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NIEUW! EFFECTIEVE & EENVOUDIGE VERZORGING
JAFRA ROYAL Men is een uitersteffectieve huidverzorging die speciaal is afgestemd op de behoeften van de man, zijn huid en zijn levensstijl. 
De snel werkende, multifunctionele formules zijn verrijkt met het exclusieve Royal Jelly RJX tegen huidverouderingsverschijnselen en het Skin 

Comfort Complex ter vermindering van klachten door een droge huid en scheerbrand. De huid ziet er meteen verfrist uit en verbetert bij 
regelmatig gebruik onmiskenbaar.

JAFRA ROYAL Men biedt een eenvoudig, resultaatgericht verzorgingsritueel in slechts enkele minuten per dag. De producten helpen om 
het uiterlijk en het gevoel van droogheid en vettigheid en het ingroeien van haartjes, fijne lijntjes en scheerbrand te verminderen. JAFRA 

ROYAL Men is geschikt voor mannen van alle leeftijden.

WIJ PRESENTEREN:

HET MEN'S CARE RITUAL
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Gelée Royale, een van de meest hoogwaardige elixers uit de natuur, is
de enorme levenskracht die van een bij een bijenkoningin maakt. Het
voedt haar, geeft haar energie en verlengt haar levensduur welgeteld
met een factor 50. Daarmee is Gelée Royale een absolute vitaliteitselixer
en een waarlijk unieke werkzame stof.

In 1956 ontsloot JAFRA-oprichtster Jan Day het enorme potentieel van
Gelée Royale 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. De 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 verkrijgbaar bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL verzorgingsproduct.
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DE DOORBRAAK

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.

Klinisch bewezen, zichtbare resultaten
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IN DE WETENSCHAP STAAT 
DE FACTOR „X“ VOOR 

POTENTIËRING
Royal Jelly RJX vergroot de natuurlijk kracht van Gelée Royale. RJX is exclusief
verkrijgbaar bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL verzorgingsproduct. De Royal Jelly
RJX-technologie combineert Gelée Royale op synergetische wijze met aanvullende
werkzame stoffen om de werkzaamheid, werkingsduur en de afgiftenauwkeurigheid
ervan te vergroten.

ROYAL JELLY RJX = DE GEPOTENTIEERDE KRACHT VAN GELÉE ROYALE
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3
ROYAL JELLY  RJX

IN DE HUIDVERZORGING

HET RESULTAAT:
De in JAFRA ROYAL opgenomen Royal Jelly RJX is qua werkzaamheid uniek. Het vergroot aantoonbaar de 

celregeneratie, versterkt de huidbarrière en optimaliseert de stevigheid 
en elasticiteit van de huid. Deze unieke technologie bevindt zich enkel en alleen in JAFRA ROYAL 

huidverzorgingsproducten!

1 2
KRACHT WERKZAAMHEID PRECISIE

Royal Jelly RJX multipliceert de 
vitaliserende werking van Gelée 

Royale en verbetert de 
weerstand van de huid.

De drievoudige hoeveelheid 
Gelée Royale voor een 
langere werkingsduur.

Micro-inkapseling maakt een 
doelgerichte afgifte van de 

werkzame stoffen
van de Gelée Royale tot diep 

in de huid mogelijk.
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SKIN COMFORT COMPLEX

WIST JE DAT? Het Skin Comfort Complex helpt om een gevoelige huid te kalmeren, droogheid te verzachten en grondig 
scheren te bevorderen.

FRANSE EIK
 Bekend als de „koning onder de bomen“

 Levensduur tot 500 jaar

 Antioxidatieve eigenschappen voorkomen 
schade door vrije radicalen

ZILVERWILG
 Oud geneesmiddel tegen pijn

 Natuurlijke bron van salicylzuur

 Helpt bij ontstekingen en rode vlekken

DIRECTE HULP BIJ SCHEERPROBLEMEN ZOALS:
scheerbrand •  gevoeligheid  •  rode vlekjes  •  trekkende huid •  droogheid

Het Skin Comfort Complex maakt gebruik van de huidkalmerende kracht van boomschors en vruchtextracten, om scheerstress 
tegen te gaan. Of je je nu dagelijks scheert of maar af en toe, dit natuurlijke complex gaat de strijd aan met de belangrijkste 
problemen, waaronder een trekkende, droge en gevoelige huid. De JAFRA ROYAL Men lijn is verrijkt met het Skin Comfort 

Complex en helpt bij dagelijks gebruik aantoonbaar bij veel aangenamer scheren.

