
De toepassing van Vitamin A in cosmetica is al jaren dé specialiteit van 
Lady Esther. Deze vitamine bevindt zich van nature in ons lichaam. In ons 
lichaam is er een periodiek vitaminen tekort. In het bijzonder de échte 
huidvitamine A.

De eigenschappen van deze vitamine zijn belangrijk voor de groei en de 
opbouw van onze huid. De talgklier functie wordt door vitamine A 
genormaliseerd.

Volgorde Producten Omschrijving Advies Thuisgebruik

1 Oogmake-up
verwijderen

Eye Make-Up 
Remover Fluid Speciale zachte oogreiniging Oog

reiniging
Eye Make-Up 

Remover Fluid

2 Reiniging Sensitive Liquid 
Cleanser Reinigt de huid mild en zacht Reiniging Sensitive 

Liquid Cleanser

3 Tonifiëren Sensitive Skin Lotion

Verfrissende, verzachtende en 
rustgevende werking. Zorgt voor een 

betere opname van de hierna 
opgebrachte verzorgingsproducten. 

De lotion bevat geen alcohol.

Tonifiëren Sensitive 
Skin Lotion

4 Peeling Apricot Peeling Apricot Peeling is een zachte en ‘warme’ 
peeling met abrikozen korreltjes. Peeling Apricot Peeling

5 Werkstofconcentraat     Vitamin A 
Concentrate ampul

Werkt revitaliserend op de verhoorning, 
reguleert de talgklierfunctie. Licht 

inmasseren.

Werkstof
concentraat

Vitamin A Concentrate, 
als winterkuur 6 dagen 
achtereen gebruiken, 

onder de Vitamin A 
Winter Cream

6 Massage Vitamin A 
Winter Cream

Zachte, snel indringende speciale 
Vitamin A Winter crème. 

Speciaal voor deze periode.

Dag- en 
nacht

verzorging
Vitamin A Winter Cream

7 Oogverzorging Exclusive
Eye Fluid

Nanoparticles hebben een penetrerend 
vermogen. Bij regelmatig gebruik 

ontstaat er een gladmakend effect.

Oog
verzorging

Exclusive Eye Fluid
‘s morgens en ‘s avonds.

8 Masker Vitamin A 
Cream Mask

Een bijzonder mild, licht verkoelend 
ontspannend crèmemasker. Ook voor de 

zeer droge en gevoelige huid. 
Ondersteunt actief het natuurlijke proces 

van de huidvernieuwing. 

Vitamin A 
Cream Mask

Vitamin A Cream Mask, 
2 tot 3 x per week 
20 minuten laten 

inwerken. Eventuele 
restanten met lauwwarm 

water afnemen

9 Afsluitende verzorging zelf in te vullen

Behandelingsduur 
ca. 60 minuten

Wat is Retinol?

Retinol is eigenlijk gewoon een ander woord voor vitamine A. Retinol 
krijgt al een tijd heel veel aandacht in de wereld van huidverzorging en is 
zelfs een van de best onderzochte huidverzorgingsingrediënten. Waarom? 
Omdat onderzoek duidelijk aantoont dat de huid heel veel baat heeft bij 
het gebruik ervan.

Retinol is een extreem effectief celcommunicerend ingrediënt, wat be-
tekent dat dit stofje zich letterlijk aan bijna elke huidcel kan hechten en 
doorgeeft dat die cel zich als een gezonde, jongere huidcel moet gaan 
gedragen. Maar dat is niet het enige:

Retinol is:
- een antioxidant en stopt het proces dat schadelijke vrije radicalen 
 de huid er ouder uit laat zien. Retinol helpt rimpels voorkomen en 
 verhoogt de collageen productie.
- effectief bij het behandelen van acne en eczeem, vermindert 
 huidverkleuringen en maakt rimpels die zijn veroorzaakt door   
 de schadelijke invloed van de zon minder diep.
- effectief omdat dit ingrediënt zodra het door de huid is opgenomen,  
 wordt afgebroken en omgezet in retinoïnezuur. Retinoïnezuur is het  
 stofje dat effect heeft op huidcellen en de manier waarop ze zich 
 gedragen.
- Alle vormen van Retinol werken op een gelijksoortige maar niet op
 een identieke manier. Iedere huid heeft er ontzettend veel baat bij, 
 wat de reden is dat ze zo populair zijn in de wereld van de 
 huidverzorging.
- Retinol (de gehele vitamine A-molecuul) kan worden gesplitst in  
 krachtigere deeltjes, die we Retinoïden noemen. Hoewel de 
 begrippen Vitamine A, Retinol en Retinoïde vaak door elkaar worden  
 gebruikt, heeft elke stof zijn eigen kenmerkende eigenschappen en  
 gebruiksvoorwaarden. 

WINTER BEHANDELING


