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100 ml / 100 ,-

250 ml / 85 ,-

50 ml / 85 ,-

50 ml / 130 ,-

Poudre Peeling Enzymatique

Bardzo delikatny piankowy peeling enzy-
matyczny, nie pozostawiający drobinek, 
szybko i głęboko oczyszczający. Idealny 
dla wrażliwych i bardzo wrażliwych,
alergicznych skór. Opakowanie zawiera 
10 indywidualnych, jednorazowych 
saszetek.

50 ml / 85 ,-
Uniwersalny peeeling enzymatyczny

Salicylic Acid, Papaya extract, 
Pineapple extract, Papain, Maltodextrin
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50 ml / 95 ,-50 ml / 135 ,-

50 ml / 140 ,-

50 ml / 140 ,- 7x 2 ml / 110 ,-

7x 2 ml / 110 ,-

15 ml / 95 ,-
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250 ml / 85 ,-

250 ml / 85 ,-

250 ml / 85 ,-

30 ml / 80 ,-

50 ml / 130 ,-
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250 ml / 85 ,-

250 ml / 85 ,-

30 ml / 80 ,-

50 ml / 80 ,-

50 ml / 95 ,-

15 ml / 55 ,-



6

50 ml / 135 ,-

50 ml / 135 ,-

30 ml / 110 ,-

250 ml / 95 ,-



15 ml / 100 ,- 250 ml / 90 ,-

30 ml / 110 ,-

30 ml / 90 ,-

50 ml / 100 ,-

7x 2 ml / 100 ,-
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PRESTIGE
Wyjątkowa wydajność z widocznymi 
rezultatami

 30 ml / 130 ,-Emulsion idéale extra fine
Emulsja liftingująca 24h
Skóry normalne i mieszane

Skuteczna, nietłusta emulsja, nadają-
ca skórze jedwabistą gładkość. 
Intensywnie przeciwdziała cechom 
przyspieszonego starzenia się skóry. 
Redukuje procesy powstawania 
zmarszczek, matowienia i nierówno-
ści skóry. Ze względu na wyjątkowe 
cechy Anti-Aging oraz perfekcyjną 
teksturę, stanowi idealny podkład do makijażu. 
Zalecany do skóry normalnej i mieszanej. 

 50 ml / 160 ,-Crème idéale fine
Krem liftingujący 24h

Delikatna, aksamitna pielę-
gnacja 24h, pomaga skórze 
uzyskać perfekcyjny, pełen 
elastyczności, zrewitalizowa-
ny wygląd. Można to osią-
gnąć poprzez unikalną formułę „Progerie“*,
za pomocą której hamuje się produkcję białka, 
odpowiedzialnego za przyspieszone starzenie 
się skóry. Pomaga zneutralizować negatywne 
wpływy zmęczenia, zanieczyszczenia środowi-
ska i stresu. Polecany dla skóry lekko suchej
i suchej.

*test in vitro

 50 ml / 170 ,-Crème idéale nutritive
Krem liftingujący 24h
Bogaty

24-godzinna pielęgnacja
pomaga poprawić elastyczno-
ści skóry i zmniejszyć widocz-
ne zmarszczki. Tekstura zawie-
ra ekskluzywny zestaw 
Anti-“Progerie“*, który hamuje 
produkcję białka prowadzącegodo przyspie-
szonego starzenia się skóry. Idealnie dopaso-
wane do siebie składniki uruchamiają pokłady 
naprawcze i immunologiczne. Utracona
z czasem kondycja konturowa zostaje przywró-
cona. Zalecany do skóry suchej i bardzo 
suchej. 

*test in vitro

 50 ml / 170 ,-Crème idéale suprême
Krem liftingujący
Nocny

Bardzo bogaty w składniki krem 
nocny. Dostarcza skórze 
wszystko, czego potrzebuje.
Z innowacyjną technologią 
Anti-“Progerie“* intensywnie 
przeciwdziała przyspieszonemu starzeniu się 
skóry. Za pomocą systemu Overnight-Peptid 
skóra otrzyma perfekcyjny impuls do skutecz-
nej, nocnej regeneracji. Polecany do skóry 
suchej  i wyjątkowo suchej.

*test in vitro

Nowa seria Prestige zastępuje 
serię Vitaminée oraz Thalasso 
Visage. Ten unikalny, działający 
na wielu obszarach system 
powstał na bazie najnowszych wyników 
badań Anti-Aging. Łączy pozytywne cechy 
linii Vitaminée oraz ThalassoVisage, uzupeł-
niony o najnowocześniejsze, naukowo 
udokumentowane substancje aktywne. 
Będziecie zachwyceni nową serią Prestige! 
Wszystkie testy nowych produktów przepro-
wadzone na grupie testowej przyniosły 
przekonywujące efekty. Każdy z poszczegól-
nych produktów wyposażony jest w specjal-
ne składniki aktywne, które są kluczowe dla 
odpowiednich funkcji skóry. 