JAFRA-WETENSCHAPPERS hebben twee werkzame inhoudsstoffen die tegen scheerproblemen helpen geïdentificeerd.
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MADE FOR MEN
OMDAT EEN MANNENHUID ANDERS IS

Een mannenhuid verschilt in veel opzichten van een vrouwenhuid. De huid van mannen heeft een fysiologisch 
andere structuur, gedraagt zich anders en wordt vaak blootgesteld aan andere invloeden van buitenaf.

JAFRA ROYAL Men richt zich op de volgende kernfuncties:

DIKKERE 
OPPERHUID
Een dikkere huid kan de 

opname van lokaal 
aangewende producten 

bemoeilijken.

GROTERE PORIËN 
& MEER TALG

Grotere talgklieren met meer 
talgproductie en grovere 
poriën kunnen leiden tot 

onzuiverheden.

SCHEERIRRITATIES
Scheren kan ingegroeide haartjes, 

snijwonden, rode vlekken en 
gevoeligheid van de huid tot gevolg 

hebben.

WIST JE DAT? JAFRA ROYAL maakt de mannenhuid gladder, kalmeert en verbetert deze.
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INGEGROEIDE HAARTJES
BEHANDELING EN PREVENTIE MET JAFRA ROYAL MEN

Wat zijn ingegroeide haartjes en hoe ontstaan ze?
De technische term voor ingegroeide haartjes is folliculitis. Een ingegroeid haartje ontstaat als de bovenste huidcellen een 

pas geknipt, gebogen haartje omsluiten terwijl het buiten de baardlijn groeit. In plaats van uit het huidoppervlak naar buiten 
te groeien, buigt het haartje terug naar de huid en wordt bedekt door nieuwe huidcellen.

Wat zijn de gevolgen van ingegroeide haartjes?
Ingegroeide haartjes zien er vaak uit als acne. Onbehandeld kunnen ze de huid een ruw uiterlijk geven. En hoewel ze eruit zien 
als puistjes, kunnen ingegroeide haartjes niet worden verwijderd door ze uit te knijpen. Ze hebben de neiging te gaan bloeden

na het scheren en kunnen na verloop van tijd hyperpigmentatie veroorzaken.

Hoe kan ik ingegroeide haartjes voorkomen?
Een zachte peeling met Men Post Shave Face Tonic is de sleutel. Het helpt bij de verwijdering van dode huidcellen die 

ertoe zouden kunnen leiden dat baardhaartjes terug naar het huidoppervlak groeien en ingroeien.

1
BAARDHAARTJE 

VÓÓR HET 
SCHEREN

2
NA HET SCHEREN 

OMSLUITEN NIEUWE 
HUIDCELLEN HET PAS 
GESCHOREN HAARTJE

3
HET HAARTJE KRULT NAAR 
HET HUIDOPPERVLAK TOE 

EN VORMT EEN OP EEN 
PUISTJE LIJKEND BULTJE.

4
MEN POST SHAVE FACE TONIC HELPT BIJ 

HET VERWIJDEREN VAN DODE 
HUIDCELLEN EN INGEGROEIDE 

HAARTJES.

9



* PERCENTAGE MANNEN DAT DEELNAM AAN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN MEXICO, MET BEHULP VAN CLEAN + CONDITION FACE WASH, POST SHAVE FACE TONIC, 
AGE DEFENSE FACE HYDRATOR, 3-IN-1 FACE MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPECTRUM SPF 20.

** PERCENTAGE MANNEN DAT DEELNAM AAN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO, MET BEHULP VAN CLEAN + CONDITION FACE WASH, POST SHAVE 
FACE TONIC, AGE DEFENSE FACE HYDRATOR, 3-IN-1 FACE MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPECTRUM SPF 20.

