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W I J  P R E S E N T E R E N

het LUNA BRIGHT verzorgingsritueel

KRIJG EEN STRALENDE, SMETTELOZE HUID MET LUNA BRIGHT.
Luna Bright is een baanbrekende huidverzorging die de teint zichtbaar egaler maakt, zuivert en laat stralen. Luna Bright beschermt tegen 

toekomstige beschadigingen en voorkomt de vorming van fijne lijntjes. Een krachtige combinatie van JAFRA's exclusieve Royal Jelly RJX en 
de volgende generatie werkzame stoffen voor een lightening-behandeling. Luna Bright werkt op diverse manieren om het uiterlijk van elke 

vorm van hyperpigmentatie, inclusief hardnekkige donkere pigmentvlekken, zichtbaar te verminderen.
Elk product werkt synergetisch en focust op de belangrijke stap van lightening van de huid. Om binnen de kortst mogelijk tijd de meest 

intensieve resultaten te bereiken, is het aan te bevelen alle producten van het verzorgingsritueel te gebruiken. Luna Bright is geschikt voor 
alle huidtypes en huidtinten. Het is zo mild dat het elke dag kan worden gebruikt.
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ROYAL JELLY – het levenselixer

Gelée Royale, een van de meest hoogwaardige elixers uit de natuur, is de
enorme levenskracht die de bijenkoningin voortbrengt. Het voedt haar, geeft
haar energie en verlengt haar levensduur welgeteld met een
factor 50. Het is een absoluut vitaliteitselixer en een waarlijk unieke stof.

In 1956 ontsloot JAFRA-oprichtster Jan Day het potentieel ervan voor het
eerst voor de huidverzorging. Vandaag de dag wordt er elke 6 seconden
ergens op de wereld een JAFRA Royal Jelly product verkocht. Als pioniers,
experts en wereldmarktleiders op het gebied van Gelée Royale gebruiken we
dit wonder der natuur in elk JAFRA ROYAL product.

Onze aan het JAFRA Royal Jelly Science Institute verbonden deskundigen
ontdekken steeds meer geheimen van deze buitengewone super-
voedingsstof. Met de baanbrekende ontdekking van Royal Jelly RJX blijven
we trouw aan onze innovatieclaim en zetten een heel nieuwe mijlpaal in de
Gelée 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.

RJX is exclusief verkrijgbaar bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL product.
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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 bewezen, zichtbare resultaten
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Royal Jelly RJX vergroot de natuurlijke kracht van Gelée Royale. RJX

is exclusief verkrijgbaar bij JAFRA en zit in elk JAFRA ROYAL
product. 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.

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 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 is enkel en alleen in JAFRA ROYAL producten te vinden!

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
PRECISIE

Micro-inkapseling maakt 
een doelgerichte afgifte van 

de werkzame stoffen
van Gelée Royale tot diep in 

de huid mogelijk.

Het resultaat:
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LIGHT UP YOUR SKIN
Krijg een stralende en smetteloze huid in 4 weken*

*95% van de deelnemende vrouwen in een onafhankelijke consumententest in de VS en Mexico onderschrijft deze uitspraak. Het verzorgingsritueel bevatte Refining Gel Cleanser, Brightening
White Clay Mask, Brightening Serum Concentrate, Brightening Hydrogel Moisturizer en Brightening Daily Protector Broad Spectrum SPF 30.
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DE BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN 
VOOR EEN SMETTELOZE HUID

JAFRA ROYAL Luna Bright is gebaseerd op de jongste inzichten op het gebied van 
huidverzorging. Samen met gericht werkende inhoudsstoffen en enkele van de meest effectieve 

natuurlijke lighteners.

DIGLUCOSYL-GALLUSZUUR
BEKROOND

Het verhelderende power-pakket 
diglucosyl-galluszuur corrigeert 

het uiterlijk van hyperpigmentatie. 
Het is bovendien vier keer 

effectiever dan vitamine C en 60 
keer effectiever dan kojinezuur. 
Zodra dit power-pakket met de 
huid in contact komt, werkt het 

onmiddellijk en wordt een 
ongelijkmatige huidteint effectief 

bestreden. 

DRUIVEN-AHA & GISTEXTRACT
Alphahydroxyzuur van druiven (fruitzuur) maakt 

afgestorven huidcellen los en vernieuwt de huid. 
Gistextract beschermt de huid tegen giftige stoffen.

ROODWIER
Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk roodwier bestrijdt een 

vale huid, verbetert de helderheid ervan en laat haar stralen.
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Gebruik LUNA BRIGHT OM HYPERPIGMENTATIE TEGEN TE GAAN

LUNA BRIGHT WERKT GERICHT TEGEN HYPERPIGMENTATIE EN VOORKOMT DEZE

STRALENDE HUIDHYPERPIGMENTATIE
Hyperpigmentatie duidt op de overproductie van 
melanine die veroorzaakt wordt door de overstimulatie 
van de melanocyten (de melanine producerende cellen). 
Dit leidt ertoe dat de huid verkleurt of donkerder lijkt.

