het huidoppervlak & 
maakt de huid soepel en glad. 

€ 29



Vénusté

Mousse de douche (100 ml)
Doucheschuim voor een zachte reiniging en streling van de 
huid. Schudden voor gebruik en het schuim aanbrengen op 
de vochtige huid voor een heerlijke douche-ervaring. 

€ 14
Ref. 1094

7 daagse power behandeling voor 
een vitale teint!

De speciaal op elkaar afgestemde ampullen 
verzorgen de huid effectief, hydrateren, 

revitaliseren en stimuleren de eigen 
herstelmechanismen van de huid.

Naast 7 effectieve schoonheidsampullen 
bevat deze set de crème douceur 

riche (15 ml), een ideale verzorging 
voor tijdens de koude wintermaanden.

geschenkset 

€ 14
Ref. 1093 Ampulleset 

Extrait lifting immédiat (2 ml) 
Perfect samengesteld anti-aging concentraat 
dat onmiddellijk resultaat geeft. Stimuleert de 

aanmaak van collageen & elastine en verfrist de 
vale en vermoeide huid.  

Dermal mimic lift concentrate (2 ml)
Hoogwaardig concentraat die de verloren 

energie & vitaliteit van uw huid herstelt. Maakt 
de huid strak, herstelt de elasticiteit en helpt 
intensief de huidstructuur te herstellen en te 

versterken. 



Vénusté

Crème douche moussante (50 ml) 
Verzorgende douchegel die de huid zacht, maar grondig reinigt. 
De huid voelt zijdezacht aan en het natuurlijke vochtgehalte van de 
huid wordt effectief ondersteunt. 

Lait corporel nourrisant (50 ml)
Intensief hydraterende lichaamslotion die het trekkerige gevoel van 
de huid vermindert en beschermt tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf. 

Crème jeunesse des mains (30 ml)
Hydraterende handcrème met aloë vera, rozenbottel en UV-
bescherming voor zijdezachte en stralend mooie handen.

€ 14
Ref. 1098

INCARNATION

Gel douche parfum (100 ml)
Luxueus, schuimende douchegel die garant 
staat voor een sensuele douche-ervaring en de 
huid verwent met een delicate geur. 

Ref. 1417
€ 12

Ref. 1418
€ 12



Luxueuze
vrouwelijke 

geur



INCARNATION

€ 65

Geschenkverpakking
Eau de parfum (50 ml)
Lait hydratant parfumé (100 ml)
Gel douche parfumé (100 ml)

Eau de parfum (50 ml)
Fruitige aroma‘s worden gecombineerd met 
vrouwelijke, bloemige tonen en warme, houtachtige 
elementen. Citroen en pruim ontmoeten roos en 
jasmijn, afgewerkt met musk, vanille, cederhout en 
sandelhout. 

Ref. 946

€ 28
Ref. 948

€ 30
Ref. 947

Lait hydratant parfumé (200 ml)
Zijdezachte bodylotion die de huid 
hydrateert en omhult met een 
verleidelijke geur.  

Gel douche parfumé (200 ml)
Luxueus, schuimende 
douchegel die garant staat voor 
een sensuele douche-ervaring 
en de huid verwent met een 
delicate geur. 

€ 89
€ 94

Ref. 1620

Pure sensualiteit met de 
nieuwe geur van jasmijn en vanille.



Verzorging 
voor 

mannen



JEAN D‘ARCEL
Voor een sterk en verzorgd uiterlijk
De krachtige geur overtuigt met zijn mannelijke en tijdloze karakter
De topnoot van deze heerlijke eau de toilette wordt gedomineerd door kruidige en citrusachtige 
aroma’s vol esprit. De hartnoot straalt een fijne flair van lavendel en appel uit. Houtachtige 
akkoorden geven het geheel sensualiteit en diepte.

Eau de toilette (100 ml)
De nieuwe geur combineert krachtige mannelijkheid met het gevoel 
van vrijheid en is tegelijkertijd tijdloos en zelfverzekerd. Een eau de 
toilette met een individuele, mannelijke flair.

Douchegel 3-in-1 (50 ml)
Een allrounder voor elke dag: reiniging, verzorging en geur. Het milde 
schuim reinigt het lichaam, het haar én het gelaat op zachte wijze en 
geeft intensieve hydratatie. 

Homme geschenkset

€ 65
Ref. 1227

Homme

Douchegel 3-in-1 (50 ml) 
Frisse en praktische douchegel voor gezicht, haar en 
lichaam. De mannelijke geur maakt dit 3-in-1 product 

tot een allrounder voor elke dag: reiniging, verzorging en 
geur. Het crèmig en mild schuim reinigt de huid zacht 

maar grondig en zorgt voor extra hydratatie. 

Ref. 1648

€ 12



Facial gel cleanser (100 ml) 
Milde, licht schuimende gelreiniging die 
perfect geschikt is voor uw dagelijkse 
huidverzorgingsroutine. Bevat kalmerende 
lindehoutextracten en diepwerkende 
hydraterende ingrediënten die uw huid zacht, 
glad en fris laten aanvoelen. 