NA 2 WEKEN

90%
ervoer een duidelijke verbetering van het huidbeeld*

ONMIDDELLIJK

87%
beter glijden van het scheermesje en daardoor gladder scheren**

EN DE RESULTATEN WORDEN STEEDS BETER ...

GEBRUIKERS-RESULTATEN
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ervoer een vermindering van de fijne lijntjes, irritaties en rode vlekken*

96%
constateerde dat de huid zachter, gladder, minder ruw en minder droog aanvoelde*

97%
ervoer een verbetering van de helderheid van de huid, het huidgevoel en het huidcomfort*

98%
was het ermee eens dat de huid er jonger uitzag*

100%
vond dat hun huid helderder en gladder was en er beter uitzag**

*PERCENTAGE MANNEN DAT DEELNAM AAN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO, MET BEHULP VAN CLEAN + CONDITION FACE WASH, POST SHAVE FACE 
TONIC, AGE DEFENSE FACE HYDRATOR, 3-IN-1 FACE MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPECTRUM SPF 20.

**PERCENTAGE MANNEN DAT DEELNAM AAN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN MEXICO, MET BEHULP VAN CLEAN + CONDITION FACE WASH, POST SHAVE FACE TONIC, AGE 
DEFENSE FACE HYDRATOR, 3-IN-1 FACE MOISTURIZER BROAD SPECTRUM SPECTRUM SPF 20.

GEBRUIKERS-RESULTATEN
NA 4 WEKEN

94%
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GOEDE GEWOONTES = GEWELDIGE HUID
SCHONE, HELDERE HUID EN GLADDER SCHEREN IN SLECHTS ENKELE MINUTEN TIJD

1
REINIGEN &
VERFRISSEN

2
KALMEREN &

VOORBEREIDEN

3
VERZORGEN &
BESCHERMEN
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NOG BETERE RESULTATEN
INTENSIEVE HYDRATATIE & GEMINIMALISEERDE RIMPELS

1 2 3ANTI-
AGING

'S OCHTENDS EN/OF 'S AVONDS ALLEEN 'S OCHTENDS 

REINIGEN &
VERFRISSEN

KALMEREN &
VOORBEREIDEN

VERZORGEN &
BESCHERMEN

VERZORGEN &
VOORKOMEN
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MEN CLEAN + CONDITION FACE WASH

Verontreinigingen, vet en vuil? Weg ermee!

STAP 1:
REINIGEN & VERFRISSEN

WAT ERIN ZIT:
ROYAL JELLY RJX

De huid ziet er jonger uit en voelt jonger aan.

SKIN COMFORT COMPLEX
Helpt bij scheerproblemen

HONING
Hydrateert

COFFEÏNE
Kalmeert de huid

ONMIDDELLIJK
91% bevestigde een schoon en fris 
huidgevoel bij het eerste gebruik.*

* PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE 
GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO. 

REINIGEN & VERFRISSEN
De schuimende gel verwijdert vuil, zweet en 
vet voor een schone, verzorgde huid en 
gladder scheren. 

WAT HET DOET:
Deze dubbelwerkende gel reinigt en verzorgt in één snelle, 
efficiënte stap. De formule opent verstopte poriën en verwijdert 
overtollige talg. Verrijkt met Skin Comfort Complex maakt deze 
gel zowel de huid alsook de baardhaartjes zachter. Het resultaat? 
Een evenwichtige, schone en soepeler huid.

TOEPASSING:
's Ochtends en 's avonds een kleine hoeveelheid gel op het vochtig 
gemaakte gezicht en de hals aanbrengen, even inmasseren en 
vervolgens grondig afspoelen. De huidvriendelijkheid is 
dermatologisch bevestigd.

TOP-TIP: Vuil, zweet, vet en dode huidcellen hopen zich overdag en 's 
nachts op op het gezicht. Het gezicht snel afwassen onder de douche is niet 
voldoende om dit alles te verwijderen. Een grondige reiniging met dit 
milde product zal je huid in topconditie houden, non-stop.
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Ons peelende, talgverminderende 'power-
pakket' helpt om de poriën te openen, 
scheerproblemen te verminderen en het 
ingroeien van haartjes te voorkomen

WAT HET DOET:
Deze verfrissende, vloeibare lotion voorkomt het ingroeien van 
haartjes en het verstoppen van poriën. Milde adstringerende 
(poriënverminderende) werkzame stoffen gaan overtollige talg 
tegen, salicylzuur verwijdert voorzichtig poriënverstoppende
dode huidcellen en het Skin Comfort Complex helpt bij 
scheerproblemen, kalmeert de huid en laat het gezicht en de hals 
er helder en stralend uitzien.

