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HET LEVEN VAN EEN BIJ

DE KONINGIN
IS DE ENIGE 

BIJ DIE IN STAAT IS ZICH VOORT TE PLANTEN

Ze legt eitjes, waaruit zich drie soorten bijen ontwikkelen

1
KONINGIN

Levensduur: tot wel 4,5 jaar
Functie: voortplanting en uitbreiding 

van het bijenvolk door haar 
nakomelingen. Doordat zij uitsluitend 
wordt gevoed met Gelée Royale is zij 

veel groter en leeft tot wel 40 keer 
langer dan haar werkbijen.

2
WERKBIJ

Levensduur: tot 40 dagen
Functie: ervoor verantwoordelijk 
nectar te verzamelen, de korf te 

vullen en honing en Gelée Royale 
voor de koningin te produceren.

3
DAR

Levensduur: tot 3 maanden
Functie: paren met de koningin. 
Helaas is hun leven na de paring 

voorbij. Darren hebben interessant 
genoeg geen angels en zijn veel 

groter dan werkbijen.
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Gelée Royale, een van de meest waardevolle elixers uit de natuur, is de machtige
levenskracht die de bijenkoningin voortbrengt. Het voedt haar, geeft haar
energie en vergroot haar levensduur met zegge en schrijve ongeveer een factor
40. 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 Royale-
huidverzorging. 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.

GELÉE ROYALE – het levenselixer

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

DE DOORBRAAK

Klinisch aantoonbare, zichtbare resultaten
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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 te vergoten.

IN DE WETENSCHAP STAAT 
DE FACTOR "X"

VOOR POTENTIËRING

ROYAL JELLY RJX= DE GEPOTENTIEERDE KRACHT VAN GELÉE ROYALE
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De in JAFRA ROYAL aanwezige Royal Jelly RJX is qua werkzaamheid 
unique. 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!

ROYAL JELLY RJX

in de HUIDVERZORGING

1
KRACHT

Royal Jelly RJX multipliceert de 
vitaliserende werking van Gelée

Royale en verbetert de 
weerstand van de huid.

2
WERKZAAMHEID

De drievoudige hoeveelheid 
Gelée Royale voor een 
langere werkingsduur.

3
NAUWKEURIGHEID

Micro-inkapseling maakt 
een doelgerichte afgifte van 

de werkzame stoffen
van de Gelée Royale tot 

diep in de huid mogelijk.

Het resultaat:
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WIJ PRESENTEREN...
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het Ritual

Revitalize, powered by Royal Jelly RJX, is een
baanbrekende huidverzorging voor vrouwen, die de
diverse tekenen van veroudering willen tegengaan.
Deze verzorgingslijn heeft klinisch beproefde,
overtuigende resultaten, die je kunt zien en voelen.

Revitalize is een grote stap vooruit in de
huidverzorging en een aanmerkelijke verbetering
van Royal Jelly Ritual. Revitalize bevat meer Gelée
Royale dan ooit tevoren en wordt door JAFRA'S
exclusieve Royal Jelly RJX-technologie qua
werkzaamheid nog eens extra versterkt. Het is sterker
en effectiever. Een paar dingen van de nieuwe
producten zullen je vertrouwd voorkomen: we
hebben hetzelfde parfum en dezelfde texturen
gebruikt, die je zo fijn vindt van je Royal Jelly
producten. Ons nieuwe Ritual geeft vooral snelle
resultaten in slechts enkele minuten per dag.
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De huid ziet er tot 7 jaar jonger uit*

96% ervoer een gevitaliseerde, vernieuwde en steviger huid**

90% nam na twee weken een verbetering waar**

VROUWEN ZIJN HET ER OVER EENS: DE RESULTATEN ZIJN OVERTUIGEND!

*36% van de vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico was het daarmee eens. Het huidverzorgingsprogramma bevatte Gentle Cleansing Milk, Global Longevity Crème, Solar Protection Fluid 
SPF 50, Global Longevity Eye Crème, Spot Serum, Volcanic Micro Polish Mask
**Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschreven. Het huidverzorgingsprogramma bevatte Gentle Cleansing Milk, Global Longevity Crème, Solar 
Protection Fluid SPF 50, Global Longevity Eye Crème, Spot Serum, Volcanic Micro Polish Mask
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4 STAPPEN IN 4 MINUTEN