Oorzaken van overtollige melanine
• Zonbeschadigingen
• Milieugerelateerde verontreinigingen
• Hormonen
• Allergieën
• Genen
• Huidletsels: Acne, insectenbeten, scheurtjes 
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VOORDELEN 
VAN LUNA 

BRIGHT
Maakt de huidteint lichter

Maakt huidvlekken lichter
Fijne lijntjes worden verminderd

Voor een frisse, fluweelzachte 
huid



HOW TO:
HYPERPIGMENTATIE 

VOORKOMEN

DO
Sunblocker aanbrengen

Altijd! Zowel in gebouwen als 
erbuiten.

Draag een zonnebril & hoed

DON’T
Puistjes uitdrukken

Ontstekingen veroorzaken littekens.

Gebruik geen agressieve of 
porieverstoppende producten

REINIGEN & VERFRISSEN
Reinigt om de huid voor te 
bereiden op de werkzame 

stoffen

VERKWIKKEN & 
VERNIEUWEN

Verwijdert doffe, afgestorven 
huidcellen – met instanteffect

EGALISEREN & 
VERHELDEREN

Verbetert het uiterlijk van 
donkere vlekjes en een vale 

huid

VERZORGEN & 
VERHELDEREN

Hydrateert voor een 
gelijkmatige, frisse huid

BESCHERMING & 
PREVENTIE

Bescherming tegen UV-
stralen en negatieve milieu-

invloeden

HET LUNA BRIGHT VERZORGINGSRITUEEL

1 Gaat schadelijke vrije 
radicalen tegen

2 Beschermt de cellen en hun 
DNA tegen UV-stralen

3 Voorkomt oneffenheden van 
de huid en donkere 
huidvlekken

4 Gaat bestaande 
hyperpigmentatie tegen

5 Voorkomt het ontstaan van 
beschadigingen veroorzaakt 
door negatieve milieu-
invloeden

6 Voorkomt toekomstige 
hyperpigmentatie

7 Helpt de huid er jonger uit 
te zien en te stralen

LUNA BRIGHT 
WERKT 7-

VOUDIG VOOR 
EEN STRALENDE

HUID
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* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF. HET VERZORGINGSRITUEEL BESTOND UIT REFINING GEL CLEANSER, BRIGHTENING WHITE CLAY MASK, BRIGHTENING 

SERUM CONCENTRATE, BRIGHTENING HYDROGEL MOISTURIZER en BRIGHTENING DAILY PROTECTOR BROAD SPECTRUM SPF 30.

METEEN

nam een stralende huid waar*

NA 4 WEKEN

vond dat de hyperpigmentatie verbeterde en de teint gelijkmatiger werd en 
onderschreef dat de huid er jonger en duidelijk verbeterd uitzag*

vond dat de huid lichter werd, ook bij de donkerste verkleuringen*

bevestigde dat dit verzorgingsritueel de meest effectieve lightening-behandeling 
ooit was*
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4 STAPPEN IN 4 MINUTEN
Een stralende, smetteloze huid binnen slechts enkele minuten

ALLE HUIDTYPES

1
REINIGEN & 
VERFRISSEN

2
EGALISEREN & 
VERHELDEREN

3
VERZORGEN & 
VERHELDEREN

4
BESCHERMING 
& PREVENTIE
ALLEEN 'S OCHTENDS 12



MASKER
Krijg een stralende, gelijkmatige en fluweelzachte huid

ALLE HUIDTYPES

2 – 3x WEKELIJKS 

1
REINIGEN & 
VERFRISSEN

2
VERKWIKKEN & 

VERNIEUWEN

3
EGALISEREN & 
VERHELDEREN

4
VERZORGEN & 
VERHELDEREN

5
BESCHERMING 
& PREVENTIE
ALLEEN 'S OCHTENDS
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STRALEND EN ZUIVER
L U N A  B R I G H T  R E F I N I N G  G E L  C L E A N S E R  

Zuiverende, verfijnende en poriediepe reiniging

R E I N I G E N

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

HYALURONZUUR:
Is vochtinbrengend en maakt de huid na de reiniging 
glad en soepel.

WITTE DRUIF:
Een  natuurlijk fruitzuur (AHA) dat de huid mild verfijnt 
voor een helderder, gelijkmatiger teint.

TOP-TIP: 
Intelligente, verhelderende huidverzorging werkt met de van nature lage 
pH-waarde van je huid. Door het gebruik van deze reiniging wordt 
ervoor gezorgd dat je huid optimaal van de voordelen van het Luna 
Bright verzorgingsritueel kan profiteren.