TOEPASSING:
's Ochtends en 's avonds: Na het wassen of scheren met een 
wattenschijfje op het gezicht en de hals aanbrengen. Zo nodig 
vóór het scheren gebruiken. Vervolgens verzorging 
aanbrengen. De huidvriendelijkheid is dermatologisch 
bevestigd.

TOP-TIP: Weinig tijd? Het aanbrengen van deze all-round lotion duurt 
slechts enkele seconden, maar je huid ziet er direct gladder en kalmer 
uit. Bovendien kun je de lotion VÓÓR of NA het scheren gebruiken. In 
ieder geval biedt de lotion vele voordelen en duidelijke resultaten in 
slechts één eenvoudige stap.

MEN POST SHAVE FACE TONIC

Vermindert zichtbaar vet, glans, irritaties, rode vlekken, 
ingegroeide haartjes, mee-eters en verstopte poriën

ALLES ZUIVER & GLAD
WAT ERIN ZIT:
ROYAL JELLY RJX

De huid ziet er jonger uit en voelt jonger 
aan

SKIN COMFORT COMPLEX
Helpt bij scheerproblemen

SALICYLZUUR
Zorgt voor een zachte peeling die het 
ingroeien van haartjes en het verstoppen 
van poriën voorkomt

HAMAMELIS
Vermindert rode vlekjes en grove poriën

STAP 2:
KALMEREN & VOORBEREIDEN
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* PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE 
GEBRUIKERSTEST IN MEXICO

** PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE 
GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO.

ONMIDDELLIJK EFFECT
85% bevestigde verlichting van scheerschade en 
vermindering van rode vlekjes**

NA 2 WEKEN
9 van de 10 bevestigden een helderder teint*

NA 4 WEKEN
93% bevestigde een beter scheerresultaat dankzij 
een zachtere huid en zachtere baardhaartjes**

94% ervoer een vermindering van irritaties, 
ingegroeide haartjes en rode vlekjes**

 Talg

 Glans

 Irritaties

 Rode vlekjes

 Ingegroeide 

haartjes

 Mee-eters

 Verstopte poriën

MEN POST SHAVE FACE TONIC

ALLES ZUIVER & GLAD
VERMINDERT
AANTOONBAAR:
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Deze lichte verzorging minimaliseert 
optisch lijntjes en rimpeltjes en zorgt voor 
verkoelende hydratatie.

WAT HET DOET:
De geïntegreerde hightech formule bestrijdt het uiterlijk van 
rimpeltjes en droogheid met een onmiddellijke en 
verkoelende hydraterende kick. De crème is licht en toch 
verrijkt met hydraterende werkzame stoffen en exclusieve 
Royal Jelly RJX. Op die manier helpt ze om de huid gladder te 
maken en een jeugdige uitstraling te geven. Door langer 
gebruik helpt de crème bij een strakkere huid en de vorming 
van nieuwe rimpeltjes te vertragen.

TOEPASSING:
Na de reiniging op het gezicht en de hals 
aanbrengen. De huidvriendelijkheid is 
dermatologisch bevestigd.

TOP-TIP: De huid van mannen is dikker en ruwer dan die van vrouwen. 
Daarom levert een willekeurige crème niet de gewenste resultaten. 
Mannen hebben een vochtinbrengende crème nodig die speciaal voor 
mannen is ontwikkeld, bijvoorbeeld JAFRA ROYAL Men Age Defense 
Face Hydrator.

MEN AGE DEFENSE FACE HYDRATOR

TIJDBALSEM Het allerbelangrijkste voor een jonger 
uitziende huid!