REINIGEN PERSONALISEREN
EEN OF MEERDERE PRODUCTEN 

UITKIEZEN

VERZORGEN
EEN PRODUCT UITKIEZEN

BESCHERMEN

Een goede huidverzorgingsroutine hoeft niet langer dan een paar minuten te duren

Zo gemakkelijk is het...
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OCHTEND-RITUAL

PERSONALISEREN
KIES EEN OF MEERDERE 
PRODUCTEN:
Global Longevity Eye Crème
Line & Pore Perfecting Serum
Spot Serum
Extra Hydration Serum

VERZORGEN
EEN PRODUCT KIEZEN:
Longevity Crème 
Longevity Balm

REINIGEN
Gentle Cleansing Milk

BESCHERMEN
Solar Protection Fluid SPF 
50
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AVOND-RITUAL

PERSONALISEREN
KIES EEN OF MEERDERE 
PRODUCTEN:
Global Longevity Eye Crème
Line & Pore Perfecting Serum
Spot Serum
Extra Hydration Serum
Volcanic Micro Polish Mask

VERZORGEN
EEN PRODUCT 
KIEZEN:
Longevity Crème 
Longevity Balm

REINIGEN
Gentle Cleansing Milk

12



WAAROM 
EEN RITUAL?

Elk individuele product alleen toegepast
geeft uitstekende resultaten, maar samen
kunnen ze je huid compleet in positieve zin
veranderen.

Optimaliseer je Ritual met een van onze
effectieve, geconcentreerde sera. Naast de
opmerkelijke instant-effecten zijn alle
formules zo samengesteld dat je
indrukwekkende verbeteringen waarneemt
als je ze langer gebruikt.

TOP-TIP
Doe altijd wat voor jouw huid goed voelt – voeg
naar behoefte onze lichte en tegelijkertijd
geconcentreerde sera toe en breng ze voor het
extra effect laagje voor laagje aan.
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DE PERFECTE REINIGING

Deze milde, huidverzorgende reinigingsmelk,
verrijkt met JAFRA's exclusieve Royal Jelly RJX,
reinigt, kalmeert en vitaliseert de huid en maakt
deze heerlijk zacht – voor alle huidtypen. De
huid is perfect voorbereid op de volgende stap
van de huidverzorging.

WAT DOET HET:
Verwijdert make-up, talg en onzuiverheden van
de huid.

TOP-TIP 
Een van de belangrijkste stappen qua 
huidverzorging is het 's avonds reinigen van de 
huid. Reinigen verwijdert niet alleen make-up en 
vervuiling door omgevingsfactoren, die leiden tot 
uitdrogen en versnelde veroudering, maar stelt ook 
de huid pas in staat om de verzorgende 
eigenschappen van een nachtserum of 
hydraterende crème volledig op te nemen.

Reinig, zuiver en verbeter je huid
BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:

ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht van de 
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid 
ondersteunt, zodat zij er jonger uitziet en 
aanvoelt.

VITAMINE C
Krachtige anti-oxidant en maakt de huid lichter.

JAPANSE-DUIZENDKNOOPEXTRACT
Verbetert het huidbeeld en zorgt voor een 
stralende huid.

100%
van de ondervraagde vrouwen 

verklaart dat hun huid beter 
aanvoelt*

*Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke 
consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak 
onderschreven.

G E N T L E  C L E A N S I N G  M I L K S T A P  1 :  R E I N I G E N

14



SUPERSERA

Sera zijn krachtpatsers in de huidverzorging en
onmisbaar in het verzorgingsritueel. Met
geconcentreerde doseringen van werkzame
stoffen en een lichtere consistentie dan
hydraterende crèmes zorgen deze werkzame
formules ervoor dat lijntjes en rimpeltjes
verminderen, de huid wordt vernieuwd,
gladder wordt, meer straalt en wordt
gehydrateerd. Als je huid eerste tekenen van
huidveroudering vertoont, zul je het verschil
zien.

Meer dan als huidverzorging gebruiken?
Je kunt meerdere sera met elkaar combineren
en laagjesgewijs aanbrengen of ze eenvoudig
daar toepassen waar ze nodig zijn.

