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DÉCAAR is een nieuw en modern cosmeceutical merk dat is gebaseerd op
de jarenlange ervaring en kennis van enkele van de meest gerenommeerde
cosmeceutische formuleerders en business development professionals in de industrie.
Zij delen allemaal één geloofsovertuiging, namelijk: ‘de basis van schoonheid wordt
gevonden in de gezondheid van de huid’. DÉCAAR bepaalt daarmee de standaard
in de cosmeticabranche. Wij zijn gedreven in het leveren van innovatieve, unieke,
veilige en zeer effectieve huidverzorgingsproducten en behandelingen, allemaal
met dermatologisch bewezen resultaten, die voldoen aan de meest veeleisende
huidtypen van onze klanten.

Filosofie

Decaar is niet alleen een huidverzorgingsmerk maar ook een oplossing voor meer
zelfvertrouwen. Onze focus ligt op het inspireren van mensen om zichzelf te durven
zijn, om dingen anders te doen dan anderen en andere te accepteren voor wie ze zijn.
Decaar weerspiegelt deze filosofie, omdat schoonheid overal is. Belangrijk voor
ons is dat mensen zich prettig voelen met zichzelf en meer zelfvertrouwen hebben.
Wij hebben een sterke overtuiging dat dit bijdraagt aan meer geluk, succes en
levensvreugde.
Wij ondersteunen deze filosofie door te zorgen voor eerlijke en vakkundige Decaarspecialisten. Met deze filosofie als leidraad, produceren wij zeer effectieve producten
en behandelingen die zijn afgestemd op iedere huidconditie en huidtype.
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Waar komt DÉCAAR vandaan?
DÉCAAR is in 2017 opgericht en introduceert haar eerste twee behandelingen, namelijk
de ‘Breath Of Life Treatment’ en de ‘Algae Peeling Regimen treatment’. DÉCAAR is het
directe resultaat van een aantal toonaangevende professionals binnen de beauty industrie
en hun welwillendheid de huid te verbeteren, zodat de perfecte schoonheid kan worden
bereikt. Het is in essentie een merk dat is gebouwd door experts die allemaal bekend
staan om hun expertise en kennis binnen de cosmeticabranche.
Niet alleen hebben wij verschillende formuleringen uit verschillende werelddelen
samengebracht, met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreide achtergrond in onderzoek,
maar zijn wij ook in staat om ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam te laten werken met
de nieuwste ingrediënten en innovatieve technologieën. Hierbij is, de wetenschap met
de natuur verweven. Ook het internationale managementteam die leidinggeven aan het
marketingteam, klantenondersteuning en logistiek zijn speciaal geselecteerd om hun
specifieke kennis en ervaring binnen de cosmeticabranche.
De samenwerking met onze wereldwijde distributeurs en gekwalificeerde
schoonheidsspecialisten zijn erg belangrijk voor DÉCAAR. Niet alleen voor het bereiken
van wereldwijde groei en succes, maar net zo belangrijk, voor het overbrengen van zeer
waardevolle eerstelijnsinformatie naar onze R&D-afdeling voor nieuwe ontwikkelingen.
Om zo op significante wijze markttrends te leiden en te voldoen aan de behoeften van
onze klanten.

Missie
Onze missie is om levens veranderende huidverzorgingsproducten en behandelingen te ontwikkelen
en aan te bieden, die niet alleen veel uiteenlopende huidproblemen verbeteren, maar daarmee ook
de kwaliteit van het leven. Met de kracht van de natuur willen wij iedere huid weer gezond maken.
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CLEANSERS, TONERS, EXFOLIATORS
De ultieme dieptereinigingsbehandeling voor de huid met ontstekingen en toxische opbouw. De
combinatie van kostbare mineralen, kaolien, Aloë Vera en glycerine zorgt ervoor dat de huid wordt
gezuiverd en de poriën worden verfijnd. Krachtige antioxidanten neutraliseren schade ontstaan
door vrije radicalen en kalmeren de geïrriteerde huid. De huid wordt intensief gehydrateerd en
de barrièrefunctie wordt ondersteund, waarbij de talgproductie wordt gereguleerd.
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Cleansing Milk