WAT ERIN ZIT:
ROYAL JELLY RJX

De huid ziet er jonger uit en voelt jonger aan

SKIN COMFORT COMPLEX
Helpt bij scheerproblemen

MIRTE-EXTRACT
Helpt het uiterlijk van een jeugdige huid te 
behouden

ROZENBOTTELEXTRACT
Minimaliseert glans 

HYALURONZUUR
Een verhoogd vochtgehalte maakt de huid 
gladder en vermindert fijne lijntjes

ONMIDDELLIJK EFFECT
86% zag een verbetering in het ontstaan van 
fijne lijntjes en rimpeltjes**
NA 2 WEKEN
92% was het ermee eens dat de huid er strakker 
en jonger uitzag*
NA 4 WEKEN
96% bevestigde dat de huid strakker, jonger, 
zacht en gehydrateerd was**

* PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN MEXICO.
** PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO. 

STAP 3:
VERZORGEN & VOORKOMEN
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Matte, niet-vettende crème; kalmeert, 
hydrateert en beschermt met SPF – en dat 
allemaal in één stap

WAT HET DOET:
Deze snel intrekkende, multifunctionele formule houdt de huid 
fris en helpt toekomstige tekenen van huidveroudering tegen te 
gaan, hydrateert licht zonder resten achter te laten en verlicht 
tegelijkertijd irritaties en problemen door het scheren. Deze 
alleskunner biedt extra bescherming tegen schadelijke milieu-
invloeden en aantasting door zonnestralen en verbetert het 
uiterlijk van de huid voor een gladde, stralende en daarbij matte 
finish.

TOEPASSING:
Na de reiniging op het gezicht en de hals aanbrengen. De 
huidvriendelijkheid is dermatologisch bevestigd.

TOP-TIP: Beschadiging door de zon leidt tot huidveroudering. Daarom is 
de dagelijkse toepassing van een geschikte zonbeschermingsfactor de 
sleutel tot een jonger uitziende huid. Met deze 3-in-1 moisturizer als 
onderdeel van je ochtendroutine krijg je de zonbeschermingsfactor die je 
huid nodig heeft.

MEN 3-IN-1 FACE MOISTURIZER SPF 20

ALL IN ONE Verzorging, hydratatie en bescherming

WAT ERIN ZIT:
ROYAL JELLY RJX

De huid ziet er jonger uit en voelt jonger aan

SKIN COMFORT COMPLEX
Helpt bij scheerproblemen

ADVANCED MOISTURE COMPLEX
Gerichte samenstelling van hydraterende 
werkzame stoffen

SILICIUM
Matteert het gezicht

ONMIDDELLIJK EFFECT
94% was het ermee eens dat de huid zachter, 
gladder en minder vettig aanvoelde*
NA 2 WEKEN
90% was het ermee eens dat het huidbeeld 
aanzienlijk verbeterde*
NA 4 WEKEN
96% was het ermee eens dat de huid kalmer, 
minder droog en beschermd aanvoelde**
96% ervoer een betere, minder ruwe en minder 
droge huid**

* PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN MEXICO.
** PERCENTAGE DEELNEMENDE MANNEN IN EEN ONAFHANKELIJKE GEBRUIKERSTEST IN DE VS EN MEXICO. 

STAP 3:
VERZORGEN & BESCHERMEN
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MEN CLEAN + CONDITION 
FACE WASH FAQ's

Waarom moet ik mijn gezicht wassen?
Talg, vet, vuil en dode huidcellen hopen zich overdag en zelfs 's nachts op op je huid. Al deze
onzuiverheden en vuildeeltjes kunnen leiden tot puistjes, mee-eters, ingegroeide haartjes en irritaties.
Reinigen met een milde gelformule verwijdert onzuiverheden van de huid zonder dat de huid gaat
trekken of droog en onprettig aanvoelt.

Waarom moet ik deze reiniger gebruiken in plaats van zeep of douchegel?
Zeep en douchegels kunnen agressief en uitdrogend zijn, waardoor je gezicht er slechter uitziet dan
voor de tijd. Ze kunnen kleurstoffen, parfums of andere werkzame stoffen bevatten dierode vlekken of
irritaties kunnenveroorzaken . Onze reiniger is dermatologisch getest en speciaal geformuleerd voor
de mannenhuid. Zo blijft deze schoon, verzorgd, zacht en is perfect voorbereid op het scheren.