Het drievoudige geheim van een betere, jeugdigere, stralendere huid: de nieuwe 
generatie uiterst moderne sera, die zichtbare resultaten behalen

S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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REVITALIZE LINE & PORE PERFECTING SERUM
• Direct gladmakend effect*
• Verfijnt duidelijk poriën en vermindert fijne lijntjes*

REVITALIZE SPOT SERUM
• Vermindert het voorkomen van donkere huidvlekken 

en pigmentering*
• Zorgt voor een gelijkmatigere en stralendere huid

REVITALIZE EXTRA HYDRATION SERUM
• Hydrateert direct en ondersteunt de huid om 24 uur 

lang een optimale vochtigheidshuishouding te 
behouden**

• Direct een zachtere, gladdere, gehydrateerdere 
huid*

TOP-TIP
Sera zijn niet alleen geschikt voor je gezicht – gebruik ze op 
elk deel van je huid dat ondersteuning nodig heeft!

*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico.
**Resultaat van een onafhankelijk klinische test bij gelijktijdige toepassing van Longevity 
Crème.

SUPERSERA
S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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DE PERFECTIONEERDER

Instant-remedie voor een gladder uitziende
huid: een licht-reflecterende technologie,
vitamine A en JAFRA's exclusieve Royal Jelly
RJX dragen eraan bij de huid te verstevigen,
gladder te maken en te toniseren en fijne lijntjes
en poriën te verminderen.

WAT DOET HET:
Geeft een direct softfocus-effect op de huid, een
langdurige toepassing verfijnt de poriën en
vermindert fijne lijntjes.*

Vermindert meteen fijne lijntjes en verfijnt poriën*
*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico. 

BELANGRIJKSTE 
WERKZAME STOFFEN:

ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht 
van de natuurlijke Gelée Royale 
vergroot en de huid ondersteunt, 
zodat zij er jonger uitziet en aanvoelt.

VITAMINE A
Vermindert fijne lijntjes, verfijnt het 
huidbeeld en beschermt tegen schade 
door vrije radicalen.

ZEEWIER
Direct gladmakend en verstevigend

88%
van de ondervraagde vrouwen nam 
een vermindering van fijne lijntjes en 

rimpels waar*
*Onafhankelijke consumententest bij gelijktijdige toepassing van 
Longevity Crème.

L I N E  &  P O R E  P E R F E C T I N G  S E R U M

*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico.

S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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LICHTER EN STRALENDER

Vermindert klinisch aantoonbaar het ontstaan
van donkere vlekken. Plantaardige stoffen en
het anti-oxidant vitamine C ondersteunen de
huid om het uiterlijk van een jeugdige heldere
huid weer te herstellen.* Donkere vlekken zien
er meteen beter uit en in slechts vier weken
wordt de huid gelijkmatiger en stralender.**

WAT DOET HET:
Reduceert zichtbaar donkere vlekken en
oneffenheden van de huid als gevolg van
blootstelling aan de zon, huidveroudering en
acne.
*Resultaat van een onafhankelijke klinische test bij gelijktijdige toepassing van
Longevity Crème.
** Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico

S P O T  S E R U M

Verbetert direct het uiterlijk van donkere vlekken*
* Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico. 

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht van de 
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de huid 
ondersteunt, zodat zij er jonger uitziet en 
aanvoelt.

VITAMINE C
Maakt de huidteint lichter en maakt hem 
gelijkmatiger, laat donkere vlekken verbleken.

ZWITSERSE TUINKERSKIEMEN
Een krachtig anti-oxidant en plantaardige 
voedende stof, die pigmentering van de huid kan 
verminderen.

96%
van de ondervraagde vrouwen nam na 4 

weken een verbetering van de 
pigmentvlekken waar*

* Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en 
Mexico deze uitspraak onderschrijven.

NA ÉÉN TOEPASSING
Donkere vlekken lijken verminderd*

1 WEEK
Aanzienlijk verbeterde helderheid**

4 WEKEN
Het uiterlijk van ouderdomsvlekjes is duidelijk 
verminderd***
* 90% van de vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico 
onderschrijft deze uitspraak ** 80% van de  vrouwen in een onafhankelijke 
consumententest bij gelijktijdig gebruik van Longevity Crème onderschrijft deze 
uitspraak *** Onafhankelijk consumententest bij gelijktijdige toepassing van 
Longevity Crème.

S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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HYDRATATIE 24/7

Geconcentreerd serum hydrateert de
droge huid 24 uur lang* en versterkt haar
beschermingsbarrière. Dit serum kalmeert
een zeer droge huid met hydraterende
bio-actieve stoffen en ondersteunt de
beschermingsbarrière. De huid is zacht,
soepel en vol.

