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De reden dat ik op deze cosmetica teken, is geen verlangen naar 

roem. Achter deze handtekening staat een bericht. Een persoon-

lijke dialoog met elke vrouw. Wanneer ik in het laboratorium een 

formule ontwikkel, zie ik een vrouw voor me, alsof ik op het punt 

sta haar persoonlijke lijn van huidverzorging te creëren.

Ioulia Armagou
Chemist

President of Juliette Armand
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Onze tijdlijn

Onze persoonlijke start
Juliette Armand werd opgericht in 1992, 
toen de chemici Ioulia Armagou en 
Mihalis Papaefstratiou besloten om deel 
te nemen aan de schoonheidsindustrie, 
om nieuwe formules te verkennen en hun 
persoonlijke waarden aan laboratoria 
te presenteren. Dat is hoe Juliette 
Armand, The Personal Professional 
Skincare is ontstaan, om op basis van 
wetenschappelijk onderzoek innovatieve 
cosmetica te creëren.

Onze professionele manier
Onze activiteit was gericht op het 
proberen 
om maximale efficiëntie formules te 
verkrijgen, om te voldoen aan de 
hoge normen voor professionele 
huidverzorging.

Onze professionele internationale 
reputatie
De merknaam Juliette Armand en de  
elements, Skin Boosters, Sunfilm en 
Ameson-series hebben een sterke positie 
verworven in beautycentra en zijn al 
aanwezig in meer dan 40 landen over de 
hele wereld.

Onze professionele investering 
Dankzij ons succes is ons bedrijf nu 
eigenaar van een verticale productie-
eenheid in Athene, gelegen in een 
ultramoderne fabriek. We hebben 
geïnvesteerd in geavanceerde 
technologische apparatuur en hoog 
opgeleid personeel en internationale 
certificeringen verkregen op basis van 
strenge normen.

Onze persoonlijke bepaling
Sinds 1992 is de wetenschap 
dramatisch veranderd en moet de 
schoonheidsindustrie van vandaag 
aan bijzonder strenge eisen voldoen. 
We gaan door en volharden even 
hartstochtelijk als voorheen om 
de volgende formule, de volgende 
formulering, de volgende innovatie te 
vinden. 
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Onze waarden

1. Formules
Continu zoeken naar innovatie.

2. Wetenschappelijk onderzoek bij de 
selectie van ingrediënten
•    Natuur alleen is niet genoeg en is niet 
altijd veilig.
•  Welke natuurlijke ingrediënten worden 
gebruikt en in welke synergieën?
•   Wat is de oorsprong van deze 
natuurlijke werkstoffen?
•   Welke innovatieve technologiën 
worden er gebruikt?
• Wanneer moet technologie de 
boventoon voeren en wanneer moet de 
natuur de exclusieve factor blijven?
Deze wetenschappelijke vragen vereisen 
veilige en effectieve oplossingen. We 
bieden antwoorden die de geheimen 
van onze formules vormen. We dienen 
geen «ecologische» behoeften of 
«fake» dilemma’s. Wat natuurlijk is, 
is niet noodzakelijkerwijs veilig. Voor 
ons worden de veiligheid, kwaliteit en 
effectiviteit van de producten bepaald 
door kwaliteitscontrole.

3. Productie
Alle Juliette Armand producten worden 
vervaardigd in onze laboratoria in 
overeenstemming met de Good 
Manufactering Practices (GMP) van de 
Europese Unie voor cosmestica.

4. Verpakking
Juliette Armand pakketten zijn 
ontworpen om te voorzien in:
•  Waterdichtheid
•  Veiligheid, met veiligheidszegels
•  Milieuvriendelijke inerte materialen
• Materialen zonder extra volume en 
gewicht (overmatig papier) die geen 
hogere verwijderingsvereisten hebben en 
de productkosten niet verhogen
• Materialen met hoge esthetische 
normen, functioneel, praktisch, 
betrouwbaar en duurzaam.