Wanneer moet ik dit product gebruiken?
Deze milde reiniger kan zowel 's ochtends als 's avonds worden gebruikt. Gebruik hem als eerste stap
vóór het scheren om poriënverstoppend vet en vuil af te spoelen. De hydraterende werkzame stoffen
maken het baardhaar soepel en bereiden je gezicht voor op een grondige scheerbeurt. Neem voordat
je naar bed gaat een paar seconden de tijd om het vuil van de dag eraf te wassen. De kalmerende
gelformule verwijdert onzuiverheden en maakt de huid aangenaam schoon.

Hoeveel moet ik nemen?
Een hoeveelheid ter grootte van een amandel is voldoende.
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MEN POST SHAVE FACE TONIC 
FAQ's

Wat doet de Men Post Shave Face Tonic?
Deze stap is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse huidverzorgingsritueel, vooral om
verstopte poriën, vetophopingen en ingegroeide haartjes te voorkomen. De tonic peelt,
verwijdert overtollige talg en opent verstopte poriën. Zo ontstaat een heerlijk glad, fris
huidbeeld en wordt eenvoudig, comfortabel scheren bevorderd.

Wat onderscheidt Men Post Shave Face Tonic van een traditionele aftershave?
Papa's ouderwetse aftershave lijkt vaak meer op een parfum dan op huidverzorging. De
formule van veel aftershaves is vaak een hoog alcoholgehalte dat bedoeld is om de poriën
te verkleinen. Ze bieden echter niet de peeling en talgcontrole die een man nodig heeft om
de stressy effecten van het scheren tegen te gaan. Men Post Shave Face Tonic combineert
adstringerende en peelende eigenschappen met kalmerende werkzame stoffen en zorgt zo
grondig voor een helderder huidbeeld.

Wanneer moet ik het gebruiken?
Gebruik Men Post Shave Face Tonic na het scheren of trimmen van je baard. Doordrenk een
wattenschijfje met de lotion en veeg daarmee over gezicht en hals.

Is het ook geschikt voor vrouwen?
De milde formule is uitstekend geschikt voor ingegroeide haartjes en een fris geschoren
huid, ongeacht het geslacht.

WIST JE DAT? Bacteriën van je scheerapparaat zijn een vijand van je huid. Zelfs de kleinste sneetjes zijn daardoor gevoelig voor 
infectie. Post Shave Face Tonic bevat een hele reeks geselecteerde werkzame stoffen die de huid kalmeren.
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MEN AGE DEFENSE FACE 
HYDRATOR FAQs

Wat doet het?
Deze lichte crème geeft de huid wat ze nodig heeft om er jonger en in topconditie uit te zien. Ze
zorgt voor verkoelende hightech hydratatie en geeft de huid een duidelijk verbeterd uiterlijk. Ze
bevat werkzame stoffen die de huid verstevigen en met de tijd het aanzien van fijne lijntjes
verbeteren.

Hoe werkt het?
We hebben in de formule van deze crème Royal Jelly RJX opgenomen, onze exclusieve
technologie die aantoonbaar helpt om de huid er jonger uit te laten zien en langer jong te
houden. Geproduceerd door bijen en door de wetenschap geschikt gemaakt als werkzame stof
biedt Royal Jelly RJX de huidverzorgende eigenschappen en alle voordelen van het natuurlijke
Gelée Royale met nog meer kracht, effectiviteit en precisie.

Wat is het verschil tussen Men Age Defense Face Hydrator en Men 3-in-1 Face Moisturizer
Broad Spectrum SPF 20?
Beide producten zijn vochtinbrengende crèmes voor dagelijks gebruik. De 3-in-1 crème bevat
een UV-beschermingsfactor 20 die het gebruik ervan overdag onmisbaar maakt. De Age
Defense Face Hydrator is ideaal als je meer hydratatie nodig hebt en tekenen van
huidveroudering wilt bestrijden. Hij kan 's ochtends en 's avonds worden gebruikt. Als je hem 's
ochtends gebruikt, breng dan de 3-in-1 Face Moisturizer eroverheen aan – voor een optimale
bescherming.

Wat is de leeftijdsdoelgroep?
De verzorging van je huid is op elke leeftijd belangrijk. Begin nu en geniet later van een
jeugdiger huid met minder tekenen van huidveroudering. De Men Age Defense Face Hydrator
is ideaal voor mannen die al fijne lijntjes bespeuren en deze proactief willen bestrijden.
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Wat doet het?
Deze crème heeft een drievoudige werking: Ze kalmeert, hydrateert en beschermt de huid in één 
stap. Ze beschermt tegen schade veroorzaakt door zonnestraling en negatieve milieu-invloeden.

Waarom heeft ze geen hogere UV-beschermingsfactor? 
SPF 20 biedt een uitstekende balans tussen bescherming en licht draagcomfort. Mannen houden niet 
van het gevoel van een "zwaar" product in het gezicht. Daarom hebben we een formule ontwikkeld 
die snel en gemakkelijk intrekt. Na het aanbrengen zie je alleen nog een gladde, stralende huid.

Kan ik het gebruiken in plaats van een normale zonnecrème?
Dit product is bedoeld voor dagelijks gebruik, los van het feit of je de dag doorbrengt op kantoor of 
in de stad onderweg bent. Deze textuur is licht, aangenaam om te dragen en laat geen glans of witte 
resten achter. Als je langer in de zon bent, adviseren we je een zonnecrème met een hogere UV-
beschermingsfactor en een waterbestendige formule.

Zal mijn gezicht er door dit product vettig of wit uitzien?
Nee, deze verzorging geeft een matte finish en laat geen witte laag achter.

MEN 3-IN-1 FACE 
MOISTURIZER SPF 20 FAQ's
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Waarom hebben mannen een verzorgingsritueel nodig?
Een gladde, verzorgde huid vereist slimme 
verzorgingsgewoonten. Het beginnen met en aanwennen van 
een verzorgingsritueel is de sleutel tot succes. We hebben het 
je gemakkelijk gemaakt met uiterst effectieve producten die 
slechts enkele minuten van je tijd in beslag nemen.

Hoe helpt me dat bij het scheren? 
Hulp bij scheerproblemen is een belangrijk punt van zorg 
voor mannen. Het JAFRA ROYAL Men Ritual is zo ontworpen 
dat het je scheren gemakkelijker en comfortabeler maakt. Het 
hydrateert de huid optimaal en creëert de ideale 
voorwaarden voor glad scheren. De producten helpen ook 
om ingegroeide haartjes en scheerpuistjes te verminderen en 
te voorkomen.

JAFRA ROYAL  MEN 
VERZORGINGSRITUEEL FAQ's 

Wie moet deze producten gebruiken?
JAFRA ROYAL Men is geschikt voor elk huidtype van mannen. 
De JAFRA ROYAL man wil graag een snelle, resultaatgerichte 
routine die hem helpt er altijd op zijn best uit te zien.

Wat zijn de belangrijkste werkzame stoffen?
Royal Jelly RJX is een eigen ontwikkeling van JAFRA. Deze 
wetenschappelijk geavanceerde technologie helpt de huid er 
jonger uit te zien en langer zo te blijven. Je vindt Royal Jelly RJX

alleen in JAFRA ROYAL producten. Ons uit de natuur 
gewonnen Skin Comfort Complex, exclusief opgenomen in 
JAFRA ROYAL Men, zorgt ervoor dat de huid stevig, glad en 
soepel aanvoelt.

Moet ik alle producten van de lijn gebruiken? 
De JAFRA ROYAL Men-lijn bestaat uit kernproducten 
voor de dagelijkse huidverzorgingsbehoefte van 
mannen. Gebruik alle vier producten om de beste 
resultaten te behalen.
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ENIGE BELANGRIJKE INFORMATIE 
OVER ONZE PRODUCTEN:

Alle JAFRA-producten ondergaan klinische veiligheidstests en
worden door een onafhankelijke, door een commissie
gecertificeerde toxicoloog gecontroleerd. Ze zijn bovendien
klinisch en op allergieën, irritaties en dermatologisch getest.

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