WAT DOET HET:
Verzorgt de dorstige, vermoeide huid door
hydratatie 24/7.
**Resultaat van een onafhankelijke klinische test bij gelijktijdige toepassing van 
Longevity Crème.

Intensieve, duurzame verlichting voor een dorstige huid

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht van de 
natuurlijke Gelée Royale vergroot en de 
huid ondersteunt, zodat zij er jonger uitziet 
en aanvoelt.

VITAMINE E
Verzorgt de huid, maakt haar zacht en 
beschermt tegen schade door vrije 
radicalen.

ZEEWIER
Dit 'power-pakket' is rijk aan anti-oxidanten
en heeft regenererende eigenschappen die 
de huid helpen om haar vochtgehalte te 
behouden en haar tegen 
omgevingsinvloeden te beschermen. 100%

Alle vrouwen die dit serum gebruikten, 
hadden een zachtere, gladdere en 

gehydrateerde huid.*
*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico

TOP-TIP
Hydratoren verhogen het vochtgehalte 
van de huid door vocht uit de lucht op 
te nemen en aan de huid af te geven.

E X T R A  H Y D R A T I O N  S E R U M S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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DIEPGEREINIGDE HUID

Vulkaanas en micropeeling-stoffen
verwijderen afgestorven huidschilfertjes
zonder de huid te dehydrateren. Na
gebruik heb je een zachte, stralende en
jonger uitziende huid. Je zult een directe
en duurzame werking ervaren.

WAT DOET HET:
Bij gebruik 2-3 per week verwijdert dit
combinatieproduct van micropeeling en
masker afgestorven huidschilfertjes,
versnelt de celvernieuwing en reinigt de
poriën.

2-in-1-micropeeling en masker: zo laat je je van je meest gladde, stralende zijde zien

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht van 
de natuurlijke Gelée Royale vergroot en de 
huid ondersteunt, zodat zij er jonger uitziet 
en aanvoelt.

KIEZELAARDE, LAVAGRANULAAT EN 
PAPAYA-EXTRACT 
Natuurlijk microgranulaat, rijk aan 
mineralen, en milde fruitzuren maken de 
huid zacht glad, verwijderen schadelijke 
stoffen en geven een stralend, poriëndiep 
gereinigd huidbeeld.

V O L C A N I C  M I C R O  P O L I S H  M A S K S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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NA ÉÉN KEER TOEPASSEN
De huid heeft meer uitstraling*

2 WEKEN
De huid is soepel, stralend en glad**

4 WEKEN
De huid ziet er jonger en vernieuwd uit***
* 86% van de vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze 
uitspraak onderschrijven ** 80% van de vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de 
VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven ***96% van de  vrouwen, die in een onafhankelijke 
consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven

WAT MOET IK WETEN VAN PEELINGS?

Er zijn twee soorten peelings – chemische en mechanische. We hebben 
milde alfa-hydroxyzuren (AHA's) uit papaya gecombineerd met 
microgranulaten van milieuvriendelijke, aan mineralen rijke, natuurlijke 
vulkaanas en kiezelzuur, die samen ruwe texturen mechanisch 
huidvriendelijk gladmaken, poriën openen en talg en verontreinigingen 
verwijderen.

9 van de 10
constateerden een jonger-uitziende huid*

* Vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven

V O L C A N I C  M I C R O  P O L I S H  M A S K S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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VERFRISSEN & REGENEREREN

Deze zeer werkzame, snel intrekkende crème
vermindert zichtbaar tekenen van
huidveroudering om de ogen. De crème
verhoogt het vochtgehalte, vult op,
vermindert fijne lijntjes en laat oneffenheden
door optische diffusoren verdwijnen. Krachtig
werkzame plantenextracten kalmeren en
hydrateren, terwijl de Royal Jelly RJX-
technologie de huid duurzaam regenereert
en repareert.

WAT DOET HET:
Hydrateert en corrigeert diverse tekenen van
huidveroudering en vermoeidheid zoals fijne
lijntjes, zwellingen en kringen onder de ogen.

Bestrijdt 8 tekenen van huidveroudering – voor een stralende, geregenereerde huid 
rond de ogen

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht van 
de natuurlijke Gelée Royale vergroot en de 
huid ondersteunt, zodat zij er jonger uitziet 
en aanvoelt.

ZEEWIEREN
Helpen de effecten van ontstekingstriggers 
op de huid te verminderen, inclusief de 
door allergenen veroorzaakte zwellingen 
onder de ogen.