Face cream/ after shave lotion (75 ml)
Lichte, hydraterende en beschermende 
gezichtscrème die snel in de huid dringt en 
deze zacht en soepel houdt. De formule is 
verrijkt met voedende ingrediënten om de 
talgproductie in evenwicht te brengen en 
huidirritatie na het scheren te verminderen. 

CARL&SON skincare kit€49.99
Ref. AA503

€34.99
Ref. AA504

CARL&SON 
Scandinavische huidverzorging. 
Ontdek de huidverzorgingsproducten van CARL&SON. 
Alle producten voorzien mannen van de dagelijkse essentials en geven een onmiddellijk gevoel van 
frisheid en langdurige hydratatie. 

Shower gel (200 ml) 
Verfrissende douchegel met een 
aangename en mannelijke geur. Licht 
schuimende gel die de huid efficiënt 
reinigt zonder dat deze droog aanvoelt. 

Deodorant (50 ml) 
Anti-transpirant deodorant roll-on die je 
de hele dag droog en fris houdt. 

CARL&SON stay fresh kit

€ 57,90

€ 38.90



Duurzame 
skincare



Elemental 
herbology

Gebaseerd op de 
vijf-elemententheorie 

uit de Chinese filosofie.



Elemental Herbology is geïnspireerd op de vijf elementen uit onze natuur om niet 
alleen de conditie van uw huid, maar ook uw stemming een positieve boost te 
geven. Creëer met deze producten de ideale wellnessbeleving voor lichaam en 
geest.

Elemental herbology

Discover your element

€ 59
Ref. 1071

ELEMENTAL EXPERIENCE

Ontdek uw element met de ‘5 Element Bath & Body oils’ om de balans tussen 
lichaam en geest te herstellen. Deze exclusieve multifunctionele oliën kunnen 
gebruikt worden in bad, onder de douche, of rechtstreeks op het lichaam. 

Rejuvenate -  citroengras, Ho Leaf & nootmuskaat (30 ml) 
Zest -  zoete sinaasappel, rozemarijn & marjolein (30 ml)
Harmony -  cederhout & limoen (30 ml)
Detox -  rozemarijn, pompelmoes & jeneverbes (30 ml)
Soothe -  lavendel, Ylang Ylang, damascusroos (30 ml)



THE ELEMENTAL KIT 

Nooit meer zonder uw favoriete huid-, lichaams- en haarverzorgingsproducten met 
deze luxe selectie aan topproducten in reisformaat, perfect voor een vakantie of als 
kennismaking met Elemental Herbology. 

€42.50
Ref. 1059

Bio-cellular super cleanse (20 ml)
Reinig en exfolieer de huid voorzichtig met 
deze melkreiniger om de celvernieuwing te 
stimuleren. 

Cell plumping facial moisturiser (15 ml)
Hydrateer, voedt & versterk de droge huid 
met deze vochtinbrengende dagverzorging. 

Nutrition infusion sheet mask (1 stuk)
Verhelder de teint onmiddellijk met dit diep 
hydraterende vliesmasker.

Lemongrass & nutmeg body wash (40 ml)
Voel je verjongd en opgeladen met deze 
SLS-vrije body wash om lichaam en geest te 
herstellen. 

Lemongrass & nutmeg body cream (40 ml)
Lichte, verjongende bodycrème die de huid 
diep hydrateert, revitaliseert & glad laat 
aanvoelen. 

Shiny locks shampoo (40 ml)
Zacht reinigende en herstellende shampoo om 
het haar te versterken, volume te geven en glad 
en glanzend te maken. 

Hair soufflé conditioner (40 ml) 
Silicoonvrije, voedende conditioner om droog 
en beschadigd haar te beschermen, zonder het 
te verzwaren. 



Bio-cellular super cleanse (20 ml)
Luxe melkreiniging, rijk aan 
huidverhelderende, natuurlijke stoffen om de 
huid zachtjes te zuiveren en de celvernieuwing 
te stimuleren. 

Cell plumping moisturiser (15 ml) 
Ultra-hydraterend complex om de droge 
huid te hydrateren en te voeden, terwijl de 
natuurlijke huidbarrière wordt verbeterd 
en de aanmaak van pro-collageen wordt 
aangemoedigd.

Soothe bath & body oil (30 ml) 
Verlicht stress en spanning met deze 
kalmerende bad- en lichaamsolie. 
Bevordert een gevoel van ontspanning en 
zorgt voor een zalige nachtrust.

Met lavendel, Ylang Ylang en 
damascusroos om lichaam en geest te 
ontspannen, gevoelens van welzijn te 
bevorderen en positiviteit te stimuleren. 

€ 16
Ref. 1043

€ 16
Ref. 1073

SKINCARE HEROES - TREEHANGERS 

Bestsellers in kleine verpakkingen. Onthul een stralende huid met deze twee treehangers 
van Elemental Herbology, het ideale geschenk voor in of onder de kerstboom! 

