D E L I S E CO S M E T I CS
Bij Delise Cosmetics kunt u terecht voor professionele schoonheidsproducten, -behandelingen
en -toestellen. Onze internationale kwaliteitsmerken en ons professioneel team staan garant
voor een uitgebreid en gevarieerd productaanbod, dat bovendien constant vernieuwd wordt.
Het verhaal startte met de exclusiviteit voor het merk JEAN D’ARCEL in België, Luxemburg en
Frankrijk. Nadien werd het aanbod van Delise Cosmetics geleidelijk aan uitgebreid met andere
skincare-merken die elk een specifiek doel voor ogen hebben. Purlés brengt huidverbetering
naar een hoger niveau door middel van chemische peelings, mesococktails ...
Elemental Herbology brengt harmonie tussen natuurlijke skincare en huidverbetering.
CARL&SON biedt de perfecte oplossing in vegan skincare en cosmetica voor mannen.
Ons aanbod reikt echter verder dan skincare en cosmetica. Als schoonheidsspecialiste kunt
u bij ons ook terecht voor handhygiëneproducten van DOU, nagelverzorging van Nailcare
Manon, ontharingsproducten van Arcocere en airbrush make-up van Temptu.

Waarom
D E L I S E CO S M E T I CS ?
•
•

Geen minimumaankopen of -afnames.
Uitgebreid aanbod met verschillende merken
en producten voor ieder huidtype, leeftijd en
budget.

•

Persoonlijke service, gebaseerd op de noden en
wensen van elke klant.

•

Marketingondersteuning (foto’s en video’s voor
sociale media, brochures ...).

•

Vaste en variabele acties en kortingen op onze
producten, doorheen het hele jaar.

•
•

Gedetailleerde productbeschrijvingen en
werkboeken voor elk merk.
Regelmatig trendy producten en behandelingen
(moederdag, zomer, winter, kerst ...).

•

Professioneel team met een verantwoordelijke
binnen elk domein (opleidingen, marketing,
sales ...).
•

Opleidingen via verschillende kanalen over
zowel producten als behandelingen.
•
Jaarlijks verschillende workshops,
groepstrainingen, personal coaching en events.

Jaarkalender

JEAN D’ARCEL is een Duits familiebedrijf dat
ruim 60 jaar professionele en hoogwaardige
huidverzorgingsproducten produceert. De producten
worden in meer dan 40 landen verdeeld, gespreid
over de hele wereld.
Het uitgebreide gamma van JEAN D’ARCEL omvat
gelaatsproducten, make- up, lichaamsverzorging,
een mannenlijn, zonneproducten…, waarbij
huidverbetering steeds centraal staat. Geregeld
worden er nieuwe producten, promotiesets en
seizoensgebonden trendproducten gelanceerd.
Het merk behaalde reeds 3 jaar op rij de 1ste plaats
in de categorie “Facial Care & Cosmetics” bij de
Duitse test van FOCUS MONEY.

Het merk bestaat uit 18 verschillende productlijnen, met elk zijn eigen look & feel.
Het doel van elke lijn is om gerichte huidverzorging van topkwaliteit te bieden. Voor de optimale
verzorging van elk huidaspect heeft JEAN D’ARCEL dus het passende product voor u in het gamma.
Aangezien het merk gespecialiseerd is in huidverbetering, beschikken we ook over 5 medical
beauty apparaten die elk verschillende probleemzones aanpakken en waarmee uitstekende
resultaten worden behaald. Onder de toepassingen vallen onder andere microdermabrasie,
needling, LED-therapie ...

Brochure

Apparatuur

De professionele cosmetica van Purlés wordt
gemaakt in laboratoria die voldoen aan de hoogste
productienormen - 80% van de producten wordt
geproduceerd in Frankrijk en 20% in Spanje.
Het systeem van grondige expertise samen met
innovatieve technologieën zijn het handelsmerk
van Purlés. Het resultaat is efficiëntie, de hoogste
kwaliteit en de beste prestaties.
Het assortiment ontwikkelt zich voortdurend met
nieuwe lijnen die geïnspireerd zijn op de meest
recente prestaties in de esthetische geneeskunde,
zoals chemische peelings, peptiden, retinol ...