MANIOK EN 
KASTANJEBLOESEMEXTRACT
Verstevigen de huid en laten de huid 
rond de ogen er fris en jeugdig uitzien.

L O N G E V I T Y  E Y E  C R È M E S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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8 ANTI-AGING-EFFECTEN

1. Verstevigt de huid
2. Vermindert schaduwen onder de ogen
3. Vermindert het optreden van kraaienpootjes
4. Ogen lijken gelift
5. Ogen zien er fris, jeugdiger en stralender uit
6. Vermindert zwellingen
7. Intensief hydraterend
8. Maakt lijntjes en diepliggende rimpels 
minder zichtbaar

TOP-TIP

De huid rond de ogen is 
extreem teer en toont als 
eerste tekenen van 
veroudering, stress en 
aanhoudend slaapgebrek. 
Breng hier altijd 
oogverzorging – ongeveer ter 
grootte van een rijstkorrel –
aan door voorzichtig met je 
ringvinger vanuit de 
binnenkant van je ogen naar 
buiten langs de onderste 
oogkas te kloppen. Trek 
vervolgens terwijl je maar 
heel zachtjes drukt je vinger 
langs het wenkbrauwbot tot 
aan de binnenste ooghoek.

99%
van de ondervraagden nam in 4 weken een 

jeugdiger uitziende en stralendere huid rond 
de ogen waar.

Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze 
uitspraak onderschrijven

89%
van de ondervraagden ervoer een 

verbetering van de stevigheid van de 
huid binnen slechts 1 week.

**Resultaat van een onafhankelijke klinische test bij gelijktijdige toepassing 
van Longevity Crème.

L O N G E V I T Y  E Y E  C R È M E S T A P  2 :  P E R S O N A L I S E R E N
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DRAAI DE TIJD TERUG

Dit power-pakket zit vol met uiterst moderne
anti-aging-technologie en de huid voedende
bio-actieve werkzame stoffen, die al bij de
eerste toepassing resultaten opleveren.

WAT DOET HET:
In slechts 4 weken een gerevitaliseerde,
duidelijk jeugdigere huid.*
* 93% van de ondervraagde vrouwen onderschreef dit in een onafhankelijke
consumententest in de VS en Mexico.

De huid ziet er 7 jaar jonger uit in 4 weken*
*25% van de vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven.

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht 
van de natuurlijke Gelée Royale 
vergroot en de huid ondersteunt, zodat 
zij er jonger uitziet en aanvoelt.

MANUKA-HONING & SHEA BUTTER
Manuka-honing, rijk aan anti-oxidanten 
en Shea Butter hydrateren en kalmeren.

VITAMINES A, C & E
Krachtige anti-oxidanten die erom 
bekend staan de huidteint gelijkmatiger 
te maken.

ALFALFA-EXTRACT
Maakt fijne lijntjes en rimpels minder 
zichtbaar.

NA ÉÉN KEER TOEPASSEN
83% nam direct waar dat lijntjes zichtbaar verminderd 
en zachter getekend waren*

2 WEKEN
80% merkte op dat hun huid zachter, gladder en 
verzorgder was*

4 WEKEN
De huid ziet er 7 jaar jonger uit**

* Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze 
uitspraak onderschrijven.
** 25% van de vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze 
uitspraak onderschrijven.

L O N G E V I T Y  B A L M S T A P  3 :  V E R Z O R G E N
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Ultra-rijke formule voedt, 
verstevigt en revitaliseert met 
speciale 
verjongingstechnologie.

WAT DOET HET:
De huid ziet er na vier weken 
jeugdiger, steviger,gladder en 
mooier uit.*
*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico.

L O N G E V I T Y  C R È M E

Krijg een jeugdigere, mooiere huid in 4 weken*
*Onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht 
van de natuurlijke Gelée Royale 
vergroot en de huid ondersteunt, zodat 
zij er jonger uitziet en aanvoelt.

MANUKA-HONING, SHEA BUTTER & 
SODIUM PCA
Manuka-honing, rijk aan anti-oxidanten 
en Shea butter hydrateren en kalmeren: 
Sodium PCA hydrateert intensief.

VITAMINES A, C & E
Krachtige anti-oxidanten die erom 
bekend staan te zorgen voor een 
gelijkmatiger huidteint.

ALFALFA-EXTRACT
Maakt fijne lijntjes en rimpels minder 
zichtbaar.

100% nam na 4 weken een jongere, mooiere huid waar*
* Percentage vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven.