 50 ml / 99 ,-Masque idéal
Maska regenerująca

Maska szybko regenerująca.
Wyposażona w innowacyjną 
technologię Anti-“Progerie“* 
przeciwdziała przyspieszonemu 
starzeniu się skóry. Intensywna 
pielęgnacja dopieszcza zestreso- 
waną skórę, przyczynia się do 
wzmocnienia systemu odporno- 
ściowego i poprawia równowagę wilgotności. 
Cera zyskuje nowy blask, a kontury twarzy 
stają się bardzo stabilne. Zalecany dla skóry 
suchej, zmęczonej, bladej i wymagającej.

*test in vitro

 30 ml / 145 ,-Crème idéale yeux
Krem liftingujący 24h
Pod oczy

Pielęgnacja oczu aktywnie 
zwalczająca oznaki czasu. 
Przeciwdziała przyspieszonemu 
starzeniu się skóry przy pomocy 
zestawu Anti-“Progerie“*. Precyzy-
jna tekstura przyczynia się do 
złagodzenia linii, cieni i fałd pod 
oczami. Okolice oczu stają się 
aksamitnie miękkie i niezwykle 
delikatne, uzyskują świeży i wypoczęty wygląd. 
Zalecany dla wszystkich rodzajów skóry. 

*test in vitro

Nowe składniki prestige
Witaminy, a raczej koktajl witaminowy składający 
się z witamin A, B5, C i E w połączeniu z Pro-
retinolem. Witaminy mają kluczowe znaczenie 
dla funkcji ciała i skóry - wzmacniają włókna 
kolagenowe skóry, neutralizują szkodliwe wolne 
rodniki i nadają skórze odporność.

Linia Prestige zawiera wyciąg z Terminalia 
ferdinandiana - ten owoc z lasów tropikalnych
w Północno-Zachodniej Australii ma najwyższą 
na świecie zawartość witaminy C. Dla porówna- 
nia: owoce te mają 100 razy więcej witaminy C 
niż pomarańcze! Powodem jest sposób samo-
obrony rośliny, tzw. biologiczna „sztuczka“ - 
chroni się w ekstremalnym klimacie Północnej 
Australii przed wolnymi rodnikami  oraz promie-
niowaniu UV za pomocą bardzo skutecznego 
systemu mechanizmów, działających przeciw-
utleniająco. Ekstrakt z tego owocu jest nie tylko 
bogaty w witaminę C, ale także w polifenole.
Tę radykalnie skuteczną ochronę komórek skóry 
zawdzięcza niezwykle wysokiemu stężeniu 
naturalnych przeciwutleniaczy. W tym samym 
czasie synteza prokolagenowa wzrasta o 144%, 
a tworzenie własnego kwasu hialuronowego
w skórze o 59%. Wszystkie te czynniki chronią 
skórę w sposób szczególny przed oznakami 
przedwczesnego starzenia się skóry. Znajduje to 
odzwierciedlenie w redukcji zmarszczek, a także 
w utrzymaniu gładkiej i aksamitnej powierzchni 
skóry. 
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50 ml / 159 ,-

50 ml / 159 ,-

50 ml / 110 ,-

20 ml / 139 ,-

7x 2 ml / 129 ,-
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50 ml / 180 ,-

Creme Active Jour SPF 15
Wielozadaniowy krem na dzień z filtrem UV

Przyśpiesza naturalny proces rege- 
neracji barier ochronnych skóry. 
Zapobiega tworzeniu się plam pig- 
mentacyjnych. Poprawia jędrność, 
elastyczność i gładkość skóry. Inten-
sywnie nawilża dzięki  zawartości  makrocząsteczkowego kwasu 
hialuronowego. Olej z jojoby zapewnia skórze szczególną 
gładkość, a dzięki witaminie E chroni przed wolnymi rodnikami.

50 ml / 130 ,-

BB Creme Magique
Krem All in One

Chroni barierę skórną, redukuje zmarszczki oraz 
stymuluje jędrność skóry. Intensywnie nawilża 
dzięki  zawartości  makrocząsteczkowego kwasu 
hialuronowego. Wyrównuje plamy pigmentacyjne 
nadając skórze jednolity koloryt.

