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DE NIEUWE ZOMERBEHANDELING  
VAN JEAN D’ARCEL   
De nieuwe zomerbehandeling van JEAN D’ARCEL  
‘rituel passion du soleil’ tovert de stralingskracht van de 
zon op het gezicht van uw klanten. Het bloemige karak-
ter en de zomerse geur brengen uw klanten direct in zomer-
se sferen. De focus van de behandeling ligt op het ingrediënt  
passiebloemextract. De flavonoïden die het bevat hebben een 
krachtige werking in de strijd tegen vrije radicalen. Flavonoïden 

hebben antioxidatieve eigenschappen en werken met name zeer 
goed tegen huidschade door oxidatieve stress (bijv. na het zonnen.)  
Vlinderlavendel ontspant de spieren en vermindert zo expres-
sielijntjes. Daarnaast zorgt het uit de Alpen afkomstig kogel-
bloemextract ervoor dat de vochtreserves in de huid optimaal 
worden aangevuld en de cellen worden beschermd tegen vrije 
radicalen. 

Masker: Ontspannend gezichtsmasker met 
antiverouderingseffect Iriswortelextract en 
Stoechiol® (vlinderlavendel), voor een met 
BOTOX® vergelijkbaar effect zorgen voor 
een zichtbaar ontspannen huid.

Active ingredients: Passion flower extract,  
Stoechiol®, (lavender), iris root extract, Penta-
vitin®

Massagecrème: Massagecrème met hyalu-
ronzuur en hydrosystem Aquaxyl™ voor een 
intensieve hydratatie met een BOTOX®-ach-
tig resultaat.

 
Active ingredients: Passion flower extract,  
Stoechiol® (lavender), Hydrosystem Aquaxyl™, 
high-molecular hyaluronic acid

Relax Roll-On: Roll-on met menthol en  
d-panthenol draagt bij aan het loslaten van 
de spanning van alledag.*

Active ingredients: Passionflower extract,  
jasmine flower extract, D panthenol, menthol plus

Peeling: Milde peeling met bamboegranu-
laat en vruchtenextract reinigt de huid tot 
diep in de poriën om de huid optimaal voor te 
bereiden op de behandeling.   
 
Active ingredients: Passion flower extract, Cheri-
moya, 5-fach hyaluron, bamboo powder

Ampullen: Hydraterend concentraat met 
actieve ingrediënten en bladgoud. De dof-
fe, vermoeide huid wordt door uit de zee 
afkomstige exopolysacchariden weer zicht-
baar sterker, met vernieuwde straalkracht. 
 
Active ingredients: Passion flower extract, marine 
exopolysaccharide, alpine daisy extract

Gratis
geschenk 

voor uw 

klanten

*Ingredients: Aqua [Water], Pentylene Glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Polyglyceryl-4 Caprate, Panthenol, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Extract, Passiflora Incarnata Flower Extract, Pantolactone, Menthyl PCA, 
Menthol, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Citronellol, Linalool, Geraniol, Limonene, Parfum [Fragrance]            Vers. 001
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DE NIEUWE ZOMERBEHANDELING  
VAN JEAN D’ARCEL   

STEP BY STEP  
BEHANDELINGSWIJZE   

Highlight:  
roll-on relaxant.  

Aan het begin en/of aan het einde  
van de behandeling op de triggerpun-
ten aanbrengen (slapen, nek, polsen).  

Hiermee verdwijnt de  
spanning van alledag.  

1
Reiniging met  

huidtype specifieke  
reinigingsproducten  

uit het salonassortiment.

2

Peeling met  
gel gommage éclatant. Een klei-

ne hoeveelheid op de bevochtigde 
gezichtshuid aanbrengen en met 
zachte, ronddraaiende bewegin-
gen inmasseren. Resten met een  

kompres verwijderen.

3

Tonen met  
huidspecifieke 

reinigingsproducten  
uit het salonassortiment.

4

Behandeling met actieve  
ingrediënten met  

concentré hydratant.  
De inhoud van één ampul op de  

gezichts- en halshuid  
aanbrengen en  

zacht inmasseren.

5

Massage met  
crème de massage huiles  

nutritives. Massagecrème op de 
gezichts- en halshuid aanbrengen 
en zoals gebruikelijk inmasseren.  
Eventuele resten met een kom-

pres verwijderen. 

6
Ontspannend  

anti-aging gezichtsmasker  
masque passion anti-âge.  

Dekkend op het gezicht en de 
hals aanbrengen. Resten na 10-15  

minuten met een kompres  
verwijderen.

7

Afsluitende verzorging met  
huidspecifieke  

producten  
uit het salonassortiment.

8
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Uw behandelingsbox rituel passion du soleil
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De nieuwe producten van ‘rituel passion du soleil’ bevat-
ten waardevolle oliën, zoals avocado-olie, cupacu-boter,  
moerasbloem-olie extract, amandelolie en teunisbloemolie. 
Daarnaast zijn de producten rijk aan hydraterende actieve ingre

diënten,  zoals Hydrosystem Aquaxyl™, hoogmoleculair hyalu-
ronzuur, PatchH2O™ en anti-verouderende actieve ingrediënten, 
zoals marine exopolysaccharide. Een uitgebreide beschrijving 
van deze actieve ingrediënten is te vinden in de productbrochure.

Passiebloemextract  
Flavonoïde en saponine zijn antioxidanten tegen vrije radicalen 
en werken tegen spanning, prikkelbaarheid en nervositeit.

Alpen-kogelbloemextract  
Bevordert het huideigen afweersysteem, om de huid te bescher-
men en te herstellen.

Cherimoya  
Ook bekend onder de namen suikerappel, anone of Jamaica-ap-
pel. De combinatie van vitamine B1, B2, C en sporenelementen 
zoals calcium en ijzer versterken het immuunsysteem en werken 
tegen irritatie, jeuk en roodheid van de huid.

 

Jasmijnbloemenextract  
Ontspant en kalmeert de huid, maakt de huid glad en staat voor 
puurheid en vriendelijkheid.

 

Iriswortelextract  
De anti-collagenase en anti-elastase werking beschermen colla-
geen- en elastinevezels tegen vroegtijdige afbraak.

Vlinderlavendel (Stoechiol®)  
Werkt ontspannend en reduceert daardoor expressielijntjes.

OVERZICHT ACTIEVE  
INGREDIËNTEN  

1x 1x

20x 1x

1x20 st.

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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