Welkom

Welkom in de wereld van

Schoonheidssalon Jenny & Dr.Grandel
Beste cliënten,
In deze brochure vindt u een overzicht van cosmetica om naast de
behandelingen uw huid thuis of elders te ondersteunen en te verzorgen.
Factoren zoals weersomstandigheden, leeftijd, voeding en bijvoorbeeld
stress hebben een enorme impact op uw huid.
Elke huidbehoefte is anders, vandaar een advies op maat met de
vertrouwde producten van DR.GRANDEL.
Voor DR.GRANDEL is gekozen, omdat de concentratie aan werkzame
stoffen, zoals natuurlijke extracten, biotechnologische en hightech
componenten perfect op de huidbehoefte zijn afgestemd en garant staan
voor een optimale verdraagzame werkzaamheid.
Nog meer redenen zijn te benoemen, maar het rekening houden met
mens en natuur is hierin ontzettend belangrijk.
We zorgen samen voor een veilig gevoel.
In love with perfection!
Hartelijk bedankt voor uw interesse,
Schoonheidssalon & medisch pedicure praktijk Jenny
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Reiniging

Eye Make-up Remover Gel

Purigel

Cleansing Milk

Oogmake-up reinigingsgel

Reinigingsgel

Reinigingsmilk

Voor een rustige, verzorgde oogzone

Milde reinigingsgel

Milde reinigingsmelk

Artikelnummer:

41347

Artikelnummer:

10346

Artikelnummer:

10436

Inhoud:

tube 75 ml

Inhoud:

flacon 200 ml

Inhoud:

flacon 200 ml

De lichte reinigingsgel verwijdert

Deze milde reinigingsgel ontwikkelt

Deze crèmig lichte Cleansing

zacht en effectief zelfs krachtig

samen met water een ragfijn schuim

Milk verwijdert vuildeeltjes en

hechtende oogmake-up van wimpers

dat huidvriendelijk vuil, stofdeeltjes

make-upresten op milde wijze.

en oogleden. Daarbij kalmeert

en make-upresten grondig

De Cleansing Milk verwent de

panthenol de gevoelige huid rondom

verwijdert. De huid kan met Purigel

huid al tijdens het reinigen met

Reiniging voor het gezicht

de ogen en beschermt haar tegen

herademen. De teint straalt frisser

vochtinbrengende substanties,

uitdroging.

en helderder.

voorkomt een strak gevoel en

Puur reinigingsplezier met de reinigingsproducten

Tip: Bij veel oogmake-up de

Tip: Purigel is met zijn neutrale geur

van DR. GRANDEL - want een verzorgd uiterlijk begint

wattenschijfjes met de Eye Make-

ook heel geschikt voor mannen.

schenkt een schoon verzorgde teint.

up Remover Gel even op het

met rimpeltjes en minder wordende

oog laten inwerken en ze daarbij

contouren is Cleansing Milk bijzonder

huidtoestand zijn er verzorgingsproducten in de vorm

zachtje aandrukken. Op die manier

aan te bevelen, aangezien de huid bij

van een melk, gel, tonic of peeling.

kunnen ook sterk opgemaakte ogen

het reinigen geen lipiden verliest.

met een goede huidreiniging. Voor elke huidtype en

4.

Tip: Ook voor de veeleisende huid

voorzichtig worden gereinigd.

Schoonheidssalon Jenny: Reiniging
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Micell Cleansing Water

Soft Tonic

Fresh Tonic

Effect Peeling

Alpha Effect AHA-Peeling

Ferment Peeling

Reinigingswater met micellentechnologie

Hydraterende tonic

Verfrissingstonic

Crèmepeeling

Peel Index 20

Enzym-peeling in poedervorm

Voor een tot diep in de poriën schoon,

Hydraterend gezichtswater – ook voor de

Verfrissend, verfijnend gezichtswater –

Multifunctionele peeling met

Voor de gevoelige en gemengde huid

Milde enzym-peeling voor een verfijnd

bevrijd huidgevoel

gevoelige huid

met 7% alcohol

enzymatische dieptewerking

Artikelnummer:

41345

Artikelnummer:

40319

Artikelnummer:

40321

Artikelnummer:

10433

Artikelnummer:

40356

Artikelnummer:

41073

Inhoud:

flacon 200 ml

Inhoud:

flacon 200 ml

Inhoud:

flacon 200 ml

Inhoud:

tube 75 ml

Inhoud:

pipetflacon 30 ml

Inhoud:

flacon 50 ml a 30 gr

Het heldere reinigingswater

Soft Tonic is een kalmerend

Fresh Tonic is een verfrissend

De Effect Peeling op enzymbasis

Alpha Effect AHA- Peeling met Peel

Enzym-peeling in poedervorm om in

met verwijderd snel en grondig

gezichtswater zonder alcohol. De

gezichtswater met alcohol. De

met fijngemalen bamboe verwijdert

Index 20 (5% fruitzuur; pH-waarde

de hand op te schuimen. Verwijdert

make-up en zelfs de kleinste

hydraterende Soft Tonic voorkomt

tonic verfijnt de teint zichtbaar en

verhoornde huidschilfertjes en

4,0-4,5) is geschikt voor elke, ook

dode huidschilfers mild en effectief

vuildeeltjes. Het plantaardige

een strak gevoel en geeft een

bereidt de huid optimaal voor op

onzuiverheden tot diep in de poriën.

gevoelige huid. Hij verfijnt en

met een uit de papayavrucht

werkstoffencomplex Phyto Detox

ontspannen huidgevoel. Het product

de komende verzorgende stappen.

De huid kan weer stralen en ziet er

regenereert de huid. Rimpeltjes en

gewonnen enzym. Ferment Peeling

heeft een ontstekingsremmende en

kalmeert de gevoelige, gestreste

Bovendien is hij hydraterend,

frisser uit. Bovendien absorbeert de

fijne onregelmatigheden worden

verleent de huid een verfijnd en

antioxiderende werking. Panthenol

huid en bereidt haar optimaal voor

voorkomt een strak gevoel en zorgt

Effect Peeling met witte leemaarde

verzacht, het huidbeeld gaat er

glad uiterlijk en zorgt als vederlicht

ondersteunt de regeneratie van de

op de komende verzorgingsstappen.

voor een verfrist huidgevoel.

overtollige talg, verfijnt de poriën en

daardoor frisser en jonger uitzien.

schuim voor een bijzondere belevenis

brengt een nieuwe, egale, heldere

Om een optimaal verjongingseffect

bij de verzorging. Ook geschikt voor

teint tevoorschijn.

te bereiken wordt de Alpha Effect

gevoelige en droge huid.

huid na beschadigingen.
Het micellen reinigingswater is zeer

Tip: Alternatief kan het

Tip: Ook voor mannen een populair

geschikt voor onderweg, omdat

gezichtswater ook direct met de

gezichtswater, dat ook uitstekend

het ook zonder water te gebruiken

handen worden aangebracht.

geschikt is om na het scheren te

Tip: Ook heel goed voor de handen

dagelijks – en wel 28 dagen lang –

gebruiken. De geur is fris en unisex.

te gebruiken.

toegepast. De Alpha Effect kuur kan

is. Perfect voor iedereen die liever

6.

uitziende huid

AHA-Peeling als kuurtoepassing

een effectief en tegelijkertijd

3-4 maal per jaar worden toegepast.

tijdbesparend reinigingsproduct wil!

Klinisch getest!

Schoonheidssalon Jenny: Reiniging
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Eye Contour Cream &
Mask

Eye Contour Gel

Balancer

Hydraterende oogcrème

Hyaluron ooggel

Hydraterende verzorging voor
de gemengde huid

Ontspannende en hydraterende

Verkoelende en hydraterende ooggel met

Hydraterende verzorging voor de

oogcrème met hyaluron

hyaluron voor frisse oogcontouren

gemengde huid voor een aangenaam fris
huidgevoel

Hydro Active
Hydraterende verzorging voor gezicht en lichaam
Stevige hydratatie, daarvoor staan de Hydro Active
producten van DR. GRANDEL. „Intelligente“ werkstoffen,

40864

Artikelnummer:

40863

Artikelnummer:

10093

Inhoud:

tube 20 ml

Inhoud:

dispenser 15 ml

Inhoud:

pot 50 ml

De hydraterende oogcrème ontspant

De hyaluron ooggel werkt

Speciale werkstoffen voorkomen dat

de oogcontouren en kan zowel als

vochtinbrengend en egaliseert de

de huid op de T-zone gaat glimmen

oogcrème en als masker gebruikt

gevoelige uit rondom de ogen.

en gaan een droog huidgevoel

worden.

Droogterimpeltjes en zwellingen

op de wangen tegen. De 24-uurs

rondom ogen worden verminderd.

verzorging zorgt ervoor dat huid

-egaliseert mimiek rimpeltjes

De hyaluron ooggel is de perfecte

uitgebalanceerd aanvoelt. De

-verzacht oogkringen

primer voor make-up omdat de

hydraterende verzorging voor de

-laat tekenen van moeheid en stress

textuur niet vet en olievrij is.

gemengde huid dient intensief

Geschikt voor lenzendragers

vocht toe en vermindert een vettige

verdwijnen

glans op de T-zone. Geniet van een
Tip:

Tip: Nog een sneller effect? In de

aangenaam fris en licht huidgevoel.

Voor een intensiever resultaat kunt

koelkast bewaard werkt de Eye

Dankzij haar harmoniserende

zorgen voor hydraterende crèmes, concentraten en

u de Eye Contour Cream & Mask als

Contour Gel nog effectiever en laat

werking, haar lichte textuur en frisse

maskers, die de huid intensief hydrateren.

masker inzetten.

oogzwellingen snel verdwijnen.

geur is deze crème ook uitstekend

verzorgende oliën en bijzondere inkapselingstechnieken
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Artikelnummer:
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geschikt als verzorging voor mannen.
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9.

Moisturizer

Hyaluron Refill Cream

Hyaluron Refill Night

Hyaluron Filler Caps

Moisture Mask

Hyaluron Body

Créme voor de droge huid

Opvullende anti-rimpel crème

Een hydraterende crème voor de
nacht.

Capsules met hyaluron

3-minuten vochtinbrengend
masker

Lichaamsverzorging met
hyaluron

24-uurs crème met een intensieve

Hydraterende verzorging met hyaluron

Sleeping nachtcrème voor een intensieve

28 hydraterende capsules met

Activeert de snelle vochtkick

Hydraterende lichaamsverzorging met

hydraterende verzorging

die rimpeltjes van binnenuit opvult

hydratatie

“rimpelopvul-effect”

Artikelnummer:

10085

Artikelnummer:

11169

Artikelnummer:

40206

Artikelnummer:

41494

Artikelnummer:

10107

Artikelnummer:

40212

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

28 capsules

Inhoud:

tube 75 ml

Inhoud:

tube 150 ml

HYDRO ACTIVE Moisturizer is de

Deze anti-rimpel crème staat bekend

Hyaluron Refill Night crème is een

Capsules met hyaluron werken direct

In slechts drie minuten activeert

De lichaamsverzorging met hyaluron

ideale verzorging voor de droge

om haar rimpel-opvul effect. Ze vult

moderne nachtcrème met een

zichtbaar gladmakend en verzorgen

de snelle vochtkick van het HYDRO

dient de huid intensief vocht toe. Het

huid. De intensief hydraterende

de vochtdepots van de huid weer

zijdezachte textuur, die aan de

de huid onovertroffen snel en

ACTIVE Moisture Mask uw huid.

huidbeeld wordt soepel en zacht. En

formule verzacht droogterimpeltjes

aan en de rimpeltjes worden van

regeneratieprocessen van de nacht is

effectief met veel vocht.

Dit hydraterend masker zorgt voor

het huidgevoel? Fris en verzorgend.

en beschermt de huid tegen verder

binnenuit opgevult. Een intensief

aangepast en tijdens het slapen alle

De verzorgingscapsules hydrateren

een direct frisser, gladder en jonger

De lichaamsverzorging met hyaluron

vochtverlies. Deze moisturizer zorgt

werkende combinatie van algen en

vochtreserves aanvult. Bestaande

van binnenuit en verlenen de huid

uiterlijk.

voelt aangenaam aan op de huid en

voor een ontspannen huidgevoel.

zeewater dienen intensief vocht

droogterimpeltjes worden door de

een fris en stevig uiterlijk. Zelfs

toe en restructureren de natuurlijke

hydraterende crème opgevuld en

droogterimpeltjes worden met

Tip: Bijzonder verfrissend is dit

Hyaluron Body blijft een zachte glans

Tip: Niet alleen voor de droge huid.

vochtverzorging van de huid. De

na het ontwaken hebt u dan een

capsules met hyaluron van binnenuit

vochtinbrengend masker als het in

achter op de huid.

Ook een gemengde huid heeft in

aangename textuur van Hyaluron

jeugdige uitstraling en een intensief

opgevuld en duidelijk verzacht.

de koelkast wordt bewaard. Juist in

de winter een wat uitgebreidere

Refill Cream smelt zacht op de huid

gehydrateerd huidbeeld.

Dankzij de handige verpakkingsvorm

de zomermaanden schenkt het de

verzorging nodig. De HYDRO ACTIVE

en trekt snel in. Deze intensieve

van deze uiterst effectieve

huid zo een extra frisheidskick. Ook

Moisturizer voldoet perfect aan

vochtverzorging geeft een fris en

Tip: Voor intensieve verzorging is

hyaluroncapsules is een zeer

hier is het niet nodig het masker af

de eisen van de huid in het koude

stevig huidbeeld.

de combinatie met één van onze

individuele toepassing mogelijk.

te nemen.

jaargetijde.

10.

hyaluron

trekt direct in. Na het opbrengen van

hyaluron-ampullen aan te bevelen.

Schoonheidssalon Jenny: Hydro Active

Schoonheidssalon Jenny: Hydro Active

11.

Renew Pearls

Renew Essence

Renew Eye & Lip

Verjongende en hydraterende
Cream Serum

Verjongt en verstevigt de
contouren

Verjongende oogenlippenverzorging

Huidverjongende verzorgingsbelevenis

Verjongend, straktrekkend

Oog- en lippenverzorging voor een

met een druk op de knop

verzorgingsconcentraat voor een jeugdig

zichtbaar verjongd uiterlijk

huidbeeld

Beautygen

Artikelnummer:

41127

Artikelnummer:

40758

Artikelnummer:

40759

Inhoud:

dispenser 50 ml

Inhoud:

dispenser 30 ml

Inhoud:

dispenser 15 ml

De fijne parels versmelten tot een

De gezichtscontouren gaan er

Verzorg de gevoelige en bijzonder

verfrissend cream-serum. Beleef met

direct jonger en strakker uitzien,

kwetsbare huid rond ogen en lippen

de tweefaseverzorging overtuigende

het verfijnende effect van het

met de ultramoderne en actieve

regeneratie en celbescherming en

concentraat laat uw teint duidelijk

speciale verzorging Renew Eye &

word enthousiast over een fris, glad

egaler en gelijkmatiger schijnen.

Lip. Een extract uit de zijdeacacia

en volkomen verzorgd huidgevoel.

Anti-age peptiden activeren de

verjongt uw oogzone en trekt

Het Snow Algae Extract activeert

vernieuwing van de collagene vezels

het ooglid omhoog. Lijntjes

het ‘schoonheidsgen’ van de huid,

en werken als een verjongingsbron.

en mimiekrimpeltjes worden

DR. GRANDEL Beautygen verjongt en vernieuwt de huid.

beschermt de collagene vezels en

Marine-sacchariden laten uw huid er

gladgestreken.

Wetenschappers zijn er in geslaagd het ‘beauty-gen’ van de huid te

zorgt voor betere elasticiteit.

jeugdig uitzien doordat zij de poriën

Beschermt de collagene vezels

Anti-age peptiden ondersteunen de

zichtbaar verfijnen. De zeer lichte

en verleent de huid zo nieuwe

reparatieprocessen van de huid.

fluid verdeeld zich zacht op de huid,

elasticiteit . Voor het directe

trekt heel snel in en is uitstekend

liftingeffect zorgt Sea Lift, een uit

geschikt als make-upbasis.

plankton gewonnen extract.

Sneeuwalgen cosmetica

decoderen. Het extract van de sneeuwalg in de cosmetica activeert
het ‘schoonheidsgen’, beschermt de collagene vezels en zorgt voor

Tip: RENEW PEARLS zijn ook perfect

meer elasticiteit.

12.

geschikt onder de make-up.

Schoonheidssalon Jenny: Beautygen
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Renew I1 silky touch

Renew II2 velvet touch

Renew III3 rich

Renew Caps

Renew Neck Cream

Renew Body

Verjongende 24-uursverzorging

Verjongt de droge huid

Regenererende créme

verjongende capsules met
werkzame stoffen

Voor een betoverend jeugdige
halsstreek

Verjongende lichaamsverzorging

Zijdeachtig-lichte, verjongende

Verjongende 24-uursverzorging voor een

Verjongende, voedende en regenererende

Verjongt en strijkt glad

Stevige gezichtscontouren, veerkracht in

Hydrateert intens en langduring

24-uursverzorging met renew-effect

fluweelzacht huidgevoel

crème. Voor de droge huid

Artikelnummer:

40756

Artikelnummer:

40757

Artikelnummer:

41133

Artikelnummer:

41162

Artikelnummer:

41134

Artikelnummer:

41201

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

38 capsules

Inhoud:

dispenser 50 ml

Inhoud:

pot 200 ml

Bestrijd het ontstaan van lijntjes en

Het sneeuwalgenextract in

Renew III3 rich is een regenererende

Beautygen Snow Algae Extract

Renew Neck Cream zorgt voor een

Beautygen voor het lichaam! Het

rimpeltjes bij de wortel en behoud

RENEW II2 - velvet touch activeert

crème . Ze beschermt de collagene

activeert het ‘schoonheidsgen’ van

verjongde en strakke halsstreek.

sneeuwalgenextract activeert van

daardoor de jeugdigheid van uw

het ‘schoonheidsgen’ van uw

vezels en zorgt voor een betere

de huid, beschermt de collagene

Edelweiss Extract verbetert de

nu af aan ook het ‘schoonheidsgen’

huid zo lang mogelijk. Door het

huid, de collagene vezels worden

elasticiteit. De crème voedt en

vezels en zorgt voor betere

veerkracht van de huid. De speciaal

van uw lichaamshuid, verjongt

extract van de sneeuwalgen worden

beschermd en de elasticiteit van uw

verjongd de huid.

elasticiteit. Speciale ceramides in de

voor de halsstreek ontwikkelde

en vernieuwt. Renew Body trekt

bovendien de collagene vezels

huid verbeterd. Anti age-peptiden

De regenererende crème bestaat

verjongende schoonheidscapsules

textuur trekt snel in en geeft steun

snel in en verzorgt de huid prettig

beschermd en krijgt uw huid nieuwe

activeren de celvernieuwing en

daarnaastuit Anti Age Peptide, die

maken rimpeltjes onmiddellijk

als een tweede, onzichtbare huid.

zacht. De huid wordt gekalmeerd

elasticiteit. Anti-age peptiden

verbeteren de weefselstructuur,

de natuurlijke reperatieprocessen

zichtbaar gladder. Een fluweelzachte

Snow Algae Extract activeert het

en intensief met vocht doordrenkt.

activeren de reparatieprocessen

zodat de rimpeltjes zichtbaar

van de huid ondersteunen en het

textuur met soft focus effect

‘schoonheidsgen’ van de huid,

Softfocuspigmenten toveren een

in de huid. Het aantal en de diepte

in aantal en diepte worden

verouderingsproces vertragen.

verbetert het huidbeeld voelbaar.

beschermt de collagene vezels en

zachte glans op de huid.

van rimpeltjes wordt zichtbaar

gereduceerd.

Voedende lipid-composities zorgen

zorgt voor betere elasticiteit.

verminderd, het verouderingsproces

Een compositie van rijke oliën

voor de regeneratie van de huid.

Anti-age peptiden ondersteunen de

Tip: Scheert u uw benen? Een reden

van de huid wordt vertraagd. Uw

verzorgt de droge huid en maakt

Beautygen Renew III3 rich is uw

reparatieprocessen van de huid.

te meer voor RENEW BODY met

huid gaat er zichtbaar strakgetrokken

haar zacht en soepel.

regenererende crème, als u zich een

en egaal uitzien.

14.

het kingebied en een strakke halsstreek

huidkalmerend algenextract.

rijk verzorgende huid wenst.

Schoonheidssalon Jenny: Beautygen
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Serum

Eye & Lip

Balancing Cream

Verfijnend
verzorgingsconcentraat

Straktrekkende oog- en
lippenverzorging

Matterende 24-uursverzorging

Gladstrijkend, corrigerend en verfijnend

Eye & Lip zorgt voor strakke, gladde en

24 uurs balancing cream

verjongde contouren

Timeless

41206

Artikelnummer:

10778

Artikelnummer:

10201

Inhoud:

pipetflacon 30 ml

Inhoud:

dispenser 15 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Zonder veel moeite strijkt dit serum

Corrigeert drievoudig (op korte,

Strijkt lijntjes en rimpeltjes glad,

de teint glad, werkt corrigerend en

middellange en lange termijn)

verbetert de elasticiteit en behoudt

verfijnend. Behalve het extract van

mimiek- en lippenrimpeltjes.

de jeugdige uitstraling van de huid.

de beukenknop werken lamellair

Eye & Lip Firmer activeert

De anti-age verzorgingsformule

gebonden fruitzuurdepots, die de

tegelijkertijd de celvernieuwing en

van Anti-Age Balancing Cream

huid intensief vocht schenken.

repareert schade die in de loop van

is bovendien met een werkstof

De huid gaat er egaal en zichtbaar

de tijd is ontstaan. Kringen om de

uitgerust die het vet-vochtevenwicht

gladder uitzien. De innovatieve,

ogen en zwellingen worden duidelijk

van de huid reguleert en voor een

De jeugdige kracht van beukenknoppen in een hoogactieve

exclusieve pipetdispenser vult bij het

gereduceerd.

evenwichtige en jeugdig-gladde

werkstofcombinatie vermindert lijntjes en rimpeltjes en verbetert de

openen automatisch en geeft het

Tijdloos mooi met het beukenknoppen extract

celvernieuwing. De huid krijgt haar jeudige straalkracht weer terug.

16.

Artikelnummer:

teint zorgt.

kostbare serum met een druk op de

Tip: In tijden van bijzondere

knop vrij.

belasting en verhoogde stress een

Tip: ‘s Morgens en ‘s avonds op de

De anti-aging cosmetica Timeless van DR. GRANDEL maakt glad en

perfecte kuur voor stralend mooie

gereinigde huid van gezicht, hals en

stimuleert de huid. Tijdloos mooi.

ogen.

decolleté aanbrengen.

Schoonheidssalon Jenny: Timeless
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Revitalizing Cream

Nourishing Cream

Sleeping Cream & Mask

Sugar Scrub

Body Cream

Décolleté

Versterkende 24-uursverzorging

Voedende 24-uursverzorging

Regenererende nachtverzorging
en mask

Gladstrijkende bodypeeling

Straktrekkende bodycrème

Decolleté- en halsverzorging

24 uurs revitalizing cream

24 uurs anti-age verzorgingscréme

Gladstrijkend en regenererend

Gladstrijkende bodypeeling en verzorging

Luxueuze speciale verzorging voor een

Speciale verzorging met “push-up effect”

in één

exclusief huidgevoel

voor de decolleté- en halszone

Artikelnummer:

10202

Artikelnummer:

40814

Artikelnummer:

41207

Artikelnummer:

10872

Artikelnummer:

10863

Artikelnummer:

10779

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

tube 200 ml

Inhoud:

tube 200 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Een innovatieve anti-ageformule

Door een extreem droge huid, ruwe

Sleeping Cream & Mask van kan als

Soft Sugar Scrub met suikerkristallen

Body Cream verzorgt de droge

Perfect Décolleté vult de huid van

op basis van plantaardige extracten

en gekloofde huidzones en een

crème maar ook als masker worden

en verzorgende oliën verwijdert

huid intensief en voorziet haar van

binnenuit duidelijk op en verzacht

stimuleert de huid met essentiële

strak gevoel krijgt u de indruk dat u

gebruikt. Dankzij haar buitengewone

afgestorven huidschilfertjes op milde

een extra portie vocht. De huid

rimpeltjes.

revitaliserende substanties.

veel sneller veel diepere rimpeltjes

textuur voelt de crème aan als een

wijze en maakt de huid weer soepel

wordt door anti-aging werkstoffen

Perfect Décolleté strijkt glad,

Het resultaat: Een jeugdig-strak

ontwikkelt. Beukenknoppenextract

tweede huid en garandeert een

en bereid de komende verzorging op

gerevitaliseerd en krijgt zo een

trekt strak en behoudt de jeugdige

ogende huid met verbeterde

en een speciaal lipidecomplex

jeugdig stralend ontwaken.

te nemen.

strakker, jeugdiger uiterlijk.

stevigheid en elasticiteit. De

elasticiteit en nieuwe fluweelzachte

strijken lijnen en rimpeltjes glad,

Zo krijgt de huid met Soft Sugar

Parelmoerdeeltjes en pigmenten

zichtbare lichaamszones worden

uitstraling voor de teint.

maken korte metten met elk

Tip: De combinatie met het

Scrub haar jeugdige uiterlijk spoedig

flatteren de huid ook optisch en

doelgericht verjongd. Trekt snel in

strakke gevoel en schenken een

TIMELESS Serum bewerkstelligt in

terug. Het huidbeeld wordt verfijnd

verlenen een zachtgouden glans.

zonder een vet laagje achter te laten.

Tip: Dankzij de wat romiger textuur

heerlijk soepele en zachte huid.

de nacht geweldig regenererende en

en zijdezacht en u voelt zich luxueus

is de Revitalizing Cream ook een

De lipidebarrière van uw huid

corrigerende resultaten.

verzorgd.

geschikte verzorgende crème voor

wordt duurzaam versterkt en het

de koudere maanden.

steunweefsel beschermd.

Tip: Ook ideaal als verzorgingskuur
voor bijzondere gelegenheden

Tip: Voor een mild peelingeffect

waarbij meer huid te zien is (bijv.

op de vochtige huid aanbrengen en

bruiloft, bal- of strandseizoen).

inmasseren.
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Pro Collagen

Pro Collagen Concentrate

Pro Collagen Cream

Stimuleert de collageenaanmaak
van de huid

Crème zonder dierlijk collageen

Herstructurerend en stimulerend Pro

Een herstructurerende en egaliserende

Collagen Concentrate

crème als collageen alternatief

Artikelnummer:

41181

Artikelnummer:

41180

Inhoud:

pipetflacon 30 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Stimuleert met een Amino

Amino Silicon Complex stimuleert

Silicon Complex de huideigen

de huideigen collageenproductie.

collageenproductie en

Ondersteunt de collageensynthese

herstructureert het

en herstructureert het

collageennetwerk.

collageennetwerk. Tegelijkertijd

De geselecteerde werkzame

wordt de afbouw van collageen

stoffen vormen een intelligente

vezels verminderd. Het huidbeeld

‘Pro Collagen-Code’, die de huid

wordt zichtbaar steviger en gladder.

Met de Pro Collagen cosmetica van DR. GRANDEL vindt de huid

helpt om zelfstandig weer tot een

De geselecteerde werkzame stoffen

onafhankelijk weer nieuwe elasticiteit en stevigheid. Een Amino

nieuwe elasticiteit en stevigheid te

vormen een ‘Pro Collagen-Code’, die

komen. Pro Collagen maakt de huid

een collageen alternatief brengt en

glad, lijntjes en expressierimpeltjes

ervoor zorgt dat de huid zelfstandig

worden onmiddellijk verzacht.

tot een nieuwe elasticiteit en

(Bevat geen dierlijk collageen.)

stevigheid te komen.

Cosmetica voor nieuwe elasticiteit en stevigheid van de huid

Silicium Complex stimuleert de huideigen collageen productie
en restructueert het netwerk van collageen.

(bevat geen dierlijk collageen)
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Nutri Sensation

Eye Cream & Mask

Revitalizer

Nutrilizer

Oogverzorging en oogmasker

24-uurscrème

24-uurscrème

Regenererende oogverzorging met rode-

Hoogregeneratieve 24-uursverzorging

24-uursverzorging – regenererend,

algenextract voor intensieve hydratie

met vitamine E en omega-6-vetzuren

voedend, verstevigend

Artikelnummer:

40445

Artikelnummer:

40441

Artikelnummer:

40442

Inhoud:

tube 20 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Inhoud:

pot 50 ml

De regenererende oogverzorging

De hoogregeneratieve

Royale 24-uursverzorging Nutrilizer

Eye Cream & Mask met extract

24-uursverzorging uit de serie Nutri

is speciaal op de behoeften

van rode algen is intensief en

Sensation verzorgt de veeleisende

van de veeleisende droge

langhoudend hydraterend. Een

huid met vitamine E en omega 6

huid afgestemd. Plantaardige

complex van secundaire plantaardige

vetzuren uit frambozenzaadolie.

aminozuren schenken intensief

stoffen reduceert zwellingen

Trekt de contouren strak,

vocht en houden dit urenlang

en verbetert de stevigheid van

revitaliseert de teint en verleent

vast. De voedingsstofformule uit

de oogzone. Voor een zichtbaar

de huid een fris, vitaal uiterlijk. De

frambozenzaadolie en een extra

Of het nu een regenererende crème, concentraat of masker van

uitgeruste, strakkere en gladdere

dagelijkse energiestoot voor de huid!

portie vitamine E stimuleren de

Nutri Sensation is - deze serie van DR. GRANDEL gaat speciaal op de

huid rond de ogen.

Regenererende crèmes en verzorgingsproducten

bijzondere behoefte van de veeleisende huid in. Deze regenereert,
voedt en maakt strak. De moderne formules verzorgen de huid met

regeneratie en verstevigen de
Tip: Door zijn lichte textuur is de

Tip: Voor intensieve verzorging ook

Revitalizer ook een ideale verzorging

als masker te gebruiken

voor het warme jaargetijde.

voor het koude jaargetijde.

en geegaliseerde teint als ook strakkere contouren.

Schoonheidssalon Jenny: Nutri Sensation

Tip: Door zijn wat royalere textuur is
deze Nutrilizer een ideale verzorging

een belangrijke voedingscocktail en geven een zichtbaar uitgeruste

22.

contouren.
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Nutri Sensation Caps

Night Repair

Repair Mask

Intensief verzorgende capsules kalmerend en regenererend

Werkstofconcentraat voor de
nacht

Regeneratiemasker

Capsules rijk aan oliën

Uiterst effectief concentraat ter

Softig-crèmig regeneratiemasker voor

stimulering van de regeneratie in de

strakkere contouren en een tere, soepele

nachturen

teint

Artikelnummer:

40787

Artikelnummer:

40444

Artikelnummer:

40443

Inhoud:

38 capsules

Inhoud:

dispenser 30 ml

Inhoud:

pot 50 ml

Kalmerend, voedend en

Het uiterst effectieve concentraat

Dit softig-crèmige regeneratie-

regenererend. Dankzij een

Night Repair gaat in de nachturen

masker is zuivere ontspanning

combinatie van rijke oliën wordt het

speciaal op de natuurlijke

voor de veeleisende huid. Vitamine

huidbeeld gekalmeerd en gevoed.

regeneratieprocessen van de huid in.

E en omega-6-vetzuren uit

De eigenschappen van de intensief

Het innovatieve lipo-peptidecomplex

frambozenzaadolie revitaliseren,

verzorgende capsules in een

stimuleert de celvernieuwing

zorgen voor strakkere contouren

overzicht:

en ondersteunt het huideigen

en een zachte, soepele teint.

Vitamine E en Omega-6 vetzuren uit

weerstandsvermogen om de huid

Huidkalmerende allantoïne

frambozen zaad olie verbeteren de

tegen irritaties van buitenaf te

compenseert bovendien irritaties en

natuurlijke regeneratie van de huid.

ondersteunen.

rode vlekjes.

beschermt tegen uitdrogen.

Tip: Kan ook zonder meer overdag

Tip: Vanwege zijn kalmerende

Hennep zaad olie werkt kalmerend

worden gebruikt.

werking is het Repair Mask een

Weide schuim olie hydrateert en

24.

en brengt de huid in balans. De

overtuigend product bij huid die door

huidbarrière wordt sterk gemaakt.

de zon heeft geleden (zonnebrand).
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Performance 3D

Performance 3D Eye

Performance 3D Face

Werkstofconcentraat

Geconcentreerde oogverzorging

Geconcentreerde 24-uurscrème

Hightech-concentraat van de nieuwste

Hightech-oogverzorging van de nieuwste

Hightech-gezichtsverzorging van de

generatie met diamantfocuseffect

generatie

nieuwste generatie

Artikelnummer:

40150

Artikelnummer:

11106

Artikelnummer:

11095

Inhoud:

dispenser 30 ml

Inhoud:

dispenser 15 ml

Inhoud:

pot 50 ml

De nieuwste plantaardige

Corrigeert ouderdomsverschijnselen

Mimiekrimpeltjes, droogterimpeltjes

werkstoffen dragen eraan bij

van de oogzone op meerdere wijze.

en door stress veroorzaakte rimpels

rimpeltjes in gezicht en decolleté

Mimiekrimpeltjes, droogterimpeltjes

worden op korte en lange termijn

te verzachten. Indrukwekkend snel

en door stress veroorzaakte

verzacht en van binnenuit opgevuld.

camoufleert het diamant-focuseffect

rimpels worden op korte en lange

Deze unieke werkstofcombinatie is

lijnen en rimpeltjes en laat het

termijn verzacht en van binnenuit

de effectiefste oplossing voor het

huidbeeld er evenwichtiger en egaler

opgevuld. Tekenen van spanning

rimpelprobleem.

uitzien. De vochtdepots van de huid

en vermoeidheid verdwijnen,

Multidimensionale werkzaamheid met de Performance 3D verzorging

worden weer bijgevuld, de structuur

donkere kringen om de ogen

Tip: Omdat PERFORMANCE

van DR. GRANDEL. De innovatieve 3D-technologie corrigeert rimpels

verstevigd.

en zwellingen worden duidelijk

3D Face een ultramodern

Professionele high-tech cosmetica

en geeft de huid haar jeugdigheid terug. Een perfect alternatief voor
Medical Aesthetic.

26.

Performance 3D Ultra Lift

Schoonheidssalon Jenny: Performance 3D

gereduceerd. Dankzij de innovatieve

product is dat werkstoffen in

Tip: Vanwege de zijdefijne textuur

3D technologie gaat de oogzone

hooggeconcentreerde vorm bevat,

is PERFORMANCE 3D Ultra Lift een

er meer ontspannen, jeugdiger en

is een kleine portie crème per

uitstekende makeupbasis.

gladder uitzien.

toepassing voldoende.

Schoonheidssalon Jenny: Performance 3D
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Dermabalance

Sebocontrol light

Dermabalance Mask

24-uurs verzorging

24-uurs verzorging

Werkstofmasker

Ontstekingsremmende

Matterende 24-uursverzorging voor de

Kalmerend en hydraterend masker voor

24-uursverzorging voor de onzuivere,

onzuivere, vette huid – olievrij

de onzuivere, droge huid

droge huid

Puriface

Artikelnummer:

2146

Artikelnummer:

10985

Artikelnummer:

2153

Inhoud:

tube 50 ml

Inhoud:

tube 50 ml

Inhoud:

tube 75 ml

Onzuiver en toch vochtarm – voor die

De matterende verzorging

Onzuivere huid die tot vochtgebrek

huidtoestand is speciale verzorging

Sebocontol light uit de serie

neigt, reageert vaak met irritaties

vereist. Dermabalance verzorgt de

Puriface beschermt de huid tegen

en rode vlekjes. Dermabalance Mask

huid intensief met vocht, maakt

bovenmatige glans en werkt

kalmeert de huid direct, verzorgt

haar zacht en soepel. Tegelijkertijd

regulerend op de talgproductie. Een

haar intensief met vocht en strijkt

voorkomt zij nieuwe ontstekingen

antibacteriële werkstof schenkt een

oneffenheden glad. Voor een

en versnelt de teruggang van

helderer huidbeeld en voorkomt

zichtbaar heldere en gladde teint.

onzuiverheden. Voor een egale,

nieuwe onzuiverheden.

Het masker kan ook lokaal op

Puriface van DR. GRANDEL brengt de huidfunctie weer in balans.

gladdere en helderder teint.

Kan op elk gewenst moment

huidgedeelten worden gebruikt

Ontstekingsremmende, matterende verzorgingscrèmes en een

Kan op elk gewenst moment

individueel of slechts gedeeltelijk

waar veel onzuiverheden optreden.

individueel of slechts gedeeltelijk

worden gebruikt en met andere DR.

Voor alle andere huidgedeelten kan

worden gebruikt en met andere DR.

GRANDEL verzorgingsproducten

een geschikte verzorging uit andere

GRANDEL verzorgingsproducten

worden gecombineerd.

series met dit product worden

Evenwichtige verzorging bij huidonzuiverheden

hydraterend masker geven een frisse, schone teint.

worden gecombineerd.

28.

Schoonheidssalon Jenny: Puriface

gecombineerd.
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Derma Pur

Anti Stress

Cream Mask

Regulerende crème

Romige crème

Gladstrijkend, harmoniserend
masker

Regulerende 24-uursverzorging voor

Royale 24-uursverzorging voor de droge

Harmoniserend en gladstrijkend

de vettige huid met een neiging tot

en gevoelige huid

crèmemasker

onzuiverheden

Elements of Nature
Effectieve natuurcosmetica voor elke huidtype

Artikelnummer:

40015

Artikelnummer:

40011

Artikelnummer:

40016

Inhoud:

tube 50 ml

Inhoud:

tube 50 ml

Inhoud:

tube 75 ml

Deze harmoniserende, regulerende

Deze volle 24-uurs crème met

Dit romige masker met Epigran en

en verfrissende lichte crème met

azuleen en magnesium is speciaal

kaolien tovert in luttele minuten een

biotine en zink reduceert storende

afgestemd op de behoeften van de

glad, harmonisch en gelijkmatig fijn

vettige glans bij de gemengde en

droge en gevoelige huid.

huidbeeld. Als snelle mooimaker

vette huid. Zij maakt korte metten

Anti Stress werkt rustgevend en

is het voor alle huidtypes geschikt

met rode vlekjes en onzuiverheden,

harmoniserend. Het verzorgt de

en schenkt elke huid een plus aan

waardoor het huidbeeld er duidelijk

huid met vocht , hoogwaardige

natuurlijke verzorging en vocht.

fijner en egaler gaat uitzien.

en verzorgende oliën, voor een

DR. GRANDEL Elements of Nature is onze ECO Control

gelijkmatige, zachte huid.