5. Effectiviteit
Product effectiviteit is perfect
gedocumenteerd . Het is gebaseerd 
op laboratorium-klinische en 
dermatologische tests van grondstoffen 
en eindproducten.
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6. Kwaliteitscontrole
Wij voeren een strikt kwaliteitscontrole-
proces uit in overeenstemming met 
de regelgeving van de Europese Unie 
(fysische-chemische en microbiologische 
controle van grondstoffen en 
eindproducten, controle op 
conserveermiddelen, SPF-certificering, 
uitdagingstest, enz...)

7. Toepassingscompetentie
Ervaren en goed opgeleid 
wetenschappelijk personeel 
(chemici, biologen, artsen en 
schoonheidsspecialisten) zijn altijd 
beschikbaar om alle benodigde 
informatie te verstrekken.

8. Verantwoordelijkheid voor het milieu
Juliette Armand is vastbesloten om 
zijn bedrijf te runnen met bewustzijn en 
respect voor de natuur, de mensen en 
de toekomst. Grondstoffen, methoden 
en alle stadia van de productie 
weerspiegelen deze toewijding aan het 
milieu, ten alle tijde en in alle procedures. 
Onvoorwaardelijk.

9. Respect voor klanten
Onze klantrelaties voldoen aan ethische 
regels en worden beheerst door eerlijke 
beloftes, betrouwbaarheid, duidelijke 
resultaten en consistentie.

10. Sociale verantwoordelijkheid
Schoonheid is geen ijdelheid. Cosmetica is 
geen luxe. Het zijn producten die voldoen 
aan de behoefte aan zorg en zelfrespect. 
Onze geavanceerde formules  zijn 
persoonlijk gericht aan alle mensen en zijn 
bedoeld om  zich goed en comfortabel 
in hun vel te laten voelen. Dit wordt 
aangegeven door onze betaalbare prijzen. 
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Milestones

1992
Chemici Ioulia Armagou en Michalis 
Papaefstratiou richten Juliette Armand 
op en focussen hun werk op het 
onderzoek van zeer effectieve formules.

1993
De Notabilia-crème is gemaakt en 
meteen zeer succesvol. De geavanceerde 
formule (Extra Moisturizing Cream) 
kan effectief concurreren met later 
ontwikkelde crèmes.

1996
Als pionier in het gebruik van 
hyaluronzuur, creëert Juliette Armand 
een breed scala aan serums ter 
verdediging van hun hoge effectiviteit. 
In serumvorm zijn actieve ingrediënten in 
maximale inhoud aanwezig.

2001
Het bedrijf is gevestigd in Athene, op 
een state-of-the-art, privé-eigendom, 
geïntegreerde gebouwen, voortdurend 
investeren in geavanceerde apparatuur, 
nieuwe procedures, onderzoek, 
nieuwe producten en goed opgeleid 
wetenschappelijk personeel. Het 
productieproces is in overeenstemming 
met de Good Manufacturing Practices 
(GMP) van de Europese Unie voor 
cosmetica.

2003
In een periode waarin alles onpersoonlijk 
en geïndustrialiseerd is, hebben de 
oprichters van Juliette Armand besloten 
om een persoonlijk bedrijf op te richten. 
Op basis van hun persoonlijke en 
professionele waarden hebben ze hun 
eigen concept gecreëerd: the personal 
professional skincare. En het begeleidt  
elke stap van hun koers.

2004
De innovatieve EFFECTOX™technologie 
van Juliette Armand stopt de cellulaire 
contractie door expressielijnen 
(spierverslapping) tot een minimum 
te beperken. Deze ontdekking door 
de laboratoria van Juliette Armand 
betekende het succes van het anti-
operatieve systeem SKIN BOOSTERS, 
alternatieve botox-cosmetologie, 
ooglidchirurgie, chemische peeling, 
mesotherapie en liposuctie. Met skin 
boosters wordt uw afspraak met de 
plastische chirurgie uitgesteld!

2005
Elements: een complete lijn van 
professionele producten of high-end 
producten, de elements of evolution, 
gezondheid en schoonheid, een nieuwe, 
complete methode van gecombineerde 
acties en totale behandeling van alle 
huidaandoeningen. 
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Een groot assortiment producten 
beschikbaar om aan de behoeften 
van de meest veeleisende huidtypes te 
voldoen.