Purifying Cleansing Gel

NORMALE TOT DROGE HUID

VOOR EEN NORMALE TOT VETTE HUID

Een lichte en hydraterende reinigingsmelk voor alle huidtypen. Met een van de best
vochtbindende bestanddelen die het vocht in de huid bindt en vochtverlies voorkomt. Zorgt
voor een schone en gehydrateerde huid.

Een product waarmee de geïrriteerde huid met verstopte poriën en acne op een milde
wijze wordt gereinigd. Verwijdert vuil, afvalstoffen en make-up. De huid voelt fris, zacht en
comfortabel aan.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ADVIES VOOR GEBRUIK

Reinig het gezicht en de hals door circulerende bewegingen te maken. Verwijder de melk met
water en een wattenschijf.

WERKSTOFFEN
Mucopolisachariden, d-pantenol, Tarwekiemextract, Glycanen, Saccharomyces Cerevisiaeextract, sodiumhyaluronaat.

Retail: 200ml / 6.76 fl. Oz Professional: 500ml / 16.9 fl.Oz

Breng aan op de huid met kloppende bewegingen, spoel af met water.

WERKSTOFFEN
Lactobacillus Casei, Lactobacillus Acidophilus, Oligosacchariden, Yakon, Aloë Vera.

Retail: 200ml / 6.76 fl. Oz Professional: 500ml / 16.9 fl.Oz
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PH Balancing Lotion

Phyto Lotion

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR DE VETTE/ACNE HUID

Helpt bij het verkrijgen van de optimale pH-waarde en ondersteunt en herstelt de natuurlijke
beschermingsmechanismen. Dit maakt de huid weerbaarder, minder gevoelig en beter in staat
bij het verrichten van de vitale mechanismen. De PH balancing lotion verheldert de teint, voor
een zachte en stralende huid.

natuurlijke botanische extracten geschikt voor vette en geïrriteerde huid met acne. Deze
expertformule vermindert het uiterlijk van vergrote poriën, waardoor deze schoon, verfijnd en
glad blijven. Het balanceert overactieve talgklieren en levert een matte finish.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng aan op de huid met een wattenschijf, nadat je de huid hebt gereinigd met de DÉCAAR
Purifying cleansing gel. Breng vervolgens de DÉCAAR Oxygen gel, Rebalancing cream of Sun
cream aan.

Breng aan met een wattenschijf op het gezicht, de hals en het decolleté, nadat je de huid
hebt gereinigd met de DÉCAAR Purifying cleansing gel of Cleansing milk. Sluit je dagelijkse
huidverzorgingsritueel af door DÉCAAR Oxygen-gel of serum naar keuze toe te passen,
gevolgd door een DÉCAAR-crème of zonbeschermingscrème naar keuze, afhankelijk van je
huidtype.

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN
Pepermuntextract, Eucalyptus olie, Salicylzuur.

WERKSTOFFEN
D-panthenol, valkruid, Paardenkastanje.

Retail: 200ml / 6.76 fl. Oz Professional: 500ml / 16.9 fl.Oz
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Retail: 200ml / 6.76 fl. Oz Professional: 500ml / 16.9 fl.Oz

Make-Up Remover
Micellar Lotion

Natural Exfoliation Scrub

Deze alles-in-1 reiniger is geschikt voor alle gebieden van de huid, zelfs de zeer gevoelige
delen, zoals de huid rond de ogen. Oogmake-up wordt gemakkelijk verwijderd, de huid is
gehydrateerd, waarbij irritaties worden vermeden. De lotion bevat geen alcohol, noch andere
stoffen die irritaties veroorzaken.