De huid ziet er tot 7 jaar jonger uit*
*34% van de vrouwen, die in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico deze uitspraak onderschrijven.

S T A P  3 :  V E R Z O R G E N

VERZORGEND. TERUGVETTEND. 
VERJONGEND.

25



ZELFDE RESULTAAT: REVITALISERENDE 
EN VERJONGENDE WERKING

L O N G E V I T Y  B A L M  E N  C R È M E

Helpt om ouderdomsverschijnselen van de huid tegen te gaan. 

LONGEVITY BALM

• Lichte textuur, hydraterend
• Gaat tekenen van 

huidveroudering tegen

LONGEVITY CRÈME

• Rijk voedende crème, 
hydrateert intensief 

• Gaat tekenen van 
huidveroudering tegen

S T A P  3 :  V E R Z O R G E N
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SMART  PROTECTION

Deze vederlichte, niet vettende
formule is verrijkt met Royal Jelly RJX ,
vernieuwt en regenereert de huid,
terwijl ze deze beschermt. Ook een
perfecte basis voor make-up.
Geschikt voor alle huidtypen.

WAT DOET HET:
Multi-action-bescherming tegen
voortijdige huidveroudering en
schade als gevolg van blootstelling
aan zonnestraling, negatieve
omgevingsinvloeden en vrije
radicalen. Helpt ook het voorkomen
van ouderdomsvlekjes te
verminderen.

S O L A R  P R O T E C T I O N  F L U I D  B R O A D  
S P E C T R U M  S P F  5 0

Regenereren, revitaliseren, beschermen Geavanceerde bescherming 
tegen negatieve gevolgen van zonnestraling, schadelijke milieu-
invloeden en vrije radicalen

BELANGRIJKSTE WERKZAME 
STOFFEN:

ROYAL JELLY RJX

Exclusieve technologie die de kracht 
van de natuurlijke Gelée Royale 
vergroot en de huid ondersteunt, zodat 
zij er jonger uitziet en aanvoelt.

MORINGA & KOKOSNOOT
Beschermen tegen negatieve milieu-
invloeden en schade door vrije 
radicalen.

VITAMINES A, C & E
Krachtige anti-oxidanten die erom 
bekend staan te zorgen voor een 
gelijkmatiger huidteint.

S T A P  4 :  B E S C H E R M E N
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S O L A R  P R O T E C T I O N  F L U I D  B R O A D  S P E C T R U M  S P F  5 0

95% ervoer een jeugdigere, 
gladdere, gerevitaliseerde huid*

TOP-TIP

1. Het belangrijkste wat je tegen voortijdige huidveroudering kunt doen is je elke dag tegen
UV- straling buiten en ook binnen te beschermen. Alle UV-stralen kunnen bijdragen aan
het ontstaan van huidkanker. Het gaat om UV-B van het zonlicht buiten dat zonnebrand
veroorzaakt maar ook UV-A – een straling die dieper in de huid dringt en meer inwerkt op
het collageen – en die zelfs door het raam binnendringt. Het is bekend dat UV-straling van
TL-lampen de huid beschadigt. Alleen „broad spectrum„-producten zoals Royal Jelly
Solar Protection Fluid SPF 50 beschermen tegen UV-A en UV-B-stralen.

2. Vertrouw niet alleen op hydraterende crèmes of cosmetica met een SPF-factor. Mogelijk
kun je niet eens genoeg van een dergelijk product aanbrengen om een effectieve
bescherming te verkrijgen die de hele dag houdt. Het is altijd beter een product met een
UV-beschermingsfactor van 50 te gebruiken.

3. Schadelijke omgevingsinvloeden zoals luchtvervuiling kunnen voortijdige
huidveroudering en een vale,droge huid veroorzaken. Om dit tegen te gaan, is Solar
Protection Fluid SPF 50 volgepakt met anti-oxidanten tegen vrije radicalen die tegen
dergelijke schade beschermen.