30 ml / 120 ,-

Masque Arcelox
Kremowa maska z efektem pielęgnacji i liftingu

Dzięki wykorzystaniu składników 
naśladujących działanie toksyny 
botulinowej ma natychmiastowe 
działanie wygładzające. W połącze-
niu zdziałaniem przeciwzmarszcz-
kowym i właściwościami wypełnia-
jącymi sprawia, że zmarszczki stają 
się mniej widoczne, a skóra staje 
się elastyczna i jędrna.

Masque Collagen
Lekka kremowa maska z kolagenem morskim

Zawartość kolagenu morskiego oraz 
wyciąg z komórek macierzystych 
Malus Domestica (jabłoni domowej) 
gwarantuje efekt wypełniający
i regenerujący. Maska działa silnie 
antyoksydacyjnie dzięki czemu 
neutralizuje wolne rodniki, które 
niszczą kolagen i elastynę.

Masque Hyaluron
Żelowa maska z efektem odświeżenia

Wielkocząsteczkowy kwas hialurono-
wy zapobiega utracie wilgoci w 
skórze. Drobne zmarszczki oraz 
mikrowypukłości staja się niewidocz-
ne. Wspomaga regenerację natural-
nego płaszcza hydro-lipidowego. 
Poprawia strukturę skóry.

50 ml / 95 ,-

50 ml / 95 ,-

50 ml / 95 ,-
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7x 2 ml / 95 ,-

50 ml / 170 ,-

15 ml / 130 ,-

15 ml / 120 ,-

10 kpl / 160 ,-



Silnie skoncentrowane serum  
tworzone z myślą o najbardziej 
wymagających typach skóry. 
Koktajl substancji aktywnych 
widocznie zmniejsza głębokość  
zmarszczek. Intensywnie nawilża
i pozostawia ochronny film na 
powierzchni skóry. Syntetyczny 
odpowiednik jadu żmij świątynnej o 
nazwie Syn® - Ake rozluźnia mięśnie twarzy działając 
podobnie do botoksu - wygładzając zmarszczki mimiczne.

50 ml / 170 ,-

15 ml / 150 ,-

30 ml / 170 ,-
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HyaluronPure2 �rmy Jean D’Arcel Cosmetique 
jest wyjątkowym połączeniem mikro i makro 
cząsteczek kwasu hialuronowego. Małe 
cząsteczki natychmiast podnoszą poziom 
nawilżenia epidermy. Duże cząsteczki 
gwarantują utrzymanie nawilżenia na długi 
czas.



50 ml / 419 ,-

 50 ml / 389 ,-

30 ml / 319 ,-

 30 ml / 319 ,-

 150 ml / 130 ,-

 200 ml / 120 ,-
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Linia Miratense Lift Detox
Kosmetyki dla najbardziej wymagających
Linia Miratense kładzie nacisk szczególnie na właściwości ochronne i regenerujące. 
Proces starzenia w przeważającej mierze powodowany jest zmianami wewnątrz 
komórek, jąder komórkowych i mitochondriów. Skutkiem jest utrata bariery 
ochronnej i twardnienie tkanek. Nowa linia Miratense Lift Detox zapoczątkowuje 
naturalny proces liftingu i pomaga zapobiegać efektowi „wypalania” - braku 
energii w skórze („Burn-Out-Effect”). Nowy system składników aktywnych 
Pro-Sirt 1 i specjalny kompleks detoksujący R3-Detox aktywuje w komórkach 
proteinę o długiej żywotności (Sirtuin) i zapewnia intensywną ochronę przed 
agresywnymi czynnikami środowiska. Sieć włókien kolagenowych ulega 
uporządkowaniu, wzmaga się również proces syntezy kolagenu i elastyny. Skóra 
wygładza się na powierzchni, jak również od wewnątrz.
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15 ml / 90 ,-

50 ml / 95 ,-

50 ml / 95 ,-30 ml / 75 ,-Creme Protectrice
Krem dzienny z jedwabiem morskim

Dobroczynne, aktywne sub-
stancje poprawiają strukturę 
skóry i podnoszą jej odpor-
ność na niekorzystny wpływ 
środowiska zewnętrznego. 
Zapewnia optymalne nawi-
lżenie, poprawia strukturę 
skóry, podnosi jej sprężystość. 
Zawiera filtry UV. Doskonały podkład pod 
makijaż. Idealny do suchej skóry.

Jedwab morski, plankton omega, algohydrane, olejek 
z awokado, gliceryna, olejek z kokosa, squalane, filtry UVA
i UVB, witamina E

30 ml / 75 ,-Dermal Age Defy Light
Lekki krem wzmacniający

Cudownie delikatny krem 
optymalizuje wiązanie wody
w skórze, poprawia jej elastycz-
ność, wzmacnia ją i wspomaga 
naturalną odnowę komórek 
skóry. Lekka formuła czyni go 
doskonałym kremem na dzień
i na noc do skóry normalnej
i mieszanej. Cera ponownie 
staje się promienna, a skóra jędrna i elastyczna.