2006
A-2 BLOCKERS is een extract van 
chrysanthemum dat een revolutie 
teweeg heeft gebracht in producten 
voor lichaamsverzorging. Het blokkeert 
specifiek a2-receptoren, waardoor 
een non-stop lipolyseproces wordt 
gegarandeerd.

2008
De nieuwe sunfilm-zonnelijn van Juliette 
Armand voldoet aan de zeer reële 
behoeften voor een betere bescherming 
tegen de zon, in overeenstemming 
met het 2006/647-EG - besluit van 
de Europese Unie. De lijn bevat  
EFFECTOX™, een krachtige cocktail van 
antioxidanten van de nieuwe generatie 
die DNA-schade door zonnestralen 
voorkomt, DNA hersteld, irritaties en 
erytheem voorkomt, beschermt tegen 
vervuiling en voorkomt huidveroudering.

2010
Het bedrijf implementeert het ISO 
9001- kwaliteitscontrolesysteem voor 
onderzoek en ontwikkeling, productie, 
verpakking en marketing van cosmetica, 
gecertificeerd door het TÜV Austria-
certificaat.

2011
De twee oprichters blijven 
aandeelhouders en het bedrijf is 
100% Grieks. Sinds 2011 zijn ook 
Stratis Papaefstratiou-Arlagos en Bill 
Papaefstratiou-Armagos toegetreden 
tot de aandeelhoudersgroep van Juliette 
Armand, wat de bijdrage van de tweede 
generatie betekent naar het bedrijf.

2015
Na 23 jaar onderzoek, ontwikkeling 
en productie van cosmetica van 
professionale kwaliteit, kondigt 
Juliette Armand de AMESON Skin 
Medical Series aan, die alle voordelen 
van de wetenschap voor medische 
esthetische producten zal brengen. De 
naam van het AMESON-assortiment, 
geïnspireerd op het griekse woord 
AMESOS (‘onmiddellijk’), onderstreept 
de toewijding aan medisch esthetische 
huidverzorging met ONMIDDELLIJKE 
resultaten.

2017
Juliette Armand viert 25 jaar succes. Een 
speciaal moment in de geschiedenis 
van het merk en tergelijkertijd een 
nieuw begin. Een moment om dingen 
uit het verleden los te laten en nieuwe te 
omarmen in de toekomst.
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De Skin Boosters is een gerichte 
huidverzorgingsproductlijn, alternatief voor plastische 

chirurgie.

De SkinBoosters lijn brengt je 
de revolutie in de cosmetische 
wetenschap en verzekert ons van 
onze toewijding aan hoogwaardige 
producten van topkwaliteit, in staat 
om de werkzaamheid op een veilige en 
natuurlijke manier te maximaliseren. 
Het kenmerkende voordeel van 
de lijn is dat de producten in feite 
‘SkinBoosters’ zijn: producten met 
dynamische, complexe en technologisch 
geavanceerde formules, die de 
natuurlijke processen en functies van de 
huid versterken en verbeteren.
De SkinBoosters lijn is gebasseerd op 
innovatieve ingrediënten en esthetische 
industrieformules die volledig voldoen 
aan wereldwijde wetenschappelijke 
trends in huidverzorging en de meest 
recente wetenschappelijke prestaties.
In het kader van ‘state-of-art’ 
cosmeticacreatie, worden alle producten 
gekenmerkt door maximale veiligheid 
voor de menselijke gezondheid.

De geavanceerde SkinBoosters 
combineren de bewezen maximale 
werkzaamheidsformules met nieuwe 
technologieën en ingrediënten:

• Cosmetic Drones, het meest 
geavanceerde toedieningssysteem voor 
actieve ingrediënten in de huid
• Cross-Linked Hyaluronic Acid 
voor geleidelijke afgifte en hogere 
hydraterende vermogens

Je afspraak met de plastische chirurgie 
wordt uitgesteld.
Skin Boosters is het antwoord van 
cosmetologie op de conventionele 
plastische esthetische behandelingen. 
Dit innovatieve systeem bestaat uit 5 
gerichte huidverzorgingsbehandelingen 
die betrekkking hebben op 5 
schoonheidsproblemen: afschilfering, 
acne, anti-aging, ogen en lokale 
vetophopingen. Raadpleeg een 
professionele schoonheidsspecialiste voor 
meer informatie.



12



13

Het hydrateert en kalmeert de huid, 
verbetert het uiterlijk en zorgt voor een 
egale teint. Het wordt aanbevolen voor 
dagelijks gebruik voor hydratatie en 
regeneratie ook na chemische exfoliatie en 
voor acne-gevoelige huidtypes.

Hoofdingrediënten: Kelifluo, Drieline, 
Pentavitin, Dermonectin, D-Panthenol
Gebruik: aanbrengen op een gereinigd 
gelaat en inmasseren. 1 tot 2 maal per dag.

30ml

Apocalypsis Rejuvenating Gel

Verjongende en herstellende gel die geschikt is om littekens en vlekken te verwijderen en 
rimpels glad te maken.

Apocalypsis Therapy
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Apocalypsis Therapy

Het verbetert het uiterlijk en de kwaliteit 
van de huid. Het egaliseert de huid en 
voelt zichtbaar zachter aan. Het heeft een 
gemakkelijke te absorberen textuur.  

Hoofdingrediënten: Malus Domestica, 
Kelifluo, Drieline, Pentavitin, Dermonectin, 
D-Panthenol, A-Bisabolol, Shea Butter
Gebruik: breng een kleine hoeveelheid 
aan en masseer 1 tot 2 maal per dag in. 
Dagelijks gebruik wordt aanbevolen voor 
een droge huid.

50ml

Apocalypsis Rejuvenating  Cream

Verjongende crème geschikt voor littekens, vlekken en rimpels.
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Thavma Therapy

Het hydrateert diep en vermindert het 
uiterlijk van fijne lijntjes en rimpels, 
waardoor de huid extra stevig wordt met 
een gezonde glow.

Hoofdingrediënten: Phytosqual, 
A-Bisabolol, UV Filters, Vitamin E, Vitamin 
A, MMW Hyaluronic Acid, LMW Hyaluronic 
Acid, Argireline, Leuphasyl
Gebruik: aanbrengen op een gereinigd 
gelaat en inmasseren. 1 tot 2 maal per dag.

30ml

Thavma Hydra Lifting Serum

Hydraterend en verstevigend serum geschikt voor alle huidtypes.
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Het hydrateert en verbetert het uiterlijk 
van de huid met fijne lijntjes en rimpels, 
voor een stralende, heldere en stevige 
huid. Verbeterd met de ‘Cosmetic Drones’ 
technologie, biedt het een geavanceerd en 
gericht toedieningssysteem van peptiden 
aan de huid.

Hoofdingrediënten: Trimoist, Shea 
Butter, Avocado Oil, Arnica Oil, Vitamin 
E, Phytosqual, Allantoin, Argireline, 
Leuphasyl, Ameliox, X50 Myocept 
Cosmetic Drone
Gebruik: aanbrengen op een gereinigd 
gelaat en inmasseren. 1 tot 2 maal per dag.

50ml

Thavma Hydra Lifting Cream

Hydraterend en verstevigend crème geschikt voor alle huidtypes.

Thavma Therapy
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Het hydrateert en verbetert het uiterlijk van 
de huid met zwellingen en donkere kringen, 
wat zorgt voor helderheid en een betere 
huidteint.

Hoofdingrediënten: A-G Hesperidin, Multisal 
Salcool, Eyeseryl, Aldavine, A2 Blockers, 
Horse Chestnut Extract, Bio-Placenta, 
A-Bisabolol
Gebruik: breng een kleine hoeveelheid 
aan rond de ogen (niet op de oogleden) 
en masseer zachtjes in tot het wordt 
opgenomen.

10ml

Opsis Eye Gel

Huidverzorgingsgel voor het gebied rond de ogen.