S T A P  4 :  B E S C H E R M E N
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W E R K Z A M E  S T O F F E N

SHEA BUTTER
• Gentle Cleansing Milk
• Longevity Balm
• Volcanic Micro Polish Mask
• Spot Serum
• Longevity Crème
• Longevity Eye Crème
• Solar Protection Fluid BS SPF 50
• Extra Hydration Serum

WATER
• Gentle Cleansing Milk
• Longevity Balm
• Volcanic Micro Polish Mask
• Spot Serum
• Longevity Crème
• Longevity Eye Crème
• Solar Protection Fluid BS SPF 50
• Extra Hydration Serum
• Line & Pore Perfecting Serum

HONING
• Gentle Cleansing Milk
• Longevity Balm
• Volcanic Micro Polish Mask
• Longevity Crème
• Longevity Eye Crème
• Solar Protection Fluid BS SPF 50
• Extra Hydration Serum

LECITHINE
• Gentle Cleansing Milk
• Longevity Balm
• Volcanic Micro Polish Mask
• Spot Serum
• Longevity Crème
• Longevity Eye Crème
• Extra Hydration Serum
• Line & Pore Perfecting Serum

LAVAGRANULAAT
• Volcanic Micro Polish Mask

ZEEWIER
• Longevity Eye Crème
• Extra Hydration Serum

KOKOSNOOT
• Gentle Cleansing Milk
• Longevity Balm
• Volcanic Micro Polish Mask
• Spot Serum
• Longevity Crème
• Longevity Eye Crème
• Solar Protection Fluid BS SPF 50
• Extra Hydration Serum

PAPAYA
• Volcanic Micro Polish Mask

ZONNEBLOEM
• Volcanic Micro Polish Mask
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Royal Jelly Gentle
Cleansing Milk

Time Dynamics Time 
Reveal Toning Cleanser

Royal Jelly Global 
Longevity Balm

Royal Jelly Global 
Longevity Crème

Time Dynamics Time 
Delay Night Moisturizer

Royal Jelly Solar Protection
Fluid SPF 50

Time Dynamics Time Delay 
Night Moisturizer

Royal Jelly Global Longevity
Eye Crème

Time Dynamics Optimeyes
Crème Gel

JAFRA ROYAL
Revitalize

Gentle Cleansing
Milk

JAFRA ROYAL
Revitalize

Longevity Balm

JAFRA ROYAL
Revitalize

Longevity Crème

JAFRA ROYAL
Revitalize

Solar Protection
Fluid SPF 50

JAFRA ROYAL
Revitalize

Longevity Eye Crème

Word opnieuw verliefd!
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Royal Jelly
Vitamin Infusions Extra 
Hydration Serum

Royal Jelly Vitamin 
Infusions Spot Serum

Time Dynamics 
Rediscover AHA Complex

Royal Jelly Vitamin 
Infusions Pore 
Minimizing Serum

Beauty Dynamics 
Microdermabrasion Cream

JAFRA ROYAL
Revitalize

Extra Hydration 
Serum

JAFRA ROYAL
Revitalize

Spot Serum

JAFRA ROYAL
Revitalize

Line & Pore 
Perfecting Serum

JAFRA ROYAL
Revitalize

Volcanic Micro Polish
Mask

Word opnieuw verliefd!
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REVITALIZE SPOT SERUM

Time Dynamcis 
Rediscover with 

AHA

JAFRA ROYAL
Revitalize

Spot Serum
Toepassing in het hele gezicht  

Deel van een verzorgingsritueel  

Lijntjes / rimpels  

Instant-resultaat  

Gelijkmatige teint  

Verbetert de algemene uitstraling van de huid  

Maakt gericht vlekken lichter 

Voorkomt vorming van nieuwe vlekken 

Maakt zelfs de donkerste vlekken lichter 

Vermindert de omvang van ouderdomsvlekjes 

Vermindert het voorkomen van incidentele vlekken 
(zoals kleine vlekken en onscherp afgetekende 

Verbetert overpigmentering  

Schonere huid  

Vermindert zichtbaarheid van donkere vlekken 

Uitstraling  

Revitalisering 

Maakt de huid gladder  

Huid ziet er jonger uit  

Royal Jelly RJX


Wat is het verschil tussen 
Revitalize Spot Serum en 
Royal Jelly Vitamin
Infusions Spot Serum?

• Bevat meer Gelée Royale dan ooit tevoren + 
de exclusieve  Royal Jelly RJX-technologie

• Nu met de nieuwe vlekjes reducerende 
werkzame stof. Zwitserse tuinkerskiemen

• Binnen een week nam 8 van de 10 vrouwen 
een vermindering van de omvang van de 
vlekken waar*

• 90% van de ondervraagde vrouwen was het 
erover eens dat donkere vlekken meteen na 
het eerste gebruik verdwijnen!**

• 96% van de ondervraagde vrouwen nam een 
verbeterde huidteint en een helderder 
huidbeeld waar

* Resultaten van een onafhankelijke klinische test bij gebruik van Longevity Eye 
Crème. ** 90 procent van de vrouwen onderschrijft in een onafhankelijke 
consumententest in de VS en Mexico.