Tweevoudig werkende gelreiniging met 
een lage pH-waarde voor het zuiveren en 
opfrissen van de huid
WAT DOET HET:
Deze zeer zachte gelformule met een lage pH-waarde 
reinigt de huid van make-up, overtollige talg, toxines 
en milieugerelateerde verontreinigingen, zonder de 
huid te stressen.

Fruitzuur uit de witte druif (AHA) maakt resten op het 
huidoppervlak en afgestorven huidcellen los, zonder 
daarbij de huid te irriteren. Hyaluronzuur is een ware 
vochtmagneet en hydrateert al tijdens het 
reinigingsproces. Deze reiniging zuivert en maakt de 
huid egaler en is de perfecte voorbereiding voor de 
erop volgende Luna Bright producten.

METEEN
86% ervoer een helderder, stralende 

huid*

NA 4 WEKEN
95% constateerde een gelijkmatiger, 

stralender huid en een verbeterde 
textuur *

* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE 
CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.

14



VERKWIKKEN & VERHELDEREN
L U N A  B R I G H T  B R I G H T E N I N G  W H I T E  C L A Y  M A S K  

Zachte, stralende en zuivere huid binnen slechts enkele minuten

M A S K E R

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

PAPAJA:
Natuurlijk enzym dat aanslag op de huid en 
afgestorven huidcellen oplost.

WITTE KLEI:
Mineralenrijk bentoniet en kaolien absorberen talg en 
trekken toxines en verontreinigingen uit de huid. 

MINERALE ZOETWATERMODDER:
Intensief verzorgende bioactieve werkzame stof die 
talg absorbeert en de celregeneratie van de huid 
verbetert.

* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.

Multiactief masker van witte klei dat de 
huid verfijnt en lichter maakt

WAT DOET HET:
Vernieuwt, verheldert en zuivert het uiterlijk van een 
vale, ongelijkmatige teint. Natuurlijke witte klei 
verwijdert vuil en verontreinigingen en absorbeert 
overtollige talg, terwijl papaja de huid egaler maakt 
en huiddeposities verwijdert. 
Maakt de huid fluweelzacht, stralend en fris.

METEEN
86% bevestigt dat hun huid er 

stralender, helderder en 
geperfectioneerder uitziet*

8 van de 10 vrouwen waren het ermee 
eens dat het in slechts 10 minuten hun 

huid veranderde*

NA 4 WEKEN
98% nam een zeer duidelijke, 
zichtbare verbetering van het 
uiterlijk en de textuur van de 

huid waar*
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TOP-TIP:
Schadelijke stoffen verzamelen zich op de huid en 
maken je teint dof. Ze irriteren een gevoelige huid, 
verstoppen de poriën en versnellen het 
verouderingsproces.



PURE GLANS
L U N A  B R I G H T  B R I G H T E N I N G  S E R U M  C O N C E N T R A T E  

Zichtbaar lichtere, egalere en smetteloze huid

Vederlicht, multi-perfectionerend 
verhelderend serum
WAT DOET HET:
Het vederlichte, meervoudig werkzame serum 
doorstroomt de huid met intensief verhelderende 
werkzame stoffen. Het is erop gericht het uiterlijk van 
alle soorten hyperpigmentatie te verhelderen, de teint 
egaler en fijne lijntjes minder zichtbaar te maken. De 
teint perfectionerend roodwier, biotechnologisch 
verhelderend diglucosyl-galluszuur en JAFRA's
exclusieve Royal Jelly RJX-technologie zorgen voor 
een smetteloze, gelijkmatige huid.

TOP-TIP: 

De huid heeft ongeveer 12 weken nodig om te 
regenereren. En als je verkleuringen en een 
ongelijkmatige teint bestrijdt, duurt de behandeling 
des te langer, hoe dieper de schade in de huidlagen 
gaat. Gebruik een serum met intensieve lightening
gedurende meerdere weken lang, om de beste 
resultaten te behalen en een stralende, smetteloze 
teint te krijgen.

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

ROODWIER:
Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk power-pakket dat de 
huidstructuur verheldert, kalmeert, egaler maakt en laat stralen.

DIGLUCOSYL-GALLUSZUUR:
De bekroonde verhelderende werkzame stof, die door 
huidcontact wordt geactiveerd, is vier keer effectiever dan 
vitamine C en 60 keer effectiever dan kojinezuur en bestrijdt 
effectief de vorming van alle zichtbare tekenen van een 
ongelijkmatige huidteint. 

HYALURONZUUR
Natuurlijke hydraterende stof die de capaciteit heeft grote 
hoeveelheden water te binden. Werkt als een wateropslag en 
zorgt voor elasticiteit en veerkracht.

B E H A N D E L E N
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METEEN
86% gaf aan dat de huid er perfect en stralend uitziet*

NA 4 WEKEN
100% ervoer een verbetering van het huidbeeld*

98% ervoer een gelijkmatiger, stralender, fluweelachtiger huid*
9 van de 10 vrouwen deden verslag van een zeer duidelijk verschil – een 

zichtbaar stralender, gelijkmatiger huid en de donkerste verkleuringen en 
onvolkomenheden ervan lijken milder **

* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.
** PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.