Miracell, Fibrocel, czarny owies, wycig z planktonu, olejek
z pestek winogron, olejek z wiesiołka

travel pack
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200 ml / 145 ,-

200 ml / 145 ,-

50 ml / 199 ,-

7x 2 ml / 150 ,-

Soin Liftant Eclat Yeux

Emulsion Lifting Immediat

Delikatny kremo-żel pod oczy

Jedwabna emulsja przeciwzmarszczkowa

15 ml / 145 ,-

30 ml / 139 ,-

Delikatny kremo-żel z bioflawonoidami, prze-
ciwutleniaczami i fitoestrogenami o wysokiej 
skuteczności. W widoczny sposób ożywia 
okolice oczu, liftuje oraz nawilża nie pozosta-
wiając filmu na skórze. Fitoestrogeny 
zagęszczają strukturę skóry przeciwdziałając 
głębokim zmarszczkom. Regu-Age® stymuluje 
synteznę kolagenu, ekstrakt GP4G® odżywia 
i regeneruje. Panthenol® łagodzi podrażnienia, 
Pheohydrane® nawilża skórę. Pozłacany aplikator umożli-
wia schłodzenie miejsc aplikacji przez co zmniejsza obrzęki
wokół oczu.

Jedwabna emulsja przeciwzmarszczkowa 
o konsystencji kremu i skuteczności 
koncentratu. Wysoka zawartość biofla-
wonoidów regeneruje skórę, fitoestrogeny
z irysa zagęszczają skóre i poprawiają 
napięcie. Evermat® zwęża pory i nadaję 
efekt matu. Ekstrakt GP4G® odżywia i 
regeneruje. Marine ExpoPolySacharid® 
odpowiedzialny jest za natychmiastowe 
napięcie skóry i utrzymanie efektu przez 
wiele godzin. Idealnie nadaje się jako 
preparat pod makijaż.
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50 ml / 199 ,-

30 ml / 130 ,-
50 ml / 199 ,-

50 ml / 199 ,-

50 ml / 130 ,-

20 ml / 139 ,-

6x3 ml / 260 ,-

75 ml / 150 ,-
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200 ml / 130 ,-

200 ml / 130 ,-

50 ml / 170 ,-

50 ml / 170 ,-

30 ml / 140 ,-

50 ml / 140 ,-

Efektywnie odnawiający skórę i nadający 
jej nowej siły. Skóra jest bardziej jędrna,
a proces odnowy zostaje przyspieszony. 
Dermal Age Defy [bogaty] zapewnia 
ochronę przed negatywnym wpływem 
środowiska zewnętrznego. Skóra uzyskuje 
nową świeżość i siłę.
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30 ml / 140 ,- 30 ml / 140 ,-

50 ml / 130 ,-

50 ml / 140 ,-

15 ml / 130 ,-

30 ml / 135 ,-

7x 2 ml / 100 ,-

Dermal Face Lift
Lekki, kremowy koncentrat 
z natychmiastowym efektem ujędrniającym

LIFTONIN®- XPRESS błyskawicznie i skutecznie
minimalizuje wszystkie typy zmarszczek. Gatuline
In-Tense odpowiada za reorganizację sieci
kolagenowej oraz stymulację fibroblastów. Gransil
PSQ absorbuje nadmiar sebum, wyrównuje 
nierówności, natychmiast usuwa zmarszczki.
Aquaxyl długotrwale nawilża i wzmacnia barierę
ochronną skóry.

15 ml / 120 ,-Dermal Line Filler
Ekspresowy korektor zmarszczek z aplikatorem

Ultra Filling Spheres™ - połączenie dwóch
polimerów - mikro kapsułek z niskocząste-
czkowym kwasem hialuronowym oraz
polisacharydem - prowadzi do wygładzenia
zmarszczek i cienkich lini występujących na 
powierzchni skóry. Gransil PSQ absorbuje
nadmiar sebum, wyrównuje nierówności,
natychmiast usuwa zmarszczki.
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50 ml / 110 ,-

50 ml / 110 ,-

50 ml / 110 ,-

50 ml / 110 ,-

200 ml / 100 ,-30 ml / 100 ,-
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200 ml / 85 ,-