Het merkt focust specifiek op huidtypes en huidproblemen en biedt oplossingen door te werken
met een uitgebreid gamma waaronder verschillende chemische peelings, alginaatmaskers,
mesococktails ... Deze intensieve behandelingen worden verrijkt met revolutionaire thuisverzorging
en bestrijden enerzijds de tekenen van huidveroudering en garanderen anderzijds een optimaal
antwoord op individuele huidbehoeften.
Elk van de producten zijn gemarkeerd met een cijfer, waarbij de ceremonieën en therapieën een
unieke schoonheidscode creëren, net zo uniek als een vingerafdruk.
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Het verhaal en de producten van Elemental
Herbology zijn gebaseerd op de vijfelemententheorie uit de Chinese filosofie. Een
overtuiging dat alle zaken in het leven, of het nu
uw lichaam, uw huid of zelfs de seizoenen zijn,
worden beïnvloed door vijf verschillende elementen,
namelijk hout, vuur, aarde, metaal en water.
De unieke formules gaan de huidschadelijke effecten
van veroudering, ongezonde levensstijl en het milieu
tegen en geven onmiddellijk langdurige resultaten.
Ethische en duurzame huidverzorging staat voorop
en er wordt steeds rekening gehouden met het
verminderen van afval, verantwoord inkopen en het
respecteren van de wereld waarin we leven.
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Synthetische geuren kleurstoffen,
minerale oliën,
sulfaten, parabenen
en dierenproeven.
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De natuurlijke huidverzorgingsproducten zijn vakkundig ontwikkeld om uw huid van de ultieme
voeding te voorzien en eventuele aandachtspunten zoals fijne lijntjes of onzuiverheden aan te
pakken.
Een overvloed aan natuurlijke werkstoffen werden gecombineerd met gepatenteerde
technologieën om een effectieve, hoogwaardige en heerlijke huidverzorging te garanderen die
alles omvat wat nodig is voor een stralende huid.
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Scandinavische huidverzorgingsproducten voor
mannen. Deze producten zijn ontwikkeld voor
de moderne man en zijn makkelijk in gebruik.
De filosofie is simpel; mannen de best mogelijke
huidverzorging bieden, die efficiënt is, met zichtbare
resultaten.
De producten zijn vegan en diervriendelijk
geproduceerd, vrij van parabenen, siliconen, sulfaten
en microplastics en de verpakkingen zijn 100%
recycleerbaar. De productontwikkeling gebeurt in
Zweden en is gebaseerd op de drukke levensstijl
waarmee we dagelijks te maken hebben.
Carl&Son werd door Beauty Streams aanduid als één
van de grootste innoverende trendsetters binnen de
sector van mannelijke beauty.

Alle producten voorzien mannen van de dagelijkse essentials en geven een onmiddellijk gevoel
van frisheid en langdurige hydratatie. Naast de huidverzorgingsproducten, biedt Carl&Son ook een
gamma ‘“no make-up make-up”-producten aan.
De make-up producten zijn een compromis tussen skincare en make-up voor een natuurlijke, maar
verbeterde look. De producten kregen de naam naar de werking die ze hebben (vb. spot fighter,
dark circle eliminator, beard filler, brow definer ...).
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DOU My Hands inspireert tot een nieuwe,
hygiënische levensstijl met elegante en
gebruiksvriendelijke handsprays, -washes en
-lotions.
De handsprays van DOU bevatten desinfecterende
elementen die meer dan 99% van de bacteriën
doden, zonder de handen uit te drogen. Daarnaast
zorgen ze voor intense hydratatie en verfrissing,
zonder kleverig gevoel. De sprays zijn verkrijgbaar in
verschillende geuren en formaten.
Alle producten voldoen aan de essentiële eisen
van de regelgeving en aanbevelingen van de
wereldgezondheidsorganisatie en hebben een
bewezen efficiëntie tegen virussen. Alle formules zijn
daarbovenop goedgekeurd door dermatologen.