VERZORGEN & VERHELDEREN
L U N A  B R I G H T  B R I G H T E N I N G  H Y D R O G E L  M O I S T U R I Z E R  

Vederlicht, hydraterend en verhelderend voor een stralend mooie huid

De teint perfectionerende, 
hydraterende lightening gel
WAT DOET HET:
Deze ultra-frisse, snel intrekkende 
vochtinbrengende gel hydrateert de hele dag 
lang. Geeft zichtbaar evenwicht aan de huidteint 
en voorkomt verkleuringen. 
De effectieve combinatie van de verhelderende 
werkzame stof diglucosyl-galluszuur, de teint 
perfectionerend, antioxidantenrijk roodwier en 
Royal Jelly RJX zorgt voor een gehydrateerde, 
stralende huid.

* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.
** PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.

TOP-TIP: 
Haal het beste uit je huidverzorging. Breng voor een 
maximaal lightening-effect de producten over elkaar 
aan, zodat ze synergetisch kunnen werken en zo 
elkaar in hun werking wederzijds kunnen versterken. 
Gebruik een mild, verhelderend serum, gevolgd 
door een dagelijkse vochtinbrengende crème die de 
teint perfectioneert.

METEEN
8 van de 10 vrouwen ervoeren een 
verhelderende, geperfectioneerde

teint*

NA 4 WEKEN
99% noteert een stralender, 

gelijkmatiger, beter gehydrateerde, 
jeugdiger huid. **

V E R Z O R G E N
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BELANGRIJKSTE WERKZAME STOFFEN:
ROYAL JELLY RJX:
Exclusieve technologie die de kracht van de natuurlijke 
Gelée Royale vergroot en de huid helpt om er jonger uit te 
zien en jonger aan te voelen.

ROODWIER:
Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk power-pakket dat de 
huidstructuur verheldert, kalmeert, egaler maakt en laat stralen.

DIGLUCOSYL-GALLUSZUUR:
De bekroonde verhelderende werkzame stof, die door 
huidcontact wordt geactiveerd, is vier keer effectiever dan 
vitamine C en 60 keer effectiever dan kojinezuur en bestrijdt 
effectief de vorming van alle zichtbare tekenen van een 
ongelijkmatige huidteint. 

HYALURONZUUR
Natuurlijke hydraterende stof die de capaciteit heeft grote 
hoeveelheden water te binden. Werkt als een wateropslag en 
zorgt voor elasticiteit en veerkracht.



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

GISTEXTRACT:
Gistextract is een effectieve 
radicalen- en vuilvanger en beschermt de huid 
tegen toxines en milieugerelateerde
stressfactoren.

ROODWIER:
Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk power-
pakket dat de huidstructuur verheldert, kalmeert, 
egaler maakt en laat stralen.

LUNA BRIGHT BRIGHTENING DAILY PROTECTOR  BROAD SPECTRUM SPF 30 

Geavanceerde allroundbescherming in een vederlichte formule met stralende finish

Onzichtbare, verhelderende UV-
bescherming – een beschermend schild 
voor het gezicht.
WAT DOET HET:
De lichte hightech-formule trekt zonder restanten 
achter te laten in de huid en beschermt tegen 
verontreiniging en UVA-/UVB-straling. Dankzij de rijk 
voedende eigenschappen van de bioactieve stoffen 
wordt het uiterlijk egaler en worden fijne lijntjes 
verminderd. Roodwier bestrijdt zonbeschadigingen, 
verkleuringen en huidvlekken tegelijk. Daarnaast 
beschermt het roodwier tegen negatieve milieu-
invloeden en UV-stralen en laat een stralende, 
verzorgde en gelijkmatige huid achter.

B E S C H E R M E N

BESCHERMING & UITSTRALING

NA 4 WEKEN
94% bespeurde een gelijkmatiger, 

stralender en egale huid*

* PERCENTAGE VROUWEN DAT DIT IN EEN ONAFHANKELIJKE 
CONSUMENTENTEST IN DE VS EN MEXICO ONDERSCHREEF.

TOP-TIP:
Dagelijkse aanvallen op de huid worden niet alleen veroorzaakt door de 
straling van de zon. Daarom heeft de huid een effectieve bescherming 
nodig tegen milieugerelateerde verontreinigingen, zoals 
giftige stoffen en uitlaatgassen die de huid ook irriteren, een vale teint 
bevorderen en bovendien bijdragen aan voortijdige veroudering. 
Breng daarom als laatste stap van je huidverzorging een sunblocker aan.
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VERGELIJKINGEN

NIEUW!