50 ml / 85 ,-

50 ml / 85 ,-

50 ml / 85 ,-

200 ml / 85 ,-



Nowy cream of the year z edycji specjalnej to 
kosmetyczna gratka – zarówno dzięki innowacyjnej 
kompozycji, jak i jedwabistej konsystencji. Nowa 
ikona stylu spowoduje, że będziesz wyglądać 
pięknie. Skład wyznacza wysoki standard. Rozpiesz-
czające skórę, luksusowe doznania sprawiają, że 
blada, zmęczona skóra staje się promienista i pełna 
energii! Zwiększa się napięcie i gęstość skóry. 
Powierzchnia skóry staje się gładsza i bardziej 
elastyczna.  Crème élégance vitale pomaga 
w sposób widoczny i odczuwalny złagodzić linie
i zmarszczki oraz zapewnia kompleksową odnowę 
zestresowanej i wymagającej skóry. Legendarny 
„gen młodości“ Klotho - w momencie osiągnięcia 
określonego wieku, skóra musi walczyć z coraz 
większymi wyzwaniami. Traci elastyczność i energię, 
obniża się jej jędrność, a komórki stają się 
zmęczone.

Innowacyjna koncepcja przeciwstarzeniowa cream 
of the year 2016 łączy substancje redukujące 
zmarszczki i antyoksydacyjne z silnym działaniem 
aktywacyjnym „genu młodości” Klotho. Podstawę 
kosmetyku stanowi cenny olej pozyskiwany z żywicy 
pistacji kleistej, blisko związany z tym białkiem. Jego 
odkrycie umożliwia nową strategię zarządzania 
białkami zapobiegającą starzeniu się skóry: 
stymulację syntezy Klotho w fibroblastach. Badania 
wykazały powiązanie między dwoma genami 
młodości Klotho i Foxo oraz wiekiem fibroblastów 
występujących w skórze. Udowodniono, że 
aktywność genu Klotho spada we wczesnym 
stadium procesu starzenia się skóry. Zastosowane 
rozwiązanie koncentruje się właśnie na tym 
momencie. Gdy w fibroblastach nastąpi stymulacja 
syntezy „genu młodości“, można zatrzymać naturalny 
proces starzenia się skóry. 

Nowe, luksusowe doznanie,
by cera stała się promienna,

gładka i pełna energii
Krem roku 2016

cena
promocyjna

199,-

aż
60 ml

kremu

aż
60 ml

kremu
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 120 ,-

GŁÓWNE SUBSTANCJE CZYNNE

Wyciąg z pistacji kleistej
INCI [PCPC]: Caprylic/Capric Triglyceride (and) Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum
Oleista żywica z drzewa pochodzącego z greckiej wyspy Chios zwiększa syntezę 
protein młodości w fibroblastach przywracając gęstość włókien podporowych 
w skórze właściwej oraz zapewniając homogeniczne rozmieszczenie włókien. 
Kontury twarzy są uniesione i wyraźniejsze, znów pojawia się dawny owal twarzy. 
Olej Lachesis ogrywa istotną rolę w ochronie i długowieczności komórek, 
przeciwdziałając skutkom naturalnego procesu starzenia się skóry. Chodzi 
o przywrócenie optymalnych funkcji skóry oraz odnowienie aktywności komórek, 
ulepszenie syntezy kolagenu, detoksykację komórek i naprawę szkód DNA. 
Innowacyjny wyciąg sprawia, że skóra wygląda jędrniej i młodziej. 

Celldetox®
INCI [PCPC]: Hydrolyzed Candida Saitoana Extract
Naturalna substancja o działaniu detoksykującym na poziomie komórkowym 
przeznaczona do skóry zmęczonej. Grzyb uzyskany w drodze fermentacji 
(Candida sa-itoana) wspomaga proces detoksykujący skóry redukując oznaki 
starzenia się oraz nadając skórze utraconą, naturalną promienistość. Wyraźnie 
zwiększa się długowieczność komórek oraz tkanek. Dzięki przyspieszeniu 
metabolizmu komórkowego zostaje znacząco poprawiony stan, a przede 
wszystkim struktura skóry.  Skóra zyskuje nową promienistość, jest wyrównana 
i ma odświeżony koloryt.

Ekstrakt z kopru
INCI [PCPC]: Peucedanum Graveolens (Dill) Extract
Opatentowana substancja aktywna ulepsza strukturę włókien elastynowych 
zwiększając napięcie skóry. Stanowi doskonałą substancję aktywną zwiększa-
jącą elastyczność skóry i poprawiającą owal twarzy. Jego zadaniem jest 
stymulacja syntezy lysyl oksydazy (LOX). Enzym ten odpowiedzialny jest za 
łączenie i funkcjonowanie sieci elastynowej. Z wiekiem wydziela się coraz mniej 
tego enzymu, wskutek czego sieć elastynowa słabnie powodując obniżenie 
elastyczności skóry. 