Tip: Vooral bij stress, spanning en

gecertificeerde natuurcosmetica voor de hoogste eisen. Epigran, de

Tip: Wegens haar matterende

multiactieve essence uit de tarwekiem, is het hart van de serie. Deze

werking wordt deze crème ook door

Tip: Dankzij zijn kostbare oliën en

huid een extra portie verzorging

heren met een wat vettiger huid

huidkalmerende eigenschappen is

nodig. Hier schenkt Cream Mask een

gewaardeerd.

Anti Stress als beschermende en

harmonisch huidbeeld en zorgt voor

verzorgende crème ideaal voor de

fijne welzijnsmomenten.

geeft uw huid werkzame en effectieve natuurcosmetica.

buitengewone belasting heeft de

wintermaanden.
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Matt IQ

Moisture Balm

Revitalizer

„Intelligente“ 24-uursverzorging
voor de gemengde huid

24-uursverzorging voor de droge
mannenhuid

Gladstrijkende 24-uursfluid

24-uurs verzorging voor de gemengde

Schenkt de droge huid intensief vocht

“Total Lift” - 24-uurs verzorgingsfluid

huid

Men

10761

Artikelnummer:

10762

Artikelnummer:

40240

Inhoud:

dispenser 50 ml

Inhoud:

dispenser 50 ml

Inhoud:

50 ml dispenser

Matt IQ, de niet vettende

Met gletsjerwater en essentiële

Cafeïne stimuleert de microcirculatie

24-uursverzorging verzorgt de huid

mineralen: De vitaliserende

van de huid voelbaar – de teint ziet

met vocht en essentiële mineralen.

verzorging vervangt verloren vocht,

er direct goed doorbloed en fris

Daarbij herkent de intelligente

vermindert droogterimpeltjes

uit. De verzorgingsfluid verzacht

mannenverzorging de verschillende

en voorkomt door een

voorhanden mimiekrimpeltjes

eisen van de gemengde huid:

celreparatiemechanisme voortijdige

en schenkt de huid een jeugdiger

vettige glans in de T-zone wordt

huidveroudering.

uiterlijk. Bij huidirritaties werkt

gereduceerd – en een droog gevoel

Kalmeert en verzorgt de huid na

de essence van de drakenboom

Men van DR. GRANDEL gaat speciaal in op de bijzondere behoeften

op de wangen voorkomen. Ook

het scheren zonder een vet gevoel

kalmerend en harmoniserend.

van de mannenhuid. Met lichte texturen hydrateren, verstevigen of

ideaal na het scheren.

achter te laten.

Lichtbrekende pigmenten

Natuurlijk kunnen voor dag en

Natuurlijk kunnen voor dag en

verdoezelen lijntjes en rimpeltjes,

nacht ook twee verschillende

nacht ook twee verschillende

waardoor de huid er onmiddellijk

Men-verzorgingsproducten

Men-verzorgingsproducten

jonger uitziet.

worden gebruikt, afgestemd op de

worden gebruikt, afgestemd op de

individuele behoeften van de huid.

individuele behoeften van de huid.

Verzorgingsproducten voor mannen

matteren de verzorgingsproducten. Ook te gebruiken direct na het
scheren. Voor een jonge, dynamische en vitale uitstraling.
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Renew Ampul

Hydro Active Ampul

Retinol Ampul

Huidverjongend –met ‘directeffect’

Vochtconcentraat met
opwekkende werking

Intensieve anti rimpelverzorging
tijdens de nacht

Hooggeconcentreerd huidverjongend

Doordrenkt de huid intensief

Werkstofconcentraat tegen de tekenen

werkstofconcentraat met direct effect

Werkstofampullen
Werkstofconcentraten voor elke huidbehoefte

van de tijd

Artikelnummer:

40840

Artikelnummer:

40409

Artikelnummer:

41117

Inhoud:

ampullen 3x 3 ml

Inhoud:

ampullen 3x 3 ml

Inhoud:

ampullen 3x 3 ml

Deze nieuwe cosmeticawerkstof, het

De verfrissend blauwe ampul Hydro

Zelfs geprononceerde rimpeltjes

extract van de sneeuwalg, activeert

Active doordrenkt de huid intensief

worden met de Retinol Ampul

het ‘schoonheidsgen’ van de huid,

met vocht en zorgt er zo voor dat

zichtbaar verzacht. Deze nachtelijke

werkt beschermend op de collagene

droogterimpeltjes direct worden

intensieve anti rimpelverzorging

vezels en zorgt ervoor dat uw huid

gladgestreken. Zij activeert, verfrist

reduceert lijntjes en rimpeltjes

weer elastisch wordt.

en vitaliseert. Voor een glad en

tijdens het slapen.

Tegelijkertijd stimuleren

stevig huidbeeld.

anti-age peptiden de

Tip: Ideaal als snel werkende

DR. GRANDEL ontwikkelt en produceert al meer dan 70 jaar zijn zeer

regeneratieprocessen in uw huid

intensieve anti rimpelkuur. Vooral in

succesvolle ampullen. De voordelen van werkstofconcentraten in

en vertragen de huidveroudering.

combinatie met TIMELESS Retinol

Softfocuspigmenten camoufleren

Balm een perfect paar voor een

rimpeltjes en onregelmatigheden

overtuigend mooi terwijl je slaapt-

en laten uw huid direct met nieuwe

effect.

glasampullen zijn duidelijk: geconcentreerde werking en minimale
productconservering bij veilig gebruik.

glans stralen.

34.

Schoonheidssalon Jenny: Werkstofampullen

Schoonheidssalon Jenny: Werkstofampullen

35.

Schoonheidssalon & Medisch pedicurepraktijk Jenny
Langvennen Oost 27 - 5061 DK Oisterwijk - 06-543 465 72
schoonheidssalonjenny.nl - schoonheidssalonjenny@gmail.com