LUNA BRIGHT  
BRIGHTENING  

WHITE CLAY  MASK

LUNA BRIGHT  
BRIGHTENING DAILY  
PROTECTOR BROAD  
SPECTRUM SPF 30

LUNA BRIGHT  
BRIGHTENING  

HYDROGEL 
MOISTURIZER

LUNA BRIGHT 
REFINING GEL 

CLEANSER

Brightening 
Dynamics  

Brightening Lotion  
SPF 15

LUNA BRIGHT  
BRIGHTENING 

SERUM  
CONCENTRATE

Beauty Dynamics  
Malibu Miracle 

Mask

Brightening Dynamics
Skin Brightener + Brightening Pen

Time Dynamics  
Rediscover AHA 

Complex

Brightening Dynamics  
Brightening

Night Moisture

Word opnieuw verliefd!

Brightening 
Dynamics  

Brightening Lotion  
SPF 15

19



REFINING GEL CLEANSER FAQ’s
LUNA BRI GHT 

1. Wat doet het?
De Refining Gel Cleanser reinigt op basis van een zeer milde gelformule met lage pH-waarde. 
De huid wordt bevrijd van make-up, overtollige talg, toxines en milieugerelateerde verontreinigingen, 
zonder haar daarbij te stressen.

2. Luna Bright Refining Gel Cleanser vs. Brightening Dynamics Revitalizing Pearl Cleanser:                                 
Wat is het verschil?

Brightening Dynamics Revitalizing Pearl Cleanser reinigt grondig en poriediep en verwijdert mild 
make-up, overtollige talg en verontreinigingen.
Luna Bright Refining Gel Cleanser is een tweevoudig werkende gelreiniging met lage pH-waarde, verrijkt 
met fruitzuur, hyaluronzuur en Royal Jelly RJX. Hij zuivert, reinigt, verfijnt en frist de huid op.

3. Waarom moet ik deze reiniging toepassen?
Als deel van een lightening-ritueel met een allesomvattende aanpak wordt de huid gereinigd en op de 
lightening-behandeling voorbereid. De natuurlijke peeling-AHA's van de Luna Bright Refining Gel Cleanser 
verwijderen afgestorven huidcellen en -deposities, terwijl het hyaluronzuur vocht bindt en de lage pH-
waarde de barrièrefunctie van de huid beschermt.
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Rekent poriediep af met 
onzuiverheden

X X X X

Zuivert X X X X

Minimaliseert een vettige huid X X X X

Absorbeert overtollige talg X X X X

Laat poriën kleiner lijken X X X

Peelt mild X X X

Stimuleert de celvernieuwing X X

Verbetert het huidbeeld X X X X

Zorgt voor een gelijkmatige teint X X X X

Vitaliseert vale huid X X X

Verfijnt de teint X X X

Hydrateert X X

Bevordert een stralende huid X

Bevat fruitzuur X

Royal Jelly RJX X X

LUNA BRI GHT 
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JAFRASPA
MudMask

Boost  Detox  
ClayMask

Beauty Dynamics  
Malibu MiracleMask

Luna Bright  
BrighteningWhite 

Clay Mask



1. Wat doet het? Dit masker is een essentieel bestanddeel van het verzorgingsritueel voor de lightening van hyperpigmentatie.                 
Het dient 2-3 keer per week te worden toegepast om een fluweelzachte, lichter makende en gelijkmatiger teint te krijgen.

2. Hoe werkt het? Dit lightening multi-actieve masker levert krachtige resultaten met geavanceerde bioactieve werkzame stoffen: 
• Mineralenrijke klei verwijdert vuil en toxische verontreinigingen die de teint dof maken, de huid irriteren en het 

verouderingsproces bespoedigen.
• Intensief verzorgende minerale zoetwatermodder absorbeert overtollige talg en verbetert de celvernieuwing aan het 

huidoppervlak.
• De zeer huidvriendelijke chemische peeling met papaja verwijdert mild vuil en afgestorven huidcellen, zonder daarbij het 

huidoppervlak aan te tasten.
• Royal Jelly RJX zorgt ervoor dat de huid er langer jeugdiger uitziet.

3. Revitalize Volcanic Micro Polish Mask, Boost  Detox Clay Mask, Luna Bright Brightening White Clay Mask:                      
Wat is het verschil?
• Luna Bright Brightening White Clay Mask is geschikt voor alle huidtypes en huidtinten en is ontwikkeld om een vale huid te 

vitaliseren, egaler te maken en de teint ervan gelijkmatig te verbeteren. Daarnaast wordt de huid door het gebruik van 
Luna Bright Brightening White Clay Mask intensief voorbereid op de lightening-behandeling. 

• Revitalize Volcanic Micro Polish Mask is een microdermabrasiemasker met tweevoudige werking dat ruwe huid met zowel 
mechanische als chemische peelingstoffen verwijdert. Het kan door alle huidtypes worden gebruikt, behalve door een 
zeer gevoelige huid.