Deze fantastische exfoliator zorgt voor een zijdezachte en stralende huid. Vermindert
comedonen en verstopte poriën. Bevat Aloë Vera en Kaolien, die de beschadigde huid intensief
herstellen. De milde exfoliator kalmeert de huid en geeft het een stralende en gezonde gloed.

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN

Reinig de huid, breng de Scrub Cleanser aan en masseer zachtjes met
circulerende bewegingen in de huid. Laat 5 tot 10 minuten inwerken. Spoel af
met warm water, maak de huid droog en breng vervolgens een moisturizer aan.
Herhaal deze handeling 2-3 keer per week.

D-panthenol, Biotine.

WERKSTOFFEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Reinig de lippen, ogen en het met een wattenschijf en de lotion. Spoel niet met water, maar
breng vervolgens een tonic aan.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Kaoline, Montmorilloniet, Celite, Illiet, Kariteboter, Acetyl Sh-Heptapeptide-1, Aloë
Barbadensis bladsap, zoethoutwortelextract, witte moerbei extract, Scutellaria Baicalensis,
Pepermuntextract, theeplant.

Retail: 200ml / 6.76 fl. Oz Professional: 500ml / 16.9 fl.Oz

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 150ml / 5.07 fl.Oz
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OXYGEN LINE
Het DÉCAAR oxygen programma laat een fantastische verbetering zien van de huidvitaliteit,
revitalisatie en hydratatie. Het programma verbetert de aërobe werking van cellen, de
herstelmechanismen en het regeneratieve vermogen van de huid. De producten en behandelingen
zorgen voor hydratatie, zelfs in de diepere huidlagen, waarbij het huidprofiel wordt verbeterd en
het aantal en de diepte van rimpels wordt verminderd. De langerhanscellen zijn beschermd.
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Oxygen Scrub

Oxygen Gel

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Deze op een gel gebaseerde peeling vernieuwt de huid door haar te voorzien van zuurstof
en vitaminen. De huid krijgt een ware werkstoffen boost, waardoor alle huidfuncties intensief
worden hersteld. De Oxygen Scrub reinigt de poriën, wat zorgt voor een natuurlijke glans en
een gezonde huid.

Deze herstellende gel geeft energie aan de huid en zorgt voor intensieve hydratatie, met een
gezonde en stralende huid als resultaat. Het beschermt en helpt de huid bij het tegengaan van
vrije radicalen. Tekenen van huidveroudering worden effectief verminderd. De huid kan vrijuit
ademen, waardoor het immuunsysteem in balans wordt gebracht en herstelt van schade die
dagelijks ontstaat.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Reinig de huid eerst met een DÉCAAR reinigingsproduct naar keuze. Breng de Oxygen Scrub
aan op een bevochtigde huid en masseer met circulerende bewegingen. Spoel af met water
en een natte spons. Wanneer de huid geïrriteerd is, masseer dan 1 minuut en laat als masker
inwerken voor 2 minuten. Droog de huid en breng de verzorging naar keuze aan.

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN

Perfluorodecaline, Vitaminen E en F, Panthenol.

Perfluorodecaline, Aloë Vera, Jojoba Esters.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 150ml / 5.07 fl.Oz

Breng aan op een gereinigde huid. Gebruik vervolgens de DÉCAAR Oxygen 24 hours cream
of Oxygen cream SPF 30.

WERKSTOFFEN

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 100ml / 3.38 fl. Oz
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Oxygen Mask

Oxygen Serum

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Het Oxygen crèmemasker kalmeert, hydrateert en herstelt alle huidfuncties, doordat de
zuurstofniveaus van cellen significant wordt verhoogd. Het celmetabolisme is verbeterd,
waardoor de huid prachtig gaat stralen. Fijne lijntjes zijn verminderd, de huid ziet er gezond,
verstevigd en stralend uit.