Hydrosystem Aquaxyl™
INCI [PCPC]: Xylitylglucoside (and) Anhydroxylitol (and) Xylitol
Jest to opatentowana substancja aktywna, wytwarzana z naturalnego drewna 
i pszenicy, która wzmacnia barierę skórno-naskórkowąi zapewniając skórze 
gładkość. Zwiększenie zapasów wody w skórze i jednoczesna redukcja utraty 
wody bardzo szybko i w widoczny sposób ulepsza strukturę skóry, której 
powierzchnia  zostaje wygładzona. 

Kompleks peptydów z mleka
INCI [PCPC]: Lactis Proteinum [Whey Protein]
Odkryj tajemnicę piękna zawierającą mleczny komponent, który w wyjątkowy 
sposób rozpieszcza skórę. Poprawę wyglądu skóry zawdzięczamy przyspie-
szonemu metabolizmowi komórek skóry. Metabolizm komórkowy jest 
stymulowany przez peptydy z mleka, które usprawniają ważną komunikację 
międzykomórkową. Kiedy wzmocniona zostaje odporność tkanki łącznej, 
zmarszczki wygładzają się, a skóra odzyskuje dawną młodość.

Substancje występujące
w  cream of the year 2016

SUBSTANCJE PIELĘGNACYJNE

Olej jojoba
INCI [PCPC]: Simmondsia Chinensis (Jojoba Seed) Oil
Olej uzyskiwany z przypominających orzechy nasion pustynnej rosliny 
jojoba (główne obszary uprawne: Kalifornia, Arizona, Meksyk) z chemiczne-
go punktu widzenia jest woskiem przybierającym w temperaturze 
pokojowej formę płynną. Posiada on podobne właściwości jak stosowany 
wcześniej olej spermacytowy, czyli jest stabilny i nie jełczeje. Olej z jojoby 
daje się bardzo łatwo rozprowadzić na skórze i sprawia, że staje się ona 
gładka i aksamitna.

Olej makadamia
INCI [PCPC]: Macadamia Ternifolia Seed Oil
Olej pozyskiwany jest z orzecha występującego głównie w Australii, Afryce i 
na Hawajach. Orzech przypomina laskowy, ma jednak wysoki udział kwasu 
palmitynowego, sprawiającego, że olej jest wyjątkowo przyjazny dla skóry. 
Chroni przed wysuszeniem i doskonale się wchłania.

Masło shea
INCI [PCPC]: Butyrospermum Parkii (Shea Butter) Fruit
Naturalnie występujący tłuszcz roślinny uzyskiwany z orzecha masłosza 
Parka. Drzewo to rośnie głównie w Afryce Środkowej i wydaje orzechy 
przypominające śliwy, zawierające aż do 50% składników tłuszczowych. 
Ponadto orzech z masłosza Parka odznacza się zawartością aż do 6 % 
składników niezmydlających się, które są wyjątkowo cenne ze względu na 
przypisywane im właściwości zmiękczające i lecznicze. Dodatkowo masło 
shea zawiera witaminę E, alatoine i różnego rodzaju karotyny. Masło shea 
optymalnie wnika w skórę, chroni ją przed wysuszeniem i zapewnia 
natłuszczenie zwrotne.

   JEAN D’ARCEL idzie jeden krok dalej
Połączenie legendarnego wyciągu z pistacji 
z innymi cennymi substancjami sprawia, 
że crème élégance vitale działa niczym 
źródło młodości. Nowoczesny kompo-
nent detoksykujący zapewnia efektywne 
podniesienie jakości i promienności skóry. 
Ekstrakt z kopru zwiększa elastyczność
i nadaje skórze jędrny wygląd. Hydro-
system Aquaxyl™ służy zwiększeniu 
zapasów wody i długotrwałemu związa-
niu wody w skórze. Cera wygląda 
młodziej, jest odnowiona i udoskonalona. 
Z jednej strony jest to zasługą zminimali-
zowania zmarszczek, a z drugiej przywró-
cenia zmęczonej skórze gładkości
i witalności. 

  Podstawy naukowe
Badania kliniczne wskazują, że aktywacja „genu młodości“ Klotho 
może chronić i odmładzać skórę, ponieważ ekspresja Klotho jest 
bezpośrednio związana z wiekiem ludzkich fibroblastów. Spadek 
liczby protein Klotho rozpoczyna się już we wczesnym stadium 
procesu starzenia się skóry (po 30 roku życia) i z wiekiem przybiera 
na sile. Jeśli natomiast synteza Klotho stymulowana jest w fibrobla-
stach, wygląd skóry może się trwale poprawić. Ten zadziwiający 
fenomen należy do mechanizmów własnych ciała, mogących 
prowadzić do ewidentnego „odmłodzenia“, „wydłużenia życia” 
komórek skóry.