• Boost Detox Clay Mask verwijdert verontreinigingen en vuil, absorbeert overtollige talg, vermindert de glans en verfijnt de 
poriën. Het is bijzonder geschikt voor een normale, vettige en gemengde huid.

4. JAFRA SPA Mud Mask, Luna Bright Brightening White Clay Mask:                                                                 
Wat is het verschil?
• Luna Bright Brightening White Clay Mask zuivert, vernieuwt en verfijnt een vale huid voor een stralende en gelijkmatige teint.
• JAFRA SPA Mud Mask helpt bij lymfecongestie en een vettige huid door diepzittende onzuiverheden te verwijderen. Het 

ontgiftigt, reinigt, opent de poriën, absorbeert overtollige talg en matteert de teint.

L UN A  B R I G HT  
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L U N A  B R I G H T

Vederlichte hydratatie X X

Beschermt de natuurlijke barrièrefunctie van de huid X X

Verzorgt de huid X X

Verbetert de spankracht en helderheid X X X X X

Vitaliseert een vale huid X X X

Zorgt voor een gelijkmatige teint X X X X

Verheldert en laat de huid stralen X X X X

Vermindert donkere plekken op de huid X X X X

Voorkomt hyperpigmentatie X

Voorkomt het ontstaan van beschadigingen 
door milieuverontreiniging

X

Verfijnt de textuur van de huid X X X

Helpt de huid om er stralender en jonger uit te 
zien

X X

Anti-oxidatieve bescherming X X X

Kalmeert X X X

Maakt egaler X X X

Anti-aging-effect X X

Minimaliseert de vorming van fijne lijntjes X X

Diglucosyl-galluszuur X

Royal Jelly RJX X
23
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Brightening  
Dynamics
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Time Dynamics  
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1. Wat doet het? 
Het vederlichte, meervoudig werkzame serum doorstroomt de huid met intensief verhelderende werkzame stoffen en is zo mild 

dat het twee keer daags kan worden toegepast.

2. Revitalize Spot Serum en Luna Bright Brightening Serum Concentrate: Wat is het verschil?
• Met behulp van antioxidatieve vitamine C en bioactieve stoffen vermindert het Revitalize Spot Serum de vorming van donkere 

huidvlekken en oneffenheden die door zonbeschadigingen, ouder worden van de huid en acne veroorzaakt worden.
• Luna Bright Brightening Serum Concentrate is een multiperfectionerend serum waarvan de formule bestaat uit baanbrekend 

diglucosyl-galluszuur en effectieve natuurlijke lighteners. Het verheldert zichtbaar het uiterlijk van elke vorm van 
hyperpigmentatie en voorkomt het ontstaan van nieuwe verkleuringen. Het hydrateert, verzorgt en minimaliseert de vorming 
van fijne lijntjes.

3. Kan het plaatselijk bij donkere vlekken worden gebruikt?
Ja, maar voor de best mogelijke resultaten en een stralende teint is het aan te bevelen om het serum op het hele gezicht aan 

te brengen. 

4. Waarom heb ik dit serum nodig?
Dit serum zorgt voor een zeer gelijkmatige en stralende teint. Het bevat een complex van verhelderende werkzame stoffen en 
werkzame plantaardige stoffen.
• De bekroonde krachtige lightener diglucosyl-galluszuur is 60 keer effectiever dan kojinezuur en vier keer effectiever dan 

vitamine C.
• Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk roodwier verheldert de huidstructuur, kalmeert, maakt de huid egaler en laat haar 

stralen.
• Het exclusieve Royal Jelly RJX helpt de huid er jonger uit te zien en jonger aan te voelen.



Brightening Dynamics  
Brightening Night Moisture

Luna Bright  Brightening 
Hydrogel Moisturizer

L U N A  B R I G H T  

Gebruik dag en nacht X

Vederlicht, niet vettend X

Trekt onmiddellijk in X

Hydrateert X X

Maakt de huid gelijkmatig en soepel X X

Verfijnt de huidstructuur X X

Laat de huid stralen X X

Verheldert X

Verbetert de teint en de helderheid ervan X X

Maakt de teint gelijkmatiger X X

Vermindert de vorming van fijne lijntjes X

Hyaluronzuur X

Diglucosyl-galluszuur X

Royal Jelly RJX X
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1. Wat is het? 
Luna Bright Brightening Hydrogel Moisturizer is een verfrissende gel die de teint egaler en lichter maakt en de huid hydrateert.

2. Brightening Dynamics Brightening Night Moisture en Luna Bright Brightening Hydrogel Moisturizer:                                                           
Wat is het verschil?
Luna Bright Brightening Hydrogel Moisturizer bevat JAFRA's meest geavanceerde werkzame stoffen, het exclusieve Royal Jelly RJX en 
de vochtmagneet hyaluronzuur, en kan niet alleen gedurende de nacht, maar ook 's ochtends worden toegepast. Het verheldert het 
uiterlijk van de huid, vermindert de vorming van fijne rimpeltjes en bindt vocht.