Een serum rijk aan werkstoffen en unieke ingrediënten, verjongt de huid intensief. Het
immuunsysteem wordt verbeterd, fijne lijnen zijn verzacht, de huid is egaler en stralender,
verjongd en gehydrateerd. Perfect product om te gebruiken bij huidcondities zoals eczeem of
een beschadigde huid (bijvoorbeeld door UV-straling).

ADVIES VOOR GEBRUIK

ADVIES VOOR GEBRUIK

Reinig de huid met een DÉCAAR reinigingsproduct en een DÉCAAR exfoliator naar keuze.
Breng het Oxygen Masker aan en laat 15-20 minuten inwerken. Verwijder met water en de
pH balancing lotion. Maak de huid droog en breng het DÉCAAR oxygen serum of gel aan en
daarna de verzorging naar keuze.

WERKSTOFFEN

Breng aan op de gereinigde huid. En breng hierna de DÉCAAR Oxygen Hydro 24H, of overdag,
de DÉCAAR Oxygen cream SPF30.

WERKSTOFFEN
Perfluorodecaline, Palmitoyl-oligopeptide, Tetrapeptide-7, stamcellen.

Perfluorodecaline, Griekse komkommerextract, Glycyrrhetinezuur.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz
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Retaill: 30 ml / 1.01 fl. Oz

Energizing Eye Cream

Oxygen Hydro 24hr

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Een zachte en lichte oogverzorging, speciaal voor het behandelen van donkere kringen en
wallen. De crème bevat geconcentreerde energie die de vitaliteit herstelt en glans geeft aan de
huid rond het oog. Dankzij het vermogen de microcirculatie te verbeteren, biedt het product
een effectieve oplossing tegen wallen en andere tekenen van huidveroudering. De epidermis
wordt vernieuwd en hersteld. Geschikt voor ieder huidtype, zelfs de meest gevoelige huid

Deze lichte crème wordt gemakkelijk en snel opgenomen door de huid en verbetert en herstelt
daar de vochtbalans en zorgt voor intensieve cellulaire revitalisatie. Zeer geschikt om te
gebruiken als kalmerend en verzachtend product tijdens en/of na chemische peelings, dankzij
de synergie van hydraterende en revitaliserende effecten.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng aan nadat je de DÉCAAR Oxygen gel of het serum hebt aangebracht. Deze 24-uurs
zeer lichte crème is geschikt voor zelfs de meest gevoelige huid.

Breng met licht kloppende bewegingen aan op het gebied rond de ogen, zo ook op het
onderste en bovenste ooglid. Het product kan meerdere keren per dag worden gebruikt. Wij
bevelen je aan de crème in de koelkast te bewaren of op een andere koele plaats. Hiermee
wordt de effectiviteit bij het voorkomen van wallen verhoogd.

WERKSTOFFEN

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN
Alantoïne, glycerine, d-panthenol, Macadamia olie, squalaan, hyaluronzuur, epigallocatechin
gallaat (EGCG), Tarwekiemextract.

Paardkastanje, valkruid, VTA liposoom complex (Microcollageen, Vitamine C, Rutine),
Peptiden, D-panthenol.

Retail: 30ml / 1.01 fl. Oz

Professional: 50ml / 1.69 fl. Oz

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 100ml/ 3.38 fl. Oz
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Oxygen Cream SPF30

BB Oxygen Cream SPF 50

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Deze zeer effectieve zonbescherming houdt de huid gehydrateerd, vol energie, stralend en
goed beschermd zodat de huid vrijuit kan blijven ademen, waarbij huidveroudering wordt
tegengegaan.

Deze getinte zonbescherming wordt snel opgenomen door de huid, zonder de huid vettig te
maken. De crème zorgt voor een gladde en frisse huid. De teint verandert en past zich aan
de eigen huidteint aan. Dit zorgt voor een zeer natuurlijk resultaat. De formule absorbeert
overtollig talg, zodat de crème langdurig goed blijft zitten. Zeer goede bescherming tegen
Uv-licht. Vermindering van fijne tot diepere rimpels. Last van pigmentvlekken, mee-eters of
sproetjes? Deze zullen door de dekkende werking van de crème aanzienlijk minder zichtbaar
zijn.