Be in your elementBe in your element



FIRE ZEST - BODY DUO

Activeer en wek lichaam en geest met deze opbeurende, pittige mix van zoete 
sinaasappel, rozemarijn en aloë vera. Stimuleer een gevoel van euforie met de 
zacht exfoliërende body wash en verwen de huid nadien met de body cream, 
die doordrenkt is met natuurlijke oliën om het lichaam diep te hydrateren en te 
stimuleren, waardoor de huid glad aanvoelt en intens gevoed wordt. 

Sweet orange & rosemary body wash (290 ml)
Reinig en exfolieer de gevoelige huid voorzichtig met deze SLS-
vrije body wash op basis van zoete sinaasappel en rozemarijn, 
met natuurlijke jojoba-kralen om de huid zacht te verzorgen en 
een pittige ethetische oliemengeling om het lichaam energie te 
geven. 

Sweet orange & rosemary body cream (290 ml)
Voedende bodycrème die doordrenkt is met natuurlijke oliën om 
de huid diep te hydrateren, glad te maken en te voeden. 

Fire

€ 56.40



Ref. 1070
€ 79

Metal
METAL DETOX - BATHING DUO

Ontspan lichaam & geest met deze ontgiftende geschenkverpakking. 
Deze set bevat een bad-en lichaamsolie en een aromatherapiekaars die zorgen voor 
een gevoel van helderheid en een vredige nachtrust. 

Metal detox bath & body oil (145 ml) 
Zuiver en versterk een traag lichaam en geest met oliën die 
gifstoffen helpen elimineren, lymfedrainage stimuleren en de 
bloedsomloop bevorderen. Met de verkwikkende geuren van 
rozemarijn, pompelmoes en juniper bes. 

Detox aromatherapie kaars (1 stuk)
Kom tot rust met deze zalige geurkaars. Met de kalmerende 
mix van oliën, frisse neroli en zachte kamille roept deze kaars 
gevoelens van rust en welzijn op. 



COMPLETE SKINCARE COLLECTION 

Verhelder en revitaliseer een doffe huid met deze complete 
huidverzorgingscollectie, bestaande uit 5 full-size huidverzorgingsproducten. 

Vital cleanse (100 ml)
Verfrissende reiniging op basis 
van natuurlijke ingrediënten die de 
celvernieuwing stimuleert, opstoten 
vermindert en de huid beschermt. 

Facial glow AHA radiance polish (50 ml)
Zachte scrub die dode huidcellen 
verwijdert en de uitstraling van de huid 
verbetert. 

Nutrition infusion sheet mask (1 stuk) 
Diep hydraterend vliesmasker dat 
doordrenkt is met voedende en natuurlijke 
ingrediënten. 

Cell nourish radiance serum (30 ml)
Vitamine-boosterserum dat een 
‚powerhouse‘ aan eiwitten, vitamines en 
antioxidanten bevat om een doffe huid te 
transformeren. 

Vital glow resurfacing cream (50 ml) 
Rijke nachtcrème die de huid herstelt 
tegen milieuschade en vroege tekenen 
van veroudering. De huidtextuur wordt 
verbeterd en pigmentatie maakt plaats 
voor een zachte, maar stevige huid. 

€ 159
Ref. 1074

Earth

€219.30



Zorg voor uw huid 
• Zorg ervoor dat het badwater niet te 

heet is zodat de huid niet uitdroogt.

• Hydrateer na het baden om 
vocht vast te houden.

• Drink voldoende water gedurende de dag.

• Slaap voldoende zodat de huid de 
kans krijgt om te herstellen.





Bereik een vlekkeloos en natuurlijk resultaat met Temptu Air, een draadloos airbrush 
make-up apparaat en onze Perfect Canvas Airpod Foundation, een lang houdende, 
hydraterende foundation met anti-age formule.

Enkel lucht en make-up raken de huid aan. Niets komt in aanraking met de formule 
of uw gelaat. De formule is olievrij, parabenenvrij, parfumvrij, niet-comedogeen en 
hypoallergeen. De Perfect Canvas reeks is geschikt voor zelf de meest gevoelige 
huidtypes.

Temptu air complexion set 

Temptu air
Temptu Air is het eerste draadloze airbrush make-up apparaat en garandeert een 
instant, feilloos resultaat. Deze gepatenteerde technologie levert een natuurlijk 
fijn resultaat én biedt een volledige dekking. Het toestel is makkelijk in gebruik en 
oplaadbaar. 

Perfect canvas airpod foundation
Maak kennis met onze Perfect Canvas Foundation. Een foundation met 
huidvoedende natuurlijke ingrediënten, makkelijk te sprayen en beschikbaar in 24 
tinten voor een licht-als-lucht, natuurlijk ogende dekking die de hele dag blijft!

Vlekkeloze airbrush make-up

Ref. TEM001

€ 299
€ 311



Delise Cosmetics bvba
Kortrijkseweg 290 • 8791 Waregem
Tel.: 056 25 20 02 • www.delisecosmetics.be
www.jeandarcel.be • www.elementalherbology.be • www.carlandson.be • www.temptu-air.be