Werkt effectief op nog meer huidoneffenheden!
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Wat is het verschil tussen 
Revitalize Volcanic Micro 
Polish Mask en de Beauty 
Dynamics 
Microdermabrasion
Cream?

• Bevat de exclusieve Royal Jelly RJX-
technologie

• Dual-action-micropeeling en -masker geeft 
direct een jeugdige uitstraling aan de huid.

• Bevat twee soorten peelings: chemisch en 
mechanisch

• De ondervraagde vrouwen merkten direct 
een verschil in teint en huidtextuur**

• 8 van de 10 vrouwen namen meteen een 
gladde, stralende en jeugdige huid waar*

** Aandeel vrouwen dat dit in een onafhankelijke consumententest in de VS en 
Mexico onderschreef. ** Onafhankelijke consumententests in de VS en Mexico.

Onze meest effectieve peeling!

Beauty Dynamics 
Microdermabrasion 

Cream

JAFRA ROYAL 
Revitalize Volcanic 
Micro Polish Mask

Masker & microdermabrasiebehandeling 

Maakt de huid gladder  

Mechanische peeling  

Enzymatische peeling 

Uitstraling  

Instant-resultaat  

Maakt de huid zacht en soepel  

Jeugdiger uiterlijk  

Neemt talg op 

Verwijdert verontreinigingen 

Diepe reiniging  

Opent poriën 

Verfijnt textuur/ vermindert ruwe huid  

Verbetert de teint en helderheid van de huid  

Hydrateert  

Revitalisering 

Gaat vale huid tegen  

Verjonging  

Polijst  

Verfrist 

Bestrijdt fijne lijntjes 

Royal Jelly RJx


REVITALIZE VOLCANIC MICRO POLISH MASK
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Wat is het verschil tussen 
Revitalize Longevity Eye 
Crème en Royal Jelly
Royal Jelly Global 
Longevity Eye Crème?

• Bevat meer Gelée Royale dan ooit 
tevoren + de exclusieve  Royal Jelly RJX-
technologie

• Nu met krachtig werkend 
kastanjebloesemextract voor 
versteviging en het gladder maken van 
de huid in het gebied om de ogen

• Meteen zien de ogen er stralend, verfrist 
en jeugdiger uit en de lijntjes lijken 
verminderd*

• 84% van de ondervraagde vrouwen gaf 
aan dat hun ogen er meer dan 5 jaar 
jonger uitzagen**

* Onafhankelijke consumententests in de VS en Mexico. ** 84 procent van 
de vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico 
onderschreef dit.

Werkt effectief op meerdere tekenen van huidveroudering in het gebied rond de ogen!

Time 
Dynamics 

Optimeyes 
Crème-Gel

Gold Lifting 
Eye Cream

RJ Eye 
Concentrate 

Capsules

JAFRA PRO 
Eye 

Transformer

 Revitalize 
Longevity 
Eye Crème

Maakt de huid gladder    

Fijne lijntjes  

Verstevigt  

Verfrist  

Vermindert kringen onder de ogen   

Kalmeert zwellingen    

Uitstraling  

Lifting   

Anti-vermoeidheid   

Vult de huid op    

Vermindert rimpels     

Reduceert kraaienpootjes   

Instant-resultaat   

Hydrateert     

Regenereert  

7 jaar jonger 

Royal Jelly RJX


REVITALIZE LONGEVITY EYE CRÈME
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ZICHTBARE RESULTATEN

ERVOOR ERVOOR

ERVOOR ERVOOR

ERNA ERNA

ERNAERNA

Kraaienpootjes zichtbaar verminderd Droge plekken verminderd
Fijne lijntjes zichtbaar verminderd

Fijne lijntjes verminderd
Kraaienpootjes minder zichtbaar

Fronsrimpels ogen minder

*Resultaten van onafhankelijke klinische tests in de VS en Mexico mét gebruik van Longevity Crème.
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BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 
JAFRA-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.

Geen enkel product van JAFRA wordt op dieren getest. JAFRA
Gelée Royale is een duurzame grondstof. Bijen wordt bij het
oogsten of de verwerking van de speciale ingrediënten van
onze ROYAL-producten op generlei wijze schade toegebracht.
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