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Beleef elke dag een voorbereiding op de aankomende kerstperiode.

Naast 20 luxueuze concentraten (2 ml) van actieve ingrediënten bevat de 
adventskalender een delicate reinigingsmousse (20 ml), een verfrissend 

oogverzorgingsproduct (7,5 ml), een zijdezacht nachtserum (4 ml) en een luxueus en 
zeer effectief anti-aging verzorgingsproduct (10 ml) dat de aanmaak van collageen en 

elastine stimuleert.

LE TEMPS DE LA BEAUTÉ

ADVENTKALENDER

€ 99
Ref. 1670

Ook tot ver na Kerst kan je 
genieten van deze uitgebreide collectie ! 



Ontdek het geheim achter een langdurig mooie en jeugdige uitstraling.
Deze 2 exclusieve producten bieden elk huidtype de verzorging waarmee het 
huidverouderingsproces kan worden gestopt of vertraagd. Het samenspel van 
unieke werkzame bestanddelen leidt tot sensationele resultaten waardoor het 

algemene huidbeeld duidelijk verbeterd wordt. 

EXCLUSIVE SKINCARE 
OF THE YEAR

Effectieve 24u verzorging voor een 
zichtbaar verjongde huid. Het Pre-

Age Lift-effect zorgt ervoor dat 
huidveroudering op celniveau vertraagd 
wordt. Centella Asiatica Reversa draait 

de celveroudering terug, versnelt het 
herstel van beschadigde cellen, verkleint 

poriën en vermindert rimpels en fijne 
lijntjes.

Nachtserum met innovatieve 
hightech actieve ingrediënten. Dit 
serum ondersteunt het nachtelijke 

herstelproces van de huid en bevordert 
de aanmaak van collageen. Het 

speciale ingrediënt OvernightEnhance 
[MJ+C]™ hydrateert de huid intensief 

en zorgt voor een egalere teint vol 
elasticiteit. 

CRÈME JEUNESSE 
CELLULAIRE

50 ml

SÉRUM DE 
NUIT
30 ml

€ 89
Ref. 5961

€ 95
Ref. 5962



GESCHENKIDEEËN   
 VOOR UW GELIEFDEN

GIFT SET HAPPY ME

Sel de l‘himalaya exfoliant
450 g

Crème performance fermeté
100 ml

De revitaliserende lichaamspeeling 
zorgt voor een aangenaam zacht 

huidgevoel, verwijdert dode huidcellen en 
verwent met een aromatische geurbeleving. 

De rijke, liftende bodycrème met 
hydraterende & verstevigende 

plantenextracten ondersteunt intensief de 
natuurlijke elasticiteit van de huid en zorgt 

voor een egale huid. 

€ 78
Ref. 1089

i.p.v. € 91

Intensief verzorgend 
lichaamsritueel

GIFT SET MIRATENSE 

La crème deluxe
50 ml

La mousse pureté
20 ml

De luxueuze 24u verzorging gaat het 
verouderingsproces van de huid tegen. 

Botox-like ingrediënten en het R4 
Detox Complex beschermen de huid en 

ontspannen de gezichtsspieren.

De GRATIS zeepvrije reinigingsmousse 
met het Lotus Clean System reinigt de huid 
op een zachte, maar grondige manier. Een 

zijde-extract zorgt voor extra hydratatie en 
laat de huid zijdezacht aanvoelen.

€ 169
Ref. 1683

i.p.v. € 177

Luxueus en zijdezacht
verzorgingsritueel



De hydraterende 24u verzorging 
met dubbele dosis hyaluronzuur én met 

extra hyaluronbooster stimuleert de 
huideigen aanmaak van hyaluron. Lijntjes 

en rimpels worden van binnenuit opgevuld.

Het hoog geconcentreerd anti-
rimpelserum heeft een direct effect op 

rimpels. Het zacht liftend serum met diepe 
werking zorgt ervoor dat de gelaatstrekken 

ontspannen, rimpels verzachten en de 
huidstructuur verbetert. 