aż
60 ml

kremu

aż
60 ml

kremu

  Wyniki testów - liczby i fakty
Model 3D skóry właściwej ukazuje, że olej z pistacji kleistej aktywuje 
syntezę ważnych włókien podporowych. Kontury twarzy wyglądają 
jak    nowo wyrysowane. W liczbach oznacza to: fibroblasty w wieku 
54 lat wykazują właściwości 37-letnich fibroblastów*. Aktywowane 
są procesy uwalniające komórki od substancji szkodliwych. Podnosi 
się aktywność komórek i jakość skóry. Skóra jest odmłodzona, 
ujędrniona i odzyskuje elastyczność. 
* udowodniono w testach in vitro
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Fascynujący zapach, stymulu-
jąca świeżość, efektywna 
pielęgnacja. Aromaty 
wykorzystane w produkcie są 
połączeniem owocowej 
świeżości aromatów manda-
rynek, po- marańczy z aromatyczną pikanterią
 i ciepłem emanującym leśną siłą. Idealna kompozycja 
dla aktywnych mężczyzn.

200 ml / 90 ,-

100 ml / 130 ,-

50 ml /130 ,-

50 ml /130 ,-

100 ml /160 ,-

15 ml /85 ,-





GLOBAL LIFT TREATMENT
14 dniowa kuracja ampułkowa + maska

Perfekcyjny start na wiosnę:
natychmiastowy efekt liftingu + nawilżenie

14 ampułek + 2 saszetki maski po 10 ml

cure hydro soie – 1./5./8./13. dzień:
Koncentrat z substancjami aktywnymi do nawilżenia skóry z proteina-
mi jedwabiu. Cenne białka z jedwabiu zaopatrują skórę w długotrwałe 
nawilżenie. Wspomaga syntezę kolagenu ,skóra staje się przyjemna w 
dotyku i jedwabiście gładka. Wyczuwalny efekt lekkiego liftingu. 

concentré truffe blanche – 2./7./10. dzień: 
Il tartufo – luksusowy lifting pielęgnacyjny z białymi truflami. 
Połączenie z białkami z migdałów, w wysoko skutecznym koncentracie 
przeciwstarzeniowym, nadaje skórze od razu promiennego wyglądu.  
Wzmacnia  efekt odżywienia  i  liftingu.

lissant contour des yeux – 3./9. dzień: 
Silnie nawilżający i odprężający, przeciwstarzeniowy koncentrat pod 
oczy. Wygładza linie i zmarszczki w okolicach oczu. Wygładzające
i odprężające działanie  ,zmniejsza opuchliznę woreczków łzowych.   
Stymulacja skóry i sińców pod oczami.

fermeté cou et décolleté – 4./11. dzień: 
Dla  intensywnej terapii  cienkiej i przesuszonej skóry szyi i dekoltu. Działa 
nawilżająco, redukuje linie i zmarszczki i polepsza elastyczność skóry.

extrait lifting immédiat – 6./12./14. dzień: 
Skoncentrowane działanie przeciwzmarszczkowe z natychmiasto-
wym efektem liftingu. Kuracja  dla zmęczonej i skłonnej do tworzenia 
się  zmarszczek skóry. Skóra  staje się  jędrna ,gładka , zmarszczki 
spłycają się. Owal twarzy otrzymuje zwarty i pełniejszy wygląd, 
kontury twarzy zostają napięte .

masque arcelox® – 4./11. dzień:
Kremowa maska pielęgnacyjna z  liftingu  i  wygładzenia. Roślinne 
substancje aktywne;  odżywiają  ,napinają oraz minimalizują 
zmarszczki. Zmarszczki są wyraźnie zredukowane, powraca 
elastyczność i napięcie skóry.

149 zł
super cena



Vino Lift Treatment
8 dniowa kuracja ampułkowa + maska

8 ampułek + 2 saszetki maski po 10 ml  

Czysta
świeżość
z efektem 
Anti-Age

concentré force hydratante – 1./4./5./8. dzień:
Silne działanie nawilżające reguluje gospodarkę wodną skóry,  tak,  reguluje powierzchniowe napięcie skóry,  
relaksuje i  odświeża. Cera jest wyraźnie wypoczęta i zrewitalizowana. Ważne: Przed użyciem wstrząsnąć! 

concentré force lifting – 2./3./6./7. dzień: 
Wpływa na  wytrzymałość i stabilność skóry, poprzez działanie napinające i przeciwstarzeniowe przy udziale 
Hyalorun Booster. Komórki skóry nabywają umiejętność  produkcji wystarczającej ilości  substancji  nawilżających. 
Ampułka  liftinguje  i przywraca promienny wygląd skóry.  Ważne: Przed użyciem wstrząsnąć!

masque vino hydro-nourrissant – 4./8. dzień: 
Silnie nawilżająca maska, która maksymalizuje nawilżenie skóry. Stanowi nie tylko głęboką hydratyzację ale oferuje 
też pełnowartościowe pielęgnujące komponenty – jak olej z pestek winogron. Przyjemnie nawilża i odżywia 
przesuszoną i wymagającą  skórę.  Po 10-15 minutach działania, skóra jest wyraźnie gładsza i nawilżona.