Naast de handige reisformaten van 45 ml zijn de ontsmettingssprays ook verkrijgbaar in luxe - en
cabineverpakkingen van 500 ml. De cabineverpakkingen kunnen steeds bijgevuld worden met
grotere formaten van 1 of 5 liter. Perfect om veilig en hygiënisch te werken in uw salon!
De luxueuze pompformaten kunnen bevestigd worden aan een muur of aan een houder van
gepoedercoat staal. De stijlvolle collectie van DOU my hands is van Belgische kwaliteit en brengt
elegantie in de wereld van handontsmetting.
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Alle producten van Nailcare Manon staan voor
kwaliteit, innovatie & uitstraling. De nagellijn NCM
bestaat uit verschillende producten en geeft twee tot
vier weken mooie verzorgde nagels op de handen.
Op de voeten blijven deze zelfs zes tot acht weken
mooi zitten.
De NCM soak off gellak is verkrijgbaar in meer dan 70
verschillende kleuren en in French Manicure. Deze
kan gebruikt worden op de natuurlijke nagel, tussen
een gelnagel of over een acrylnagel.
De soak off gellak verstevigt de natuurlijke nagel en
is in tien minuten af te weken.

De NCM Bouwgel is een zeer sterke gel met een blijvende hoogglans. Deze is makkelijk aan
te brengen en hardt zeer snel uit. Hierdoor duurt een behandeling korter en kunnen er meer
behandelingen op een dag gedaan worden.
De NCM All In One Sculpture Clear Gel maakt het mogelijk om met een simpele techniek elke
teennagel te corrigeren. Deze elastische kunststof is het antwoord op mycosenagels, stootnagels,
ingegroeide nagels en gebroken nagels. Daarnaast is het product geheel transparant voor een
ultieme schimmelcontrole.

Van de rode loper tot de catwalk, TEMPTU
realiseerde reeds adembenemende looks voor de
meeste iconische gezichten in mode, muziek en film.
Wij brengen dit revolutionaire make-up merk naar
België. Creëer de perfectie waar make-up artists naar
streven en waarvan fotografen en videografen van
houden.
Om ervoor te zorgen dat die ‘perfecte camera-look’
voor iedereen binnen handbereik is, lanceerde
TEMPTU het allereerste gebruiksvriendelijk makeup systeem om thuis te airbrushen. Eindelijk kan
elke man en/of vrouw een vlekkeloze make-up
aanbrengen en professionele resultaten bereiken
met de exclusief Airpod make-up.

Met de airbrush techniek kunt u foundation, bronzer, blush, highlighter en oogschaduw
aanbrengen, maar ook de wenkbrauwen bijkleuren en een mooi kleur op de lippen plaatsen.
Met airbrush make-up sprayen we de make-up zo licht als lucht op de huid. Onze make-up wordt
omgevormd tot een micro-fijne nevel die versmelt met de huid en er natuurlijk uitziet.
Kiest u toch liever voor een full coverage make-up? Doordat u de foundation in lagen opbouwt
kunt u steeds de dekking creëren die de klant wenst. Van heel natuurlijk, naar wat meer gedekt tot
een uitgesproken make-up.
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De ontharingsproducten van Arcocere worden
geproduceerd door hoogwaardige Italiaanse
fabrikanten. Bij Delise Cosmetics bieden wij
volgende producten van Arcocere aan:
Azzura Wax (stripwas): kwalitatieve waxlijn die al
jarenlang internationaal bekend is. Deze producten
bevatten natuurlijke en synthetische harsen om een
hoogwaardige epilatie te garanderen.
Depiwax (parels, zonder strips): professionele hot
wax van hoge kwaliteit met bijenwas en Europese
harsen. Verwijdert de haartjes met wortel en
vertraagt de haargroei, waardoor de aanwezigheid
van de haartjes na elke ontharing minder zichtbaar
wordt. Het product heeft een uitstekende elasticiteit
waardoor de wax zich kan verspreiden over een
groot oppervlak in slechts één applicatie.

Pre- en afterwax: innovatieve producten van hoge kwaliteit die geformuleerd en vervaardigd
zijn met materialen van Europese oorsprong en uitermate geschikt zijn voor de behandeling
van alle huidtypes. De meeste producten bevatten plantaardige oliën, aloë vera en essentiële
pepermuntolie die zorgen voor een diepe reiniging en zuivering van de huid. De zachte geuren
geven een uniek en intens wellness-gevoel.
Naast de ontharingsproducten bieden we ook toebehoren aan om precies en hygiënisch te werken
in uw salon.

Delise Cosmetics
Industrielaan 18
8790 Waregem
+32 (0)56 15 14 13
Contact:
info@delisecosmetics.be
www.delisecosmetics.be