3. Kan het plaatselijk bij donkere huidvlekken worden gebruikt?
Ja, maar voor de best mogelijke resultaten en een stralende teint is het aan te bevelen om de gel op het hele gezicht aan te 
brengen. 

4. Het serum is hydraterend en verzorgend – waarom heb ik ook deze vochtinbrengende crème nodig?
Het intensiveert de resultaten en combineert verhelderende werkzame stoffen met een toevoer van vocht, zonder daarbij belastend te 
werken.
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Brightening Dynamics  
Brightening Lotion SPF 15

Luna Bright  Brightening 
Daily Protector  SPF 30

SPF 30 X

UVA/UVB-bescherming X X

Niet vettend X X

Onzichtbare finish X

Laat de huid stralen X X

Probaat tegen een vale huid X X

Revitaliseert een vale, vermoeide huid X X

Maakt de teint gelijkmatiger X X

Verbetert de helderheid van de huid X X

Versterkt de vochtbarrière X X

Verzacht en maakt egaler X

Voorkomt voortijdige veroudering X X

Anti-aging-effect X

Voorkomt fijne rimpeltjes X

Anti-oxidatieve bescherming X X

Bescherming tegen blauw licht X

Bescherming tegen luchtvervuiling X

Royal Jelly RJX X
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1. Wat is het? 
Deze onzichtbare, niet belastende formule beschermt tegen luchtvervuiling en UVA/UVB-stralen. Ze haalt de teint 
op, verzorgt de huid en minimaliseert en voorkomt fijne lijntjes.

2. Brightening Dynamics Brightening Lotion Broad Spectrum en Luna Bright Brightening Daily Protector SPF 30: 
Wat is het verschil?
Luna Bright Brightening Daily Protector biedt de huid bescherming tegen luchtvervuiling dankzij een geavanceerde, 
onzichtbare LSF 30-formule. Verrijkt met de werkzame stoffen van roodwier voor een lightening-behandeling en het 
exclusieve Royal Jelly RJX maakt Luna Bright Brightening Daily Protector SPF 30 het huidbeeld actief lichter en egaler 
en verbetert het uiterlijk van fijne lijntjes en al aanwezige zonbeschadiging. 

3. Waarom heb ik bescherming tegen luchtvervuiling nodig?
Luchtvervuiling brengt je teint aantoonbaar schade toe en bevordert bovendien het verouderingsproces van de 
huid. Naast de zon zijn het luchtvervuiling, fijn stof, uitlaatgassen en giftige stoffen die de huid het sterkst 
aantasten en ontstekingen, collageenafbraak en voortijdige veroudering veroorzaken. Houd daarom schadelijke 
milieu-invloeden op afstand met een dagelijks aangebracht beschermend schild.



LUNA BRIGHT 

Q Wat is hyperpigmentatie?
Hyperpigmentatie duidt op de overproductie van melanine die 
veroorzaakt wordt door de overstimulatie van de melanocyten (de 
melanine producerende cellen). Dit leidt ertoe dat de huid verkleurt of 
donker lijkt. Oorzaken van overtollige melanine kunnen o.a. 
zonbeschadigingen, milieuvervuiling, hormonen, allergieën, genen en 
huidletsels door acne, insectenbeten of scheurtjes zijn.

Q Waarom speelt het een rol?
Een vale, ongelijkmatige teint is een van de eerste tekenen van 
veroudering van de huid – een stralende huid werkt frisser en 
jeugdiger.

Q Luna Bright en Brightening Dynamics: Wat is het verschil?
• Luna Bright is een innovatie die de effectiviteit van lightening-

behandelingen maximaliseert. Het werkt op zeven verschillende 
manieren om het uiterlijk van zelfs hardnekkige donkere 
huidvlekken en alle soorten verkleuringen op te halen, de vorming 
van nieuwe hyperpigmentaties te voorkomen en te zorgen voor een 
gelijkmatige, smetteloos uitziende teint. Van de cleanser, die de 
huid erop voorbereidt effectieve bioactieve substanties op te 
nemen, via een lightening-masker tot aan een SPF 30 beschermend 
schild bestrijdt Luna Bright het ontstaan van verkleuringen door alle 
mogelijke oorzaken.

• Luna Bright bevat baanbrekende verhelderende werkzame stoffen 
die effectiever zijn dan kojinezuur en vitamine C.

• Brightening Dynamics gebruikt een complex van natuurlijke 
ayurvedische werkzame stoffen, waaronder winterkers, zoethout en 
Indiase kruisbes om de teint te laten stralen.