ADVIES VOOR GEBRUIK

De laatste stap van jouw DÉCAAR Beauty routine in de ochtend. Breng aan na het DÉCAAR
serum of de oxygen gel.

WERKSTOFFEN

ADVIES VOOR GEBRUIK

Perfluorodecaline, UV-filters.

De laatste stap van jouw perfecte DÉCAAR Beauty routine in de ochtend. Breng aan na het
DÉCAAR serum of de oxygen gel.

WERKSTOFFEN
Fenylbenzimidazool, sulfonzuur, titaniumdioxide.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz
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Professional: 100ml / 3.38 fl. Oz

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 100ml / 3.38 fl. Oz
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OILY & COMBINATION SKIN
Het vinden van een balans bij de gecombineerde en vette huid kan onmogelijk lijken, echter
wordt het onmogelijke mogelijk gemaakt met de speciale lijn voor een vette en gecombineerde
huid van DÉCAAR. Met deze lijn bereiken we de perfecte balans.
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Calming Mask

Rebalancing Cream 24hr

VOOR DE GEVOELIGE, GEIRRITEERDE EN VETTE HUID

VOOR DE VETTE- EN GECOMBINEERDE HUID

Verwijdert dode huidcellen, verrijkt de huid en vult de huideigen reserves aan. De huid is schoon
en stralend. Het helpt ontstekingen te verminderen en verbetert de lokale bloedcirculatie.
Speciaal samengesteld om door de zon beschadigde huid te herstellen, waarbij oppervlakkige
rimpels worden verwijderd en de huid gerevitaliseerd. Dit perfect gebalanceerde DÉCAAR
-masker kalmeert zelfs de meest getraumatiseerde huid, zoals bij eczeem en uitslag. Geschikt
voor de meest gevoelige huid.

Zeer lichte crème voor de vette, gecombineerde huid met acne. Een perfecte toevoeging
op de schoonheidsbehandelingen die je volgt bij jouw DÉCAAR-specialist. Verrijkt met
werkstoffen die verzachten, hydrateren en de huid beschermen tegen eczeem en comedonen
(mee-eters). Biopolymeren zorgen ervoor dat talg tot microkleine deeltjes wordt afgebroken,
zodat je verlost bent van de vettige glans die zo kenmerkend is voor de vette huid.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng aan op de gereinigde huid, waarbij het gebied rond de ogen wordt vermeden. Breng
iedere avond en ochtend aan.

Breng een dikke laag aan op het gezicht en de hals en laat tussen de 10-15 minuten inwerken.
Spoel af met voldoende water of verwijder met een vochtige spons.

WERKSTOFFEN

WERKSTOFFEN
Beschermende Vochtbindende Factor, Gefermenteerde Olie van Algelica Gigas, Kokosolie,
Epigallocatechin Gallaat.

Kaolien, Zinkoxide, Menthol.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

ADVIES VOOR GEBRUIK

Professional:150ml / 5.07 fl.Oz

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Professional: 100ml / 3.38 fl. Oz
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BRIGHTENING LINE
Een uitgebreid en dermatologisch programma, die pigmentvlekken, hyperpigmentatie en
pigmentvlekken zichtbaar vermindert. Daarnaast worden tekenen van huidveroudering effectief
tegengegaan. De huid is helder en soepel en heeft een natuurlijke gloed.
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Brightening Mask

Brightening Exfoliating Serum

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Romig masker met een hoge dosering aan verhelderende ingrediënten, speciaal samengesteld
voor een ongelijkmatige huidteint. Het product biedt uitgebreide therapie als het gaat om het
verlichten van irritaties, roodheid, versterken van de bloedvaten en verkleuringen. Het masker
heeft huidverjongende eigenschappen.