Opsis Therapy
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Opsis Therapy

Het hydrateert en verbetert het uiterlijk 
van de huid met rimpels, zwellingen en 
donkere kringen, door de stevigheid, 
vitaliteit en glans te herstellen. Verbeterd 
met de ‘Cosmetic Drones’- technologie, 
biedt het een geavanceerd en gericht 
toedieningssysteem van peptiden aan de 
huid.

Hoofdingrediënten: A-Bisabolol, Vitamin E, 
Arginine, AA2G, Matrixyl 3000, Argireline, 
Albatin, Unisooth EG-28, X50 Antiaging 
Cosmetic Drone, Hydroxyprolisilane
Gebruik: breng een kleine hoeveelheid 
aan rond de ogen (niet op de oogleden) en 
masseer zachtjes in tot het wordt opgenomen

10ml

Opsis Eye Cream

Huidverzorgingscrème voor het gebied rond de ogen.
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Chronos Therapy

De cross-linked hyaluronic acid maakt 
de huid direct voller en zorgt voor een 
blijvende hydratatie.

Hoofdingrediënten: HMW Hyaluronic Acid, 
MMW Hyaluronic Acid, LMW Hyaluronic Acid, 
ELMW Hyaluronic Acid, XSMW Hyaluronic 
Acid, Cross-Linked Hyaluronic Acid, 
Phytosqual, A-Bisabolol, UV Filters, Vitamin 
A, Vitamin E, Aldenine, Matrixyl Morphomics
Gebruik: aanbrengen op een gereinigd 
gelaat, 1 tot 2 maal per dag.

30ml

Chronos Hydra Correct Serum

Hydraterend en antioxiderend serum geschikt voor rijpe en vermoeide huid.
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Het verzacht tekenen van huidveroudering 
door hydratatie, uitstraling, stevigheid 
en vitaliteit te leveren om vermoeide 
huiden te verjongen. Verbeterd met 
de ‘Cosmetic Drones’- technologie, 
biedt het een geavanceerd en gericht 
toedieningssysteem van peptiden aan de 
huid.

Hoofdingrediënten: XSMW Hyaluronic Acid, 
Malus Domestica, EUK-134, Kelifluo, X50 
Hyallufiller Cosmetic Drone, Lipoic Acid, 
Vitamin E, Phytosqual, Soya Isoflavones, 
Jojoba Oil, Alistin
Gebruik: breng een kleine hoeveelheid aan 
en masseer in, 1 tot 2 maal per dag.

50ml

Chronos Hydra Correct Cream

Een hoogwaardig totaalvernieuwende crème geschikt voor rijpe huid. 

Chronos Therapy
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Chronos Therapy

Het hydrateert en verbetert het uiterlijk van 
de huid door de rimpels ‘op te vullen’.

Hoofdingrediënten: HMW Hyaluronic Acid
& Tripeptide-1, Almond Oil, Grape Seed Oil, 
Macadamia Nut Oil
Gebruik: Breng een kleine hoeveelheid aan 
en masseer tot het wordt opgenomen.

10ml

Chronos Hydra Filler

Olieachtige gel met hyaluronzuur en tripeptide-1 complex voor plaatselijk gebruik op de 
rimpels.
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Het verbetert de textuur van de 
‘sinaasappelhuid’, vermindert gelokaliseerd 
vet en verbetert de textuur van de huid. 
Verbeterd met de ‘Cosmetic Drones’- 
technologie biedt het een gerichte 
vetoplossende actie.

Hoofdingrediënten: A2 Blockers, X50 
Silhouette Cosmetic Drone, Actigym, Centella 
Extract
Gebruik: Breng de gel aan op de huid en 
masseer tot volledige absorptie 

200ml

Schema Body Sculpt Total Tech

Lichaamsgel voor gelokaliseerd vet, cellulite en losse huid.

Schema Therapy



Exclusief distributeur

IBS Skin Clinic

Kwadestraat 149b

8800 Roeselare

info@inbesol.com

www.inbesol.com/juliettearmand
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inbesol.com/juliettearmand