Q BrightenSMART Complex en Luna Bright verhelderende 
werkzame stoffen: Wat is het verschil?
• Luna Bright is ontwikkeld met de jongste inzichten op het gebied 

van de opblekende huidverzorging, waaronder het bekroonde 
diglucosyl-galluszuur dat aantoonbaar werkt tegen het uiterlijk van 
elke vorm van hyperpigmentatie. Het is 60 keer effectiever dan 
kojinezuur en vier keer effectiever dan vitamine C.

• BrightenSMART Complex verbetert de uitstraling van de teint. Het is 
ontwikkeld met een ayurvedische mix van natuurlijke ingrediënten 
om een egalere, zuiverder en gelijkmatig stralende teint te 
bereiken.

Q Luna Bright, Boost en Revitalize verzorgingsrituelen: Wat is het 
verschil?
• Luna Bright is een verzorgingsritueel met een allesomvattende 

aanpak dat de huid lichter en egaler maakt en perfectioneert en 
gericht is op het verminderen van fijne lijntjes. Het vermindert het 
uiterlijk van elke vorm van hyperpigmentatie, inclusief hardnekkige 
donkere vlekken, en voorkomt de vorming van nieuwe 
hyperpigmentatie.

• Boost werkt preventief voor vroege tekenen van 
huidveroudering, gaat deze tegen en bevordert een frisse, 
gezonde en stralende huid.

• Revitalize behandelt de gevorderde tekenen van het ouder worden 
met geconcentreerde, doelgerichte serums die ertoe bijdragen de 
huid te verzorgen, egaler te maken en te voeden. Lijntjes en 
oneffenheden worden geminimaliseerd en de activiteit van de huid 
gerevitaliseerd, zodat langer een jeugdig uiterlijk kan worden 
behouden.
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Q Wie is de Luna Bright klant?
• Een verzorgingsbewuste gebruik(st)er van huidverzorgingsproducten 

die naar de meest effectieve en meest werkzame lighteners zoekt.
• Klanten die de vorming van alle soorten hyperpigmentaties, inclusief 

zonbeschadigingen, melasma, ouderdomsvlekken en acnelittekens 
willen laten verbleken.

• Klanten die een stralender, gelijkmatiger huidteint wensen.

Q Kan ik Luna Bright producten los gebruiken?
• Luna Bright-producten hebben unieke recepturen die ontworpen 

zijn om synergetisch te werken. Elk product focust op een essentiële 
stap in het lightening-proces van de huid en intensiveert het totale 
resultaat. Om binnen de kortste tijd de beste resultaten te behalen, 
dienen alle producten samen als verzorgingsritueel te worden 
toegepast.

• Als de producten toch los worden toegepast, levert Luna Bright 
Brightening Serum Concentrate de indrukwekkendste resultaten. Er 
moet echter op worden gelet dagelijks een UVA/UVB-
breedbandbescherming te gebruiken.

Q Kunnen klanten andere JAFRA ROYAL 
huidverzorgingsproducten met dit verzorgingsritueel 
combineren?
• Aanbevolen wordt om het Luna Bright verzorgingsritueel als 

compleet systeem toe te passen om de beste lightening-resultaten 
te behalen.

• Klanten kunnen andere JAFRA ROYAL huidverzorgingsproducten 
gebruiken als ze andere specifieke problemen willen tackelen. Het 
zal het lightening-proces niet storen, maar het is minder 
waarschijnlijk dat het even effectief werkt, omdat Luna Bright zo is 
ontworpen dat het als compleet systeem de best mogelijke 
resultaten levert.

Q Wat zijn de belangrijkste werkzame stoffen van Luna Bright?
• Luna Bright is ontwikkeld met de jongste inzichten op het 

gebied van lightening van de huid, werkzame bioactieve 
stoffen, vitaminen, mineralen en Royal Jelly RJX.

• Diglucosyl-galluszuur is een bekroonde werkzame stof die vier 
keer effectiever is dan vitamine C en 60 keer effectiever dan 
kojinezuur. Diglucosyl-galluszuur ontplooit zijn werking bij 
huidcontact en corrigeert reeds aanwezige hyperpigmentaties 
en gaat even effectief het ontstaan van nieuwe verkleuringen 
tegen.  

• Vitamine-, mineralen- en antioxidantenrijk roodwier bestrijdt 
een vale huid, verbetert de helderheid ervan en geeft haar 
meer uitstraling.

• Alphahydroxyzuur van druiven (fruitzuur) maakt afgestorven 
huidcellen los en vernieuwt de huid. Gistextracten 
beschermen de huid tegen giftige stoffen. 

• Elk Luna Bright product bevat Royal Jelly RJX.

Q Opblekende werkzame stoffen zijn zoals bekend 
agressief, moet ik me daar zorgen over maken?
Luna Bright is mild genoeg om dagelijks te gebruiken. Het 
masker dient 2-3 keer per week te worden gebruikt.

Q Zijn de producten klinisch en dermatologisch getest?
Ja.

LUNA BRIGHT 
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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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