SKIN CARE

BRAND BOOK

WIJ PRESENTEREN

het

verzorgingsritueel

Bereid je voor op een stralende huid die er met en zonder make-up gewoonweg fantastisch uitziet. Het Boost Ritual is leuk
om te doen en zorgt in slechts enkele minuten per dag voor een frisse, stralende teint.
Boost bevat naast vitaliserende matcha, superfood-extracten, plantaardige voedingsstoffen, vitaminen en mineralen
het exclusieve Royal Jelly RJX van JAFRA.
Deze onontbeerlijke producten met hun frisse kick zorgen niet alleen direct voor je huid, maar gaan ook de spelbrekers
die bijdragen aan de huidveroudering tegen – voor een huid die er gewoon gezonder uitziet.
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GELÉE ROYALE –

het

levenselixer

Gelée Royale, een van de meest hoogwaardige elixers uit de natuur, is de
enorme levenskracht die de bijenkoningin voortbrengt. Het voedt haar, geeft
haar energie en verlengt haar levensduur welgeteld met een factor 50. Het is een
absoluut vitaliteitselixer en een waarlijk unieke stof.
In 1956 ontsloot JAFRA-oprichtster Jan Day het potentieel ervan voor het eerst
voor de huidverzorging. Vandaag de dag wordt er elke 6 seconden ergens op de
wereld een JAFRA Royal Jelly product verkocht. Als pioniers, experts en
wereldmarktleiders op het gebied van Gelée Royale gebruiken we dit wonder
der natuur in elk JAFRA ROYAL product.
Onze aan het JAFRA Royal Jelly Science Institute verbonden deskundigen
ontdekken steeds meer geheimen van deze buitengewone super-voedingsstof.
Met de baanbrekende ontdekking van Royal Jelly RJX blijven we trouw aan onze
innovatieclaim en zetten een heel nieuwe mijlpaal in de Gelée Royalehuidverzorging. Deze revolutionaire synergie van natuur en hypermoderne
wetenschap geeft de toepassing van Gelée Royale meer precisie en maakt haar
tot een van de meest werkzame Royal-Gelée-formules die op dit moment op de
wereld verkrijgbaar zijn.

RJX is exclusief bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL verzorgingsproduct.
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DE DOORBRAAK

Klinisch bewezen, zichtbare resultaten
Deze JAFRA-eigen technologie volgens de jongste stand van de wetenschap maakt de toepassing van
Gelée Royale nog effectiever en nauwkeuriger.
De in Gelée Royale aanwezige werkzame combinatie van revitaliserende voedende stoffen wordt dieper in
de huidlagen getransporteerd dan tot nu toe mogelijk was. Zo blijft de huid jonger, ziet er jonger uit en en
behoudt langer een jeugdige uitstraling.
Je kunt het verschil zien.
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IN DE WETENSCHAP STAAT
DE FACTOR "X"
VOOR POTENTIËRING
Royal Jelly RJX vergroot de natuurlijk kracht van Gelée Royale. RJX is
exclusief bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL verzorgingsproduct.
De Royal Jelly RJX-technologie combineert Gelée Royale op
synergetische wijze met aanvullende werkzame stoffen om de
werkzaamheid, werkingsduur en de afgiftenauwkeurigheid ervan te
vergoten.

ROYAL JELLY RJX = DE GEPOTENTIEERDE KRACHT VAN GELÉE ROYALE
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ROYAL JELLY RJX
in de HUIDVERZORGING
1

2

3

KRACHT

WERKZAAMHEID

NAUWKEURIGHEID

Royal Jelly RJX multipliceert de
vitaliserende werking van Gelée
Royale en verbetert de
weerstand van de huid.

De drievoudige hoeveelheid
Gelée Royale voor een langere
werkingsduur.

Micro-inkapseling maakt een
doelgerichte afgifte van de
werkzame stoffen
van de Gelée Royale tot diep in de
huid mogelijk.

