
BEELDANALYSE: Bij de uitgangswaarde en na 2, 4 en  
6 weken productgebruik nam een expert digitale beelden 
van het gezicht van alle proefpersonen met het VisiaCR® 
beeldvormingssysteem. Met ImagePro® software werden 
de beelden geanalyseerd om verbetering te bepalen. Een 
getrainde technicus evalueerde het gezicht van alle proefper-
sonen op zichtbare dunne lijntjes/rimpels

Evaluatie van dunne lijntjes/rimpels - beeldanalyse gemiddelde score + _ SD, 
gemiddelde % van verandering ten opzichte van de uitgangswaarde en % van 
de proefpersonen met verbeteringen t.o.v. de uitgangswaarde.
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zichtbare verbetering van dunne lijntjes, rimpels en kraaien-
pootjes. Een totaal van 42% toonden lichtere huid na 2 weken 
gebruik, terwijl 68% van de proefpersonen na 6 weken zicht-
bare verbetering in huidtextuur vertoonde. De meningen van 
de proefpersonen in het onderzoek waren zeer positief,  
en er werden op geen enkele manier bijwerking of irritatie 
waargenomen tijdens het onderzoek.

AANZIENLIJKE VERBETERINGEN  
WAARGENOMEN VOOR DUNNE LIJNTJE / RIMPELS
TECHNISCHE EVALUATIE: Bij de uitgangswaarde en na 2, 4 
en 6 weken gebruik van het product evalueerde een expert 
het gezicht van alle deelnemers op dunne lijntjes / rimpels. 
Metingen na 2, 4 en 6 weken gebruik van het product 
vergeleken met de uitgangswaarde toonden een gemiddel-
de procentuele verbetering van respectievelijk 4,5%, 20,2% 
en 35,9%, gebaseerd op technische evaluatie. De zichtbare 
verbeteringen waren zeer significant in vergelijking met de 
uitgangswaarde. Een totaal van 28%, 100% en 100% van de 
proefpersonen vertoonde een verbetering na respectievelijk 2, 
4 en 6 weken gebruik.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evaluatie 
van dunne lijntje/rimpels.

DOELSTELLLING VAN ONDERZOEK
De effectiviteit van Jouvé Dark Spot Corrector en Brightening 
Cream op dunne lijntjes/rimpels en de algehele tint van de 
huid, de helderheid, de textuur en de gevoeligheid werd 
geëvalueerd in een groep van 29 vrouwelijke proefpersonen 
waarvan ongeveer 25% van Aziatische afkomst in de leeftijd 
van 35-50 jaar, na 2, 4 en 6 weken gebruik. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij  
geaccrediteerd door de Clinical Research Organisation (CRO), 
Essex Testing Clinic, Inc. (ETC Panel No. 15303), onder  
leiding van een officieel gecertificeerd dermatoloog.

ONDERZOEKSMETHODE
De proefpersonen werden gevraagd om Jouvé Instant Dark 
Spot Correcter en Brightening Cream twee keer per dag  
op hun hele gezicht aan te brengen (‘s ochtends en ‘s  
avond) gedurende 6 weken. Bij de uitgangswaarde en na  
2, 4 en 6 weken evalueerde een expert het gezicht van  
alle proefpersonen op dunne lijntjes/rimples, helderheid,  
huidtextuur/zachtheid, laesies en irritaties. Parameters van 
huidtextuur, het uiterlijk van de huid, waargenomen gezond-
heid van de huid, en de persoonlijke tevredenheid werden 
geëvalueerd met behulp van instrumentmetingen,  
klinische beoordeling en vragenlijsten.

BELANG VAN ONDERZOEK
Donkere vlekken, hyperpigmentatie en een ongelijkmatige 
huidtint zijn veelvoorkomende problemen bij alle huidtypes. 
Door het verminderen van donkere vlekken en de tint meer 
gelijkmatig te maken met een Brightening Cream ziet de huid 
er gezonder, gladder en stralender uit. De consument van 
vandaag wil effectieve producten die gemakkelijk te gebruiken 
zijn, zorgen voor snelle resultaten, en de huid verbeteren -  
en zodoende het zelfvertrouwen verhogen. Dramatische  
resultaten verkregen  in een relatief korte periode, zoals de  
6 weken van dit onderzoek, voldoen aan de hoge normen 
van de veeleisende markt en ondersteunen de opvallende 
voordelen van dit huidverhelderende product. 

RESULTATEN EN CONCLUSIES 
Geavanceerde gezicht-scantechnologie toont objectief aan 
dat de verbeteringen na gebruik van de Brightening Cream 
zeer significant waren in vergelijking met de uitgangswaarde. 
Een totaal van 100% van de proefpersonen vertoonde  
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De onderstaande tabel geeft een overzicht  
van de beeldanalyse van dunne lijntjes/rimpel. 

Toen beelden, gemaakt na 2, 4 en 6 weken productgebruik, 
werden vergeleken met de beelden van de uitgangswaarde, 
waren er gemiddelde procentuele verbeteringen van  
respectievelijk 9,8%, 15,2% en 21,1% op basis van 
beeldanalyse. De zichtbare verbeteringen waargenomen 
waren zeer significant in vergelijking met de uitgangswaarde. 
100% van de proefpersonen vertoonden verbetering  
na 2, 4 en 6 weken gebruik.