99 zł
super cena



Teraz tylko

199 zł
Cena

regularna
398 zł

WYPRZEDAŻ!
W ZESTAWIE TANIEJ!

Kupując
Multibalance Combination Confort

2 za 1!

MULTIBALANCE
COMBINATION CONFORT
Niepowtarzalny zestaw dla osób pragnących
podarować luksus swojej skórze

Dwa 24 godzinne kremy liftingujące i zagę-
szczające strukturę skóry. Zawierają izo-
flawony z Irysa, które stymulują skórę do 
produkcji włókien kolagenowych oraz 
napinają kontury twarzy. Szczególnie 
polecany jest osobom dojrzałym jako 
kompletny zestaw liftingujący twarz i szyję.

Creme Lifting Confort
24 godzinny liftingująco-odżywczy
krem dla skóry dojrzałej

Wysoce efektywny, liftingujący krem z  izofla-
wonami, zaspokajający wszystkie potrzeby 
skóry. Regeneruje i nawilża, wzmacnia 
tkankę kontaktową, stymuluje syntezę 
kolagenu i elastyny, wspomaga naturalne 
funkcje obronne skóry.

Izoflawony irysa, olejek z wiesiołka, masło z drzewa 
masłowego, białko roślinne, ekstrakt z planktonu, bisabolol 
alfa, D-Panthenol, olejek z avocado, olejek z jojoby, olejek
z migdała, witamina E.

Creme Cou et Decolette
Krem do pielęgnacji szyi i dekoltu

Wspaniała kombinacja aktywnych substancji 
pozwala uzyskać intensywną pielęgnację 
skóry w okolicach szyi i dekoltu. Lekki krem 
natychmiast się wchłania i nawilża skórę 
bardzo głęboko. Ochrania jej naturalną 
strukturę, wzmacnia włókna kolagenowe
i pobudza wewnątrz komórkowe rezerwy 
energetyczne.

Izoflawony irysa, olejek z wiesiołka, masło z drzewa 
masłowego, ekstrakt z planktonu, wyciąg z grzybów, 
Pentavitin, olejek z jojoby, witamina E, D-Panthenol, filtry 
UV.

50 ml / 199,-50 ml / 199,-

28



29

200 ml /85 ,-

200 ml /80 ,-

200 ml /100 ,-

200 ml /90 ,-

200 ml /130 ,-



Lekki żel pomaga naprawiać symptomy 
uszkodzeń na skórze i chronić ją przed starze-
niem się oraz oddziaływaniem środowiska. 
Przy regularnym stosowaniu zmniejsza 
obrzęki, pierścienie wokół oczu oraz 
zmarszczki. Intensywnie nawilża skórę 
pozostawiając natychmiastowe uczucie 
jedwabistej delikatności i gładkości. Okolice 
oczu wyglądają świeżo i zdrowo.

DERMAL EYE REPAIR 15ml
Lekki żel regenerujący

 50 ml

Dermal Age Defy [light 
Krem wspomagający naturalną odnowę komórek
oraz poprawiający elastyczność skóry

Cudownie delikatny krem optymalizuje wiązanie 
wody w skórze, poprawia jej elastyczność, 
wzmacnia ją i wspomaga naturalną odnowę 
komórek skóry. Lekka formuła czyni go doskona-
łym kremem na dzień i na noc do skóry normal-
nej i suchej. Skóra ponownie staje się promien-
na, jędrna i elastyczna.

Miracell, Fibrocell, czarny owies, wyciag z planktonu, olejek
z pestek winogron, olejek z wiesiołka

Kup krem Dermal Age Defy Light 50 ml, 
a żel pod oczy Dermal Eye Repair 20 ml
otrzymasz w prezencie!

2 za 1!

PROMOCJA!

Do każdego kremu 
Dermal Age Defy light 50 ml

GRATIS
Dermal Eye Repair 20 ml

o wartości 130 zł

Teraz tylko
170 zł*

cena regularna 300 zł

oszczędzasz 130 zł!
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200 ml /130 ,- 200 ml /120 ,-

150 ml /125 ,-

50 ml /100 ,-



facebook.com/JeanDArcelPolska

INFOLINIA: 22 818-61-28

Jean Darcel Polska
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