€ 79
Ref. 1092

i.p.v. € 90

GIFT SET HYDRO LIFT

Crème hyaluronique
50 ml

Gel amphisome
15 ml

Grootste 
prijsvoordeel

De eau de parfum combineert fruitige 
aroma‘s met vrouwelijke en warme 

houtachtige elementen.

De luxueus, schuimende douchegel
staat garant voor een sensuele douche-

ervaring en verwent de huid met een 
delicate geur.

De zijdezachte bodylotion hydrateert en 
omhult de huid met een verleidelijke geur.

€ 89
Ref. 1620

i.p.v. € 94

GIFT SET INCARNATION

Eau de parfum 50 ml

Lait hydratant parfumé 100 ml

Gel douche parfumé 100 ml

Luxueuze 
geursensatie

De 7-daagse ampullekuur 
met herstellend en liftend effect ondersteunt 

het huideigen herstelmechanisme dankzij 
planktonextract en laat de huid er steviger 
uitzien. Hyaluronzuur zorgt voor intensieve 

hydratatie van de vochtarme huid. 

De rijke extra verzorging met 
hoogwaardige, natuurlijke oliën vermindert 

een droog en trekkerig gevoel.

€ 45
Ref. 1663

REPAIR LIFT EFFECT 
TREATMENT 

7 dagen ampullekuur
7 x 2 ml

15 ml

Herstellende 
winterverzorging

De rijke 24u verzorging verhoogt de 
elasticiteit van de huid en verbetert 
merkbaar de veerkracht. De heerlijk 

fluweelzachte textuur is bijzonder geschikt 
voor de droge tot zeer droge huid.

De verzorgende oogverzorging
vermindert aantoonbaar fijne rimpels, 

donkere kringen en wallen onder de ogen.

€ 69
Ref. 1680

i.p.v. € 79

GIFT SET PRESTIGE

Crème vita nutritive 
50 ml

Crème vita yeux 
15 ml

Vitamineboost 
in de winter



KLEIN GESCHENK, 
GROOT GEBAAR

Revitaliserende en voedende 24u verzorging om de beschermende 
functies van de huid te versterken en expressielijntjes tegen te 
gaan. De huid wordt diep opgebouwd en beschermd door de 

toevoer van intensief vocht.

RENOVAR GIFT SET
Phyto stemcell 24h
crème renovatrice

30 ml

RENOVAR
Masque arcelox

20 ml

Verzorgend crèmemasker met 
liftend effect. Plantaardige 

werkstoffen vergelijkbaar met 
botox zorgen voor een direct

gladdere en strakke huid.

€ 12
Ref. 1087

MULTIBALANCE
Masque anti-âge

20 ml

Crèmemasker voor een 
effectieve vermindering van 
rimpels. Regenereert, werkt 

weefselverstevigend en zorgt 
voor een zichtbare opvulling 

van de huid.

€ 12
Ref. 1082

€ 39
Ref. 1681

CAVIAR
Concentré revitalisant

2 x 2 ml

Nieuwe energie en vitaliteit 
dankzij een unieke combinatie 
van werkstoffen. Verhoogt de 

stevigheid van de huid,
gelaatscontouren worden 

strakker en rimpels worden 
effectief bestreden.

€ 14
Ref. 1084

VÉNUSTÉ
Handcare set
2 pcs + 30 ml

Voordeelset met een 
hydraterende handcrème 
met aloë vera, rozenbottel 
en UV-bescherming voor 

zijdezachte handen, aangevuld 
door het verzorgend 

handmasker.

€ 20
Ref. 1699

MULTIBALANCE
Crème cou et décolleté

20 ml

Speciale crème-samenstelling 
voor een prachtige 

hals en decolleté. Gaat  
huidveroudering tegen en 

biedt DNA-bescherming tegen 
schadelijke UV-straling.

€ 10
Ref. 1083

VÉNUSTÉ
Masque au collagène

2 pcs

Intensief verzorgend handmasker 
die alle tekenen van een 

gespannen huid bestrijdt: het 
vermindert ruwheid, egaliseert 

onregelmatigheden aan het 
huidoppervlak & maakt de huid 

soepel en glad. 

€ 14
Ref. 1081



In de winter stellen we onze huid bloot aan een 
stressvol samenspel van koude buitenlucht en droge 
verwarmingslucht. Zonder beschermende verzorging 
kan dit leiden tot overgevoeligheid en huidreacties 
zoals een trekkerig gevoel, jeuk of droge, schilferige 

plekken. 

Deze producten van JEAN D‘ARCEL zorgen ervoor 
dat onze huid ook in het koude seizoen optimaal 

en intensief wordt verzorgd. De verzachtende, 
hydraterende, stabiliserende en rijke ingrediënten 
zorgen voor de extra ondersteuning die onze huid 

nodig heeft.

EEN PERFECT GEHYDRATEERDE 
HUID IN DE WINTER

MULTIBALANCE
Crème riche anti-âge

50 ml

Anti-aging 24u verzorging. Deze 
bijzonder rijke crème hydrateert 

intensief & versterkt het 
immuunsysteem van de huid. 

€ 82
Ref. 104

PRESTIGE
Crème vita suprême

50 ml

Rijke 24u verzorging boordevol 
vitamines voor de droge huid. De 
tekenen van een ruwe, gestreste 

huid worden merkbaar verminderd. 

€ 66
Ref. 1573

MIRATENSE
La crème contour deluxe

30 ml

Luxueuze, liftende formule 
die verouderingslijntjes en 

expressierimpels rond de ogen 
en lippen helpt te minimaliseren.

€ 119
Ref. 264

RENOVAR
Crème yeux hyaluronique

30 ml

Verfrissende oogcrème met 
hyaluronzuur voor intensieve 

hydratatie. Lichte en zijdezachte 
consistentie.

€ 65
Ref. 156

TRENDY
Pads d‘or anti-âge des yeux

10 x 2 pcs

Gouden oogpads met 
niacinamide die zorgen voor 

directe hulp bij een vermoeide 
oogcontour. 

€ 66
Ref. 2281

CAVIAR
Crème de protection

50 ml

24u crème voor de ideale 
bescherming, voornamelijk 

tijdens de koude 
wintermaanden.

€ 60
Ref. 1388

OOG-EN LIPVERZORGING

24U VERZORGING



VERZORGING
VOOR MANNEN De herenproducten van JEAN D‘ARCEL zijn de optimale verzorgingsexperts 

voor de mannenhuid. Met hun lichte, gebruiksvriendelijke texturen zijn ze perfect 
afgestemd op de speciale behoeften van de mannelijke huid.

EFFICIËNT, EFFECTIEF EN
ONMISKENBAAR IN GEUR.

De eau de toilette combineert krachtige 
mannelijkheid met het gevoel van vrijheid 

en is tegelijkertijd tijdloos en zelfverzekerd. 
Een eau de toilette met een individuele, 

mannelijke flair.

De 3-in-1 douchegel  is een allrounder 
voor elke dag: het zorgt voor reiniging, 

verzorging en geur. Het milde schuim reinigt 
het lichaam, het haar én het gelaat op 

zachte wijze en geeft intensieve hydratatie.

GIFT SET HOMME

Eau de toilette
100 ml

3 in 1 gel douche
50 ml

€ 65
Ref. 1227

i.p.v. € 73



In uw plaatselijke JEAN D‘ARCEL schoonheidssalon 
adviseren wij u graag individueel over andere cadeau-

ideeën en geweldige producten voor uw dierbaren en uzelf. 
De combinatie van gerichte instituutbehandelingen en 

regelmatige thuisverzorging geeft u de beste garantie voor de 
effectiviteit van ons verzorgingssysteem.

DELISE COSMETICS
Industrielaan 18
8790 Waregem

056 15 14 13
www.delisecosmetics.be

www.jeandarcel.be

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen.
Producten verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. 