Een innovatieve formule verhoogt de werkzaamheid van producten. Het voorkomt een
rode huid en zorgt daarmee voor een gelijkmatige teint. Dankzij de licht peelende werking
en sterke antioxidanten, verfrist en verheldert het de huid. De neiging van gluconolacton en
lactobionzuur om watermoleculen te binden, resulteert in een verhoogde hydratatie van de
huid en vermindert de ruwheid ervan.
De polyhydroxyzuren helpen de huid te kalmeren, waardoor de formule geschikt is voor zelfs
de meest gevoelige huid.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng aan op het gereinigde gezicht, hals en decolleté en laat 15 minuten inwerken. Verwijder
het overgebleven masker met een tissue of lotion. Vermijd contact met de ogen.

WERKSTOFFEN
Vitamine C, arbutine, licoricextract, witte moerbei, perzik, squalane, macadamiaolie, allantoïne,
tarwe (Triticum Vulgare) Germ Extract, Saccharomyces Cerevisiae Extract, Natriumhyaluronaat,
Panthenol, Wit. E.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Het serum mag alleen plaatselijk worden aangebracht op de huid, maximaal 3 keer per week,
voor het slapen gaan. Voor de beste resultaten breng je hierna de DÉCAAR Brightening Cream
24hr aan.

WERKSTOFFEN
Gluconolaton, Lactobionzuur.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Retail: 30 ml / 1.01 fl. Oz
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Brightening Cream 24hr

Brightening Cream SPF50

VOOR ALLE HUIDTYPEN

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Hoog geconcentreerde emulsie geformuleerd met de meest biologische Vitamine C,
kruidenextract en arbutine werkt tegen pigmentatie met een driedubbele verhelderende
werking. De ideale vochtbalans wordt bereikt en op dit niveau gehouden dankzij Kariteboter en
Macadamia olie. Deze krachtige emulsie zorgt voor een stralende, gezonde huid en voorkomt
hyperpigmentatie. Het hoofdingrediënt van de emulsie vermindert daarnaast zichtbaar de
tekenen van huidveroudering en verbetert de elasticiteit. Al deze factoren maken van deze
emulsie de expert op het gebied van de veeleisende huid, die last heeft van pigmentvlekken.

Zeer lichte crème met innovatieve filters en door licht activerende vitamine D3 en ectoïne.
Het verwijdert effectief pigmentvlekken en voorkomt de ontwikkeling van nieuwe pigmentatie.
Het gebruik van innovatieve en stabiele filtersystemen biedt een uitgebreide bescherming
tegen schadelijke effecten van zonlicht en bronnen van kunstmatig licht (UVA, UVB, IR, VIS).
Ectoïne hydrateert, voorkomt foto-veroudering en beschadiging van het celmembraan en
DNA. Provitamine D3 verhoogt de barrièrefunctie en maakt de huid meer weerbaar tegen
schadelijke invloeden.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng iedere morgen aan op het gereinigde gezicht, de hals en het decolleté.

WERKSTOFFEN
Geselecteerde kruidenextracten, Arbutine.

Breng iedere morgen aan op het gezicht, hals en decolleté, waarbij contact met de ogen wordt
vermeden. Breng het product meerdere keren per dag aan, voornamelijk na transpireren,
gebruik van handdoek of badderen etc.