HUIDTEXTUURANALYSE
Bij de uitgangswaarde en na 2, 4 en 6 weken productgebruik 
maakte een technicus digitale beelden van het gezicht van 
alle proefpersonen met het VisiaCR® beeldvormingssysteem. 
Met behulp van ImagePro® software werden de beelden 
geanalyseerd om het gezicht van alle proefpersone te  
evalueren op huidtextuur.

De onderstaande tabel geeft een overzicht  
van de beeldanalyse van de huidtextuur.

Huidtextuur evaluatie - beeldanalyse gemiddelde score + _ SD, gemiddelde  
% van verandering ten opzichte van de uitgangswaarde en % van de  
proefpersonen met een verbetering ten opzichte van de uitgangswaarde.

Huidtextuur evaluatie - beeldanalyse gemiddelde score + _ SD, gemiddelde  
% van verandering ten opzichte van de uitgangswaarde en % van de  
proefpersonen met een verbetering ten opzichte van de uitgangswaarde.

Toen beelden gemaakt na 2, 4 en 6 weken productgebruik 
werden vergeleken met de afbeeldingen van de uitgangs- 
waarde, werden gemiddelde procentuele verbeteringen  
geconstateerd van respectievelijk 2,0%, 1,3% en 2,2%,  
op basis van beeldanalyse. Een totaal van 52%, 50%  
en 68% van de proefpersonen vertoonden verbetering  
na respectievelijk 2, 4 en 6 weken gebruik.

ANALYSE HUIDVERHELDERING
Bij de uitgangswaarde en 2, 4 en 6 weken productgebruik 
maakte een technicus digitale beelden van het gezicht alle 
proefpersonen met het VisiaCR® beeldvormingssysteem. Met 
behulp van ImagePro® software werden de beelden geana- 
lyseerd om het gezicht van alle proefpersone te evalueren op 
huidverheldering. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht  
van de beeldanalyse van huidverheldering. 

Toen beelden gemaakt na 2, 4 en 6 weken productgebruik 
werden vergeleken met de beelden van de uitgangswaarde, 
was er een gemiddelde percentuele verbetering van -0,3%, 
en er waren gemiddelde procentuele verbeteringen van 
respectievelijk 0,7% en 0,8% op basis van beeldanalyse. Een 
totaal van 42%, 36% en 38% van de proefpersonen vertoon-
den verbetering na respectievelijk 2, 4 en 6 weken gebruik. 

EVALUATIE VAN PRODUCT DOOR PROEFPERSONEN 
Deze evaluatie werd aan het einde van het onderzoek  
uitgevoerd met behulp van vragenlijsten. 93% van de  
proefpersonen waren het erover eens dat na gebruik van de 
Brightening Cream dunne lijntjes verminderden en de huid 
helderder was. 96% verklaarden dat de huidtextuur gladder  
en zachter was, terwijl 93% melden dat de huid een  
gezonder uiterlijk had.  

Evaluatie van dunne lijntjes/rimpels - beeldanalyse gemiddelde score + _ SD, 
gemiddelde % van verandering ten opzichte van de uitgangswaarde en % van 
de proefpersonen met verbeteringen t.o.v. de uitgangswaarde.
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REACTIES VAN GEBRUIKERS*
“Ik heb last van eczeem dus het is belangrijk dat ik huidver-
zorgingsproducten kies die veilig zijn voor  gevoelige huid. De 
Dark Spot Corrector en Brightening Cream voelt heerlijk op 
mijn huid en ik kan de kalmerende effecten voelen. Mijn huid 
is echt droog dus dit product is perfect voor het verhelderen 
van mijn huidtint en toevoeging van vocht.” - Coby Boelen, 
Nederland 
 
“Toen mijn dochter 2 jaar geleden voor het eerst naar school 
ging, vroeg ze me: “Waarom heb je lijnen in je gezicht en 
andere moeders niet? Het kostte me nogal wat tijd om daar 
overheen te komen. Onnodig te zeggen dat ik blij ben met 
de resultaten [van Jouvé] en hoe goed mijn huid eruit ziet en 
aanvoelt na het regelmatig gebruik van deze producten.” - 
Woodson Gardner, North Carolina
 
“Van binnen voel ik me 30, maar mijn gezicht geeft de indruk 
dat ik 60 ben, veel ouder dan ik feitelijk ben. Mijn huid vereiste 
veel herstel, maar met de Dark Spot Corrector en Brightening 
Cream zie ik al resultaten, en ik voel me weer goed in de och-
tend.” - Mildred Broersen, Nederland 

BIJWERKINGEN
Geen bijwerkingen, laesies of huidirritaties werden waarge-
nomen door de proefpersonen tijdens het onderzoek.

CONCLUSIE
Geavanceerde scantechnologie voor het gezicht toonde ob-
jectief aan dat de verbeteringen waargenomen na voortdurend 
gebruik van Jouvé Dark Spot Corrector en Brightening Cream 
zeer significant waren in vergelijking met de uitgangswaarde. 
Een totaal van 100% van de proefpersonen vertoonden na 4 
en 6 weken zichtbare verbetering van dunne lijntjes, rimpels 
en ‘kraaienpootjes’. Na afronding van het onderzoek consta-
teerde 93% van de proefpersonen dat zij Jouvé Dark Spot 
Corrector en Brightening Cream zouden kopen en het product 
zouden aanbevelen aan hun vrienden.

*Getuigenissen van klanten na gebruik van Jouvé Dark Spot Corrector en Brightening Cream.

Meer foto’s op de volgende pagina.
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