Het resultaat:
De in JAFRA ROYAL opgenomen Royal Jelly RJX is qua werkzaamheid
uniek. Het vergroot aantoonbaar de celregeneratie, versterkt de
huidbarrière en optimaliseert de stevigheid en elasticiteit van de huid. Deze
unieke technologie bevindt zich enkel en alleen in JAFRA ROYAL
huidverzorgingsproducten!
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Het
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID

Reinigt, verzorgt en vitaliseert met olievrije, snel
intrekkende, lichte gel-formules. Verleent de huid
soepelheid en frisheid zonder te glimmen.

verzorgingsritueel
DROGE / GEVOELIGE HUID

Milde formules zorgen voor de benodigde hydratatie.
Deze lijn kalmeert, verzacht en verzorgt de droge en
gevoelige huid en laat deze er stralend uitzien.
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Het SUPERFOOD fenomeen
Superfood: we weten allemaal dat het goed is voor de
inwendige mens. Maar hoe helpt superfood je om je
huid er perfect stralend uit te laten zien?
In de Boost-formules zitten enkele van de meest werkzame superfoods uit de
natuur: matcha, watermeloen, gember, citrusfruit, açai, kokoswater, spinazie,
rode biet en duindoorn. Ze zijn rijk aan actieve werkzame stoffen en voorzien
de huid van een werkzame combinatie van anti-oxidanten, vetzuren,
vitaminen en mineralen. Deze natuurlijke superhelden bieden bescherming
tegen negatieve milieu-invloeden, vrije radicalen en UV-straling en zorgen
voor een frisse, gezonde en stralende teint.
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Vrouwen zijn het eens, de resultaten zijn
opmerkelijk!
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID

DROGE / GEVOELIGE HUID

NA DE EERSTE TOEPASSING

NA DE EERSTE TOEPASSING

93%

95%

van de ondervraagde vrouwen bevestigde het 'nofilter'-effect, dat onregelmatigheden camoufleert.*

van de ondervraagde vrouwen bevestigde dat een
droge huid direct soepeler wordt en meer uitstraling
krijgt.**

NA 2 WEKEN

NA 2 WEKEN

100%

98%

van de ondervraagde vrouwen bevestigde
dat hun huid beter aanvoelt.*

van de ondervraagde vrouwen bevestigde een
soepeler, gehydrateerde huid.**

96%

98%

was van mening dat hun huid er gelijkmatiger,
vitaler en minder vettig uitziet.*

zou de gebruikte producten aan hun familie
en vrienden aanbevelen.**

* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico.
Met gebruikmaking van Purifying Gel Cleanser, Detox Clay Mask, Matte Control Moisturizer, Cover Me
Sunscreen Broad Spectrum SPF 30 en Cleanse + Tone Wipes.

** percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico. Met
gebruikmaking van Micellar Cleansing Water, Skin Drench Gel Mask, Quench It Moisturizer, Play It Safe Sunscreen
Broad Spectrum SPF 30 en Cleanse + Tone Wipes.
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4 EENVOUDIGE STAPPEN
Voor een frisse, stralende huid in een paar minuten
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID

1

REINIGEN &
PEELEN

2

VERFRISSEN &
HERSTELLEN

3

VERZORGEN &
MATTEREN

4

BESCHERMEN
ALLEEN 'S OCHTENDS
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4 EENVOUDIGE STAPPEN
voor een frisse, stralende huid in een paar minuten
GEVOELIGE / DROGE HUID

1

REINIGEN &
VERZORGEN

2

HYDRATEREN &
KALMEREN

3

VERZORGEN &
KALMEREN

4

BESCHERMEN
ALLEEN 'S OCHTENDS
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REINIGEN & TONISEREN

AANVULLEN
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PURIFYING GEL CLEANSER
HUIDVERFIJNENDE REINIGINGSGEL

FRISSE START
Verfrissende 2-in-1 reinigingsgel met
micro-peeling
WAT DOET HET
De licht schuimende gel reinigt, zuivert, maakt soepel
en bereidt de huid perfect voor op de volgende
verzorgingsstap.
Overtollige talg, vuildeeltjes en afgestorven huidcellen
worden losgeweekt en afgevoerd. Minerale deeltjes
reinigen de poriën mild, terwijl tegelijkertijd het
krachtige anti-oxidant matcha vitaliseert en beschermt
tegen schade door vrije radicalen.

TOP-TIP
Een ultra-milde peeling is de sleutel voor bestrijding
van vettige of naar onzuiverheden neigende huid.
Een te sterke peeling kan de huid belasten,
uitdrogen en tot nog meer talgproductie leiden. Wij
houden van zacht!

STAP 1
REINIGEN & PEELEN

Huid reinigen, peelen en verfrissen
BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.

MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
CITRUSVRUCHTEN
Verfrissen, zuiveren en zorgen voor een gelijkmatige
teint.
RODE BIETEN
Sterk anti-oxidant dat met mineralen, vitamine A en
foliumzuur eerste tekenen van huidveroudering
tegengaat.

9 VAN DE 10 VROUWEN
bevestigden een duidelijke
verbetering van hun huidbeeld
na 2 weken.*
* Verhouding van de deelnemende vrouwen die in een onafhankelijke
consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven.
.
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STAP 2
VERFRISSEN & HERSTELLEN

DETOX CLAY MASK
DETOX-MASKER

DE PORIËNREINIGER

Vettige huid in balans brengen en verfrissen
BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:

Multitaskend kleimasker, rijk aan
mineralen en anti-oxidanten

ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.

WAT DOET HET
Reinigt poriëndiep, regenereert en brengt de huid
weer in balans.
Een uiterst werkzame 3-in-1 formule neemt
overtollige talg op, extraheert vuildeeltjes en laat een
vermoeide, vale huid weer stralen. De huid is erna
fris, soepel en stralend mooi.

MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
SPINAZIE
Voorziet de huid van vitaminen en anti-oxidanten.
KAOLIEN EN BENTONIET
Natuurlijke kleiaarde, rijk aan mineralen, die
onzuiverheden en overtollige talg opneemt.

TOP-TIP
Bij een gemengde of vettige huid is een
kleimasker onontbeerlijk.
Minstens 2 tot 3 maal per week toepassen
om de beste resultaten te behalen.

NA DE EERSTE TOEPASSING
91% bevestigde een verbeterd huidbeeld.*
NA 2 WEKEN
100% bevestigde een fijner huidbeeld.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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STAP 3
VERZORGEN & M A T T E R E N

MATTE CONTROL MOISTURIZER
MATTERENDE CRÈME

HYDRATEREN + MATTEREN? JA!
Doei glans, hallo gave huid!

Lichte, vetvrije, matterende verzorging
WAT DOET HET
Hydrateert, verfijnt poriën, fijne lijntjes en
oneffenheden. Neemt overtollige talg op,
perfectioneert de teint en helpt de eerste tekenen van
huidveroudering tegen te gaan.
De snel intrekkende gel-crème bevat voedende
vitaminen en hydraterend hyaluronzuur. Ze maakt de
huid soepel, glad en met een gave matte finish is de
huid klaar voor de make-up.

WIST JE DAT?
Zoals elk ander type huid heeft ook
een vettige huid hydratatie nodig
om de beschermende functie te
behouden. Gebruik vetvrije
formules met hyaluronzuur die
hydrateren.

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.
MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
DUINDOORN
Krachtige plant die rijk is aan essentiële omegavetzuren en de vitaminen A, C & E. Kalmeert en helpt
de eerste tekenen van huidveroudering tegen te gaan.
HYALURONZUUR
Natuurlijke hydraterende stof die de capaciteit heeft
grote hoeveelheden water te binden. Werkt als een
wateropslag en zorgt voor elasticiteit en veerkracht .

NA DE EERSTE TOEPASSING
86% bevestigde een gaver en gematteerder huidbeeld.*
NA 2 WEKEN
95% bevestigde een mooier en verfijnder huidbeeld.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
.
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STAP 4
BESCHERMEN

COVER ME SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30
ZONNEBRANDCRÈME SPF 30

BESCHERMING ZONDER TE GLIMMEN
Vetvrije bescherming voor elke dag

Lichte, olievrije bescherming tegen UVstraling voor het gezicht
WAT DOET HET
De fijne gel-crème laat zich gemakkelijk over de huid
verdelen en zorgt direct voor een matterende finish,
zonder sporen achter te laten.
Deze allrounder is de perfecte basis voor de make-up
en beschermt de huid tegen negatieve milieuinvloeden en UV-stralen.

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.
MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
DUINDOORN
Krachtige plant die rijk is aan essentiële omegavetzuren en de vitaminen A, C & E. Kalmeert en helpt
de eerste tekenen van huidveroudering tegen te gaan.
GEMBER
Anti-oxidant dat de huid beschermt tegen vrije
radicalen en negatieve milieu-invloeden.
.

NA DE EERSTE TOEPASSING
8 van de 10 vrouwen bevestigden een gelijkmatiger huidbeeld.*
NA 2 WEKEN
9 van de 10 vrouwen bevestigden een soepeler huid die er beter
uitziet.*
* verhouding van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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STAP 1
REINIGEN & VERZORGEN

MICELLAR CLEANSING WATER
MICELLAIRE LOTION

REINIGEN IN EEN STAP

Snelle, eenvoudige en effectieve reiniging

Micellar Cleansing Water

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:

WAT DOET HET
De supermilde en toch effectieve lotion kalmeert en
verzorgt de huid al tijdens het reinigen.
Micellen werken als magneetjes, ze trekken make-up,
vuildeeltjes en onzuiverheden aan en verwijderen ze
in één stap.

ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.
MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
ALOË VERA
Hydrateert, kalmeert, verzorgt de huid.

TOP-TIP
Om langhoudende make-up te
verwijderen, leg een in Micellar
Cleansing Water gedrenkt
wattenschijfje vijf seconden op je
huid en veeg het er dan zachtjes
af.

9 VAN DE 10 VROUWEN
bevestigen een direct schone, frissere
en gladdere huid.*
8 VAN DE 10 VROUWEN
bevestigden dat de gebruikte producten
vergelijkbare producten overtreffen.*
* verhouding van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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STAP 2
HYDRATEREN & KALMEREN

SKIN DRENCH GEL MASK
HYDRATEREND GELMASKER

HYDRATATIEBOM
Hydraterend en kalmerend gelmasker
WAT DOET HET
Licht, sensationeel hydraterend en kalmerend
gelmasker met watermeloenextract. Kalmeert de zeer
droge en gestreste huid. Weldadig werkende
werkzame stoffen verminderen rode plekjes, maken de
huid soepel en beschermen tegen fijne lijntjes en de
eerste tekenen van huidveroudering.

Intensieve hydratatie voor de huid
BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.

MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
WATERMELOEN
Vitaminerijk superfood dat kalmeert en hydrateert.

TOP-TIP
Droge wangen maar vettig
voorhoofd? Probeer het eens met
multimasking!
Verwen je wangen met een
hydraterend, voedend masker en
breng op de vettiger plaatsen
een matterende formule met
kleiaarde aan.

NA DE EERSTE TOEPASSING
90% bevestigde een perfect gehydrateerde, soepelere en
gladdere huid.*
NA 2 WEKEN
98% bevestigde een mooier huidbeeld.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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STAP 3
VERZORGEN & KALMEREN

QUENCH IT MOISTURIZER
HYDRATERENDE CRÈME

DE BESTE BIJ EEN DROGE HUID

Weldadig werkende hydratatie in een handomdraai

Lichte en kalmerende hydraterende
verzorging
WAT DOET HET
Trekt snel in en geeft de uitgedroogde, gevoelige
huid meteen een aangenaam gevoel. Langhoudende
hydratatie – zonder te glimmen.
Hyaluronzuur, Royal Jelly RJX en matcha verminderen
rode plekjes en zorgen voor een soepele en
gezonde
huid.

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.
MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
AÇAI
Effectief anti-oxidant dat de huid verjongt, glad maakt
en kalmeert.
HYALURONZUUR
Natuurlijke hydraterende stof die de capaciteit heeft
grote hoeveelheden water te binden. Werkt als een
wateropslag en zorgt voor elasticiteit en veerkracht .

NA 2 WEKEN
98% bevestigde een zichtbaar herstelde en verzorgde huid.*
95% bevestigde een stralendere, gezondere en jonger uitziende
huid.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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PLAY IT SAFE SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30
ZONNEBRANDCRÈME SPF 30

STAP 4
BESCHERMEN

BESCHERMING VAN DE GEVOELIGE HUID
Huidverzorgende, hydraterende bescherming

Hydraterende en weldadig werkende
bescherming tegen UV-straling voor de
droge en gevoelige huid
WAT DOET HET
Vloeit als fluweel uit over de huid zonder sporen
achter te laten. Deze crème beschermt tegen
negatieve omgevingsinvloeden en UV-stralen.
Breng de zonbescherming alleen of onder de
make-up aan voor een smetteloze finish.

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.
MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
GEMBER
Anti-oxidant dat de huid beschermt tegen vrije
radicalen en negatieve milieu-invloeden.

NA DE EERSTE TOEPASSING
8 van 10 vrouwen bevestigden een direct smetteloze teint.*
NA 2 WEKEN
98% bevestigde een verzorgdere, gehydrateerdere huid.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.
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AANVULLING

CLEANSE + TONE WIPES
2-IN-1 REINIGINGSTISSUES

ALTIJD EN OVERAL

Reiniging en verfrissing voor onderweg

2-in-1 reinigingstissues

BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:

WAT DOET HET
Praktische tissues verwijderen mild alle sporen
van make-up, zonnebrandcrème, talg en
vuildeeltjes, zonder de gevoelige huid te irriteren.
Bevatten kalmerend kokoswater, vitaliserende
matcha en kamille. Bovendien biedt Royal Jelly
RJX extra bescherming tegen de eerste tekenen
van huidveroudering.

ROYAL JELLY RJX
Exclusieve technologie die de kracht van de
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid
helpt om er jonger uit te zien en aan te voelen.

TOP-TIP
Deze reinigingstissues mogen
in geen enkele reis- of sporttas
ontbreken. Een veeg met de
tissue laat niets als een
soepele, schone en verfriste
huid achter.

MATCHA
Krachtig anti-oxidant, dat de huid vitaliseert en
beschermt tegen schade door vrije radicalen.
Eerste tekenen van huidveroudering worden
tegengegaan.
KOKOSWATER
Kalmeert de droge huid.
KAMILLE
Werkt kalmerend en toniserend.

NA DE EERSTE TOEPASSING
8 van de 10 vrouwen bevestigden een schonere, verfriste en
zachtere huid.*
NA 2 WEKEN
96% van de vrouwen bevestigde een mooier huidbeeld.*
* percentage van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de
VS en Mexico die deze verklaring onderschreven.

21

AANBEVELING: NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID

Advanced Dynamics
Mattifying Cleanser
Advanced Dynamics
Balancing Cleanser

Hydration / Calming
Dynamics
Hydration Calming
Mask

Advanced Dynamics
Mattifying Night Moisturizer
Advanced Dynamics
Balancing Night Moisturizer

Beauty Dynamics Gentle
Exfoliating Scrub

Advanced Dynamics
Mattifying Day Moisturizer SPF 15
Advanced Dynamics
Balancing Day Moisturizer SPF 15

Word opnieuw verliefd!

PURIFYING GEL
CLEANSER

DETOX CLAY
MASK

MATTE
CONTROL
MOISTURIZER

COVER ME SUNSCREEN
BROAD SPECTRUM
SPF 30
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AANBEVELING: DROGE / GEVOELIGE HUID

Advanced Dynamics
Soothing Cleanser

Beauty Dynamics
Malibu Miracle Mask

Advanced Dynamics
Soothing Night Moisturizer
Advanced Dynamics
Hydrating Night Moisturizer

Advanced Dynamics
Hydrating Cleanser

Advanced Dynamics
Soothing Day Moisturizer SPF 15
Advanced Dynamics
Hydrating Day Moisturizer SPF 15

Word opnieuw verliefd!

MICELLAR
CLEANSING WATER

SKIN DRENCH
GEL MASK

QUENCH IT
MOISTURIZER

PLAY IT SAFE
SUNSCREEN BROAD
SPECTRUM SPF 30
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PURIFYING GEL CLEANSER
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID

Advanced Dynamics
Mattifying Cleanser

Advanced
Dynamics Balancing
Cleanser

Beauty Dynamics Gentle
Exfoliating Scrub

PURIFYING
GEL
CLEANSER

2-in-1 reinigen &
peelen

X

Diepe reiniging

X

Zuivert
Absorbeert overtollige talg

X

Brengt de huid weer in
balans

X

X

X

X

X

X

X

Milde peeling

X

X

Vitaliseert vale huid

X

X

Verbetert het huidbeeld

X

Zorgt voor een
gelijkmatige teint

X

X
X

X

Laat poriën kleiner lijken
Mild, droogt de
huid niet uit
Royal Jelly RJX

X

X

X

X
X
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DETOX CLAY MASK
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID
Beauty Dynamics
Malibu Miracle Mask

Rekent af met onzuiverheden

X

Verbetert het huidbeeld

Boost Detox Clay
Mask
X
X

Absorbeert overtollige talg

X

X

Laat poriën kleiner lijken

X

X

Zuivert

X

X

Matterend

X

Verwijdert afgestorven huidcellen

X

Zorgt voor een gelijkmatige teint

X

X

Anti-oxidatieve bescherming

X

Royal Jelly RJX

X

25

MATTE CONTROL MOISTURIZER
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID
Advanced Dynamics
Mattifying Night
Moisturizer

Advanced
Dynamics Balancing
Night Moisturizer

X

Toepassing dag / nacht
Vetvrij

MATTE
CONTROL
MOISTURIZER

X

X
X

Licht, niet vettend

X

Trekt onmiddellijk in

X

Matterend

X

Vermindert fijne lijntjes

X

X

Hydrateert

X

X

X

Hyaluronzuur

X

X

X

Laat poriën kleiner lijken

X

Laat de huid stralen

X

Zorgt voor een gelijkmatige teint

X

Anti-oxidatieve bescherming
Anti-aging-voordelen
Royal Jelly RJX

X

X
X

X

X

X
X
26

COVER ME SUNSCREEN SPF 30
NORMALE / GEMENGDE / VETTIGE HUID
Advanced Dynamics
Mattifying Day
Moisturizer SPF 15

Advanced Dynamics
Balancing Day
Moisturizer SPF 15

X

SPF 30
UV-bescherming

Boost Cover Me
Sunscreen
SPF 30

X

X

Ultra-fijne finish

X
X

Vetvrij

X

Neemt overtollige
talg op

X

Matterend

X

X
X

X
X

Hydrateert

X

Foundation (primer)

X

Vitaliseert een vale teint

X

X

X

Anti-oxidatieve bescherming

X

X

X

Anti-aging-voordelen

X

Royal Jelly RJX

X

27

MICELLAR CLEANSING WATER
DROGE / GEVOELIGE HUID

Advanced Dynamics
Soothing Cleanser

Advanced
Dynamics
Hydrating Cleanser

Boost Micellar
Cleansing Water

Verwijdert
vuildeeltjes en
onzuiverheden

X

X

X

Verwijdert make-up

X

X

X

Hydrateert
Kalmeert

X
X

X
X

Voor een gevoelige huid
Anti-oxidatieve
bescherming

X

Anti-aging-voordelen

X

Royal Jelly RJX

X
X

X
X

28

QUENCH IT MOISTURIZER
DROGE / GEVOELIGE HUID

Advanced Dynamics
Soothing Night
Moisturizer

Advanced Dynamics
Hydrating Night
Moisturizer

Toepassing dag /
nacht
Licht, niet vettend

Boost Quench it
Moisturizer

X
X

X

Voor een gevoelige huid

X

Kalmeert

X

Vermindert fijne lijntjes

X

X

X

Hydrateert

X

X

X

X

X

Hyaluronzuur

Laateen soepel
aanvoelende huid achter

X

X

Laat de huid stralen

X

Anti-oxidatieve
bescherming
Anti-aging-voordelen
Royal Jelly RJX

X

X

X

X

X

X
X

29

PLAY IT SAFE SUNSCREEN SPF 30
DROGE / GEVOELIGE HUID

Advanced Dynamics
Soothing Day
Moisturizer SPF 15

Advanced Dynamics
Hydrating Day
Moisturizer SPF 15

X

SPF 30
UV-bescherming

Boost Play It Safe
Sunscreen
SPF 30

X

X

X

Ultra-fijne finish

X

Voor een gevoelige huid

X

Kalmeert

X

Vermindert fijne lijntjes

X

Hydrateert

X

X

X

Anti-oxidatieve
bescherming

X

X

X

Anti-aging-voordelen

X

Royal Jelly RJX

X

Enige belangrijke informatie
over onze producten:
Alle JAFRA-producten ondergaan klinische veiligheidstests en
worden door een onafhankelijke, door een commissie
gecertificeerde toxicoloog getest. Ze zijn bovendien klinisch en
op allergieën, irritaties en dermatologisch getest.
Overeenkomstig de wettelijke verboden is er geen enkel
product van JAFRA op dieren getest. JAFRA Gelée Royale is
een duurzame grondstof. Bijen wordt bij het oogsten of de
verwerking van de speciale ingrediënten van onze ROYALproducten op generlei wijze schade toegebracht.
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