WERKSTOFFEN
3D StimuLight, Stabiel systeem van UVA en UVB beschermende filters, blauw licht (VIS) filter,
Infrarood (IR) filter, duizendknoopextract, Ectoïne

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz
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Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz
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AGE REVERSE
Genetische huidveroudering is een proces waar we allemaal mee te maken krijgen. Wij
ontwikkelen onze huidverjongingsproducten voor het effectief en zichtbaar verminderen van
(mimische) rimpels, waarbij de huid intensief wordt verjongd. De anti-aging lijn van DÉCAAR
zorgt ervoor dat je op de beste en mooist mogelijke manier ouder wordt.
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Elixir Serum

Lift Firming Eye cream

VOOR DE RIJPERE HUID

VOOR ALLE HUIDTYPEN

Een zeer geconcentreerd serum die mimische rimpels vermindert. Het elixer heeft een
zijdezachte, delicate en niet vette textuur met een zeer aangename geur. Een nieuwe generatie
van ingrediënten wordt gebruikt in de formule en zorgt voor directe oplichting van de huid. Het
elixer serum herstelt rimpels veroorzaakt door zonschade, verfrist en verbetert de teint. Het
vermindert effectief rimpels, stimuleert de collageenproductie, heeft verstevigende en liftende
eigenschappen, hydrateert en beschermt de huid tegen verlies aan vocht en schadelijke
externe invloeden.

Deze rijke en innovatieve oogcrème werkt actief tegen fijne lijntjes, verzacht rimpels en
verbetert de teint, zodat het gebied rond de ogen er uitgerust uitziet. Fijne lijntjes en wallen
worden verminderd en de huid is gevoed en gehydrateerd.

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN

Breng iedere ochtend en avond aan, nadat je de huid hebt gereinigd en nog voordat je andere
verzorging aanbrengt.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng aan op het gebied rond de ogen met licht kloppende bewegingen. We raden aan de
crème in de koelkast of op een andere koele plek te gebruiken, zodat wallen nog beter worden
voorkomen.
Argania Spinosa Kernel Extract, Acacia Senegal Gum, kamille extract.

WERKSTOFFEN
Biosaccharide Gum, Hyaluronzuur, Palmitoyl Tripeptide-5, Goud, Tarwe Proteïne.

Retail: 30ml / 1.01 fl. Oz

Retail: 30ml / 1.01 fl. Oz
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Neck And Décolleté
Lifting Cream

Youth Elixir Day Cream
VOOR DE RIJPERE HUID

VOOR DE RIJPERE HUID

De ultieme samenstelling aan werkstoffen, met krachtig regenererende werking. Met zijn
unieke formule reduceert het rimpels en zorgt het voor een zachte, stevige en gehydrateerde
hals en decolleté. Het herstelt op een spectaculaire manier door de zon beschadigde huid en
geeft het elasticiteit en structuur.

Zeer vooruitstrevend anti-aging dagcrème met sterk regenererende en verstevigende werking.
Rijk in specifiek geselecteerde werkzame stoffen, zorgt het voor spectaculaire antirimpel en
verzachtende effecten. Het verzorgt, hydrateert en verzacht de huid, voor een jonge, stevige
en stralende huid.

ADVIES VOOR GEBRUIK

ADVIES VOOR GEBRUIK

WERKSTOFFEN

WERKSTOFFEN

Palmitoyl Tripeptide-5, Nutripeptiden, Komkommerkruid, goud, Afrikaanse bolletjeskool,
Mauritiuspalm, Squalane.

Pseudobotuline dipeptide, VTA-liposoom complex (Microcollageen, Vitamine C, Rutine),
Avocado olie, Allantoïne.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz

Breng s’ ochtends en s’ avonds aan op de gereinigde huid.
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Breng s’ ochtends aan na het reinigen van de huid.

Youth Elixir Night
Rich Nourishing
VOOR DE RIJPERE HUID

Semi-olie nachtcrème met antirimpel en regenererende eigenschappen. Dit product is speciaal
samengesteld voor de beschadigde rijpere huid.

ADVIES VOOR GEBRUIK

Breng s’ avonds na het reiniging van de huid aan.

WERKSTOFFEN
Pseudo Botulinum Peptide, VTA Liposoomcomplex (Micro Collageen, Vitamine C, Rutine),
Avocado olie, Allantoïne.

Retail: 50ml / 1.69 fl. Oz
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ONZE SPECIALE SALON BEHANDELINGEN

Algae Peeling Regimen

Breath Of Life Regimen

VOOR DE PROBLEEMHUID MET ACNE EN/OF PIGMENTVLEKKEN

ALLE HUIDTYPEN

De combinatie van natuurlijke ingrediënten gebaseerd op algen, kruiden en perfluorcarbon
wordt beschouwd als de meest geavanceerde en effectieve behandeling op de markt voor
de meest voorkomende huidproblemen zoals; acne, gecombineerde en vette huid, rimpels
en slappe huid, droge huid, pigmentatie en ouderdomsvlekken, couperose en rosacea en
littekens en vergrootte poriën. Het is zelfs geschikt voor de meest gevoelige huid.

Zuurstof is essentieel om de doffe en verouderde huid te verjongen en rimpels en fijne lijntjes te
verminderen. Het helpt ook om acne te verwijderen. Als je huid ademt, zal alles wat je daarna
doet op het gebied van huidverzorging nog betere resultaten geven aangezien zuurstof de
poriën helemaal door de verschillende huidlagen heen opent.

DÉCAAR Algae Peeling therapieën werkt biologisch, biedt een 100% veilige behandelproces.
De microvezels van het peelingpoeder doordringen de huid, verhogen de doorbloeding en de
productie van nieuwe cellen. Aangezien deze cellen zich in de verhoornde huidlaag bevinden,
kan de DÉCAAR Algae Peeling ook gebruikt worden op de gevoelige en couperose huid.
Door afname van de verhoornde cellen vermindert de roodheid in de huid. Daarnaast, doordat
de Langerhanscellen ook worden gestimuleerd en het teveel aan bacteriën gedood wordt,
Kunnen acne, eczeem en rosacea ook worden behandeld en in de meeste gevallen vermindert.

Voordelen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
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Reinigt de huid
Stimuleert celvernieuwing
Stimuleert de fibroblasten om collageen en elastine te gaan produceren
Reduceert de productie van talg en bestrijdt bacteriën
Stimuleert de langerhanscellen
Normaliseert pigmentatie en ouderdomsvlekken
Normaliseert de dikte van de huid

Wanneer de huid geen zuurstof bevat, vernauwen de bloedvaten en brengt deze het vermogen
van de huid om goed te functioneren ernstig in gevaar. Droge en dof uitziende huid kan jaren
aan je uiterlijk toevoegen en deze reageert mogelijk niet op je gebruikelijke huidverzorgingsof make-uproutine. Als je niet genoeg slaap krijgt, als je onder extreme stress staat of zelfs
hormonale verschuivingen ervaart, kunnen de effecten snel zichtbaar worden op jouw huid.
Afvalstoffen uit de omgeving en een ongezond voedingspatroon kunnen de effecten verder
vergroten, waardoor de huid er ver van gezond uitziet. Het DÉCAAR-programma Breath of
Life is bedoeld voor elk type huid met tekenen van degeneratie (verlies van elasticiteit en kleur),
“vermoeidheid” en zuurstoftekort veroorzaakt door de invloed van ongunstige factoren van het
milieu, stress en chronische somatische ziekten.

Voordelen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorziet diepe huidlagen van moleculaire zuurstof
Normaliseert de vochthuishouding;
Verhoog de sterkte van collageen- en elastine-vezels in de huid
Verhoogt het celmetabolisme, waardoor de productie van nieuwe cellen toeneemt
Verhoogt het aantal bloedcellen
Helpt met de bloedstroom / bloedcellen
Herstelt metabolische processen in weefsels
Activeert het herstel van epidermiscellen ;
Verhoogt cellulaire energie terwijl cellulaire stress wordt verminderd
Vermindert roodheid en ontsteking

| 27

www.decaarnederland.nl
28 |

