
DE HELE WINTER
BESCHERMD

Vitamin A Cream Mask
Vitamine A ondersteunt het natuurlijke proces 
van huidvernieuwing. De spankracht neemt toe 
en de elasticiteit van de huid wordt verhoogd. 
Hieraan legt het masker extra accenten. Het is 
een verzorgend masker dat praktisch helemaal 
door de huid wordt opgenomen. Ook prima 
te gebruiken als je ‘s avonds lekker ontspan-
nen op de bank zit. Het masker is ook een 
alternatief voor de Vitamin A Winter Cream als 
verzorging tijdens het slapen. Het masker trekt 
geheel in en je wordt wakker met een super-
zachte huid!

Gebruik:
Een of twee keer per week direct 
na de reiniging gebruiken. Het 
allerbeste resultaat bereik je 
voor jouw huid als je eerst een 
ampul Vitamin A Concentrate op 
de huid verdeelt. Eventuele rest-
jes met een tissue verwijderen 
na tenminste 15 minuten.

Deze verzorgingsset wordt je aangeboden door:



HOU DE WINTER AAN DE BUITENKANT VAN JE HUID

Een winter aanbieding voor 
het hele gezin!

Deze winter streng of niet, 
zullen we allemaal de nodige 
vitamines missen! Een van de 
belangrijkste vitamines die 
we nodig hebben is Vitamine 
A. Retinol dat het hele gezin 
verzorgt en beschermt.

Lady Esther komt met een fantastische verzorgingsset bestaan-
de uit:

• Vitamin A Conc. ampullen met hoog geconcentreerde Vitamine A 
• Vitamin A Winter Cream (met extra 3 gratis ampullen)
• Vitamin A Cream Masker

Door alle drie de producten samen te gebruiken is de werking 
intensiever en optimaal! Een sterke en mooie huid is het resultaat.

Vitamin A Concentrate ampullen (6 stuks)

Geef je huid nu extra vitamines. Ampullen zijn kleine flesjes met 
zuivere vitamine A en zonder conserveringsstoffen. Zo gezegd pure 
vitamine A werkstof. Elke ampul bevat zeker 10.000 eenheden! Dat 
is aanmerkelijk meer dan een hele pot Vitamin A Winter Cream, die 
“maar” 75.000 eenheden heet. Zo waardevol is één ampul Vitamine A.

Gebruik:
Deze snelle mooimaker zit in een klein flesje van 2 ml. die op de hals 
van het flesje een breekring heeft, waardoor het flesje gemakkelijk te 
openen is. De ampul wordt gemakkelijk geopend door een tissue om 
de bovenkant

heen te vouwen en een lichte druk aan de bovenkant van de ampul 
te geven.

Je brengt de vloeistof uit de ampul direct na de reiniging aan op de 
huid. Je druppelt de vloeistof in de handpalm voor een gemakke-
lijke dosering. Je wrijft vervolgens de vloeistof zachtjes in de huid 
van het gezicht en tot het decolleté. Bij voorkeur één of twee keer 
per week. Daarna de keuze: breng of Vitamine A Winter Cream of 
het Vitamin A Cream Masker aan. Ogen altijd vrijlaten!

Vitamin A Winter Cream
Een crème met een gouden randje; zo’n topper. De basiscrème van 
Lady Esther, die al vele jaren talrijke dankbare gebruikers kent. De 
crème bevat extra vetelementen om voldoende weerstand te kun-
nen bieden tijdens de gure najaar- en wintermaanden. Vitamine A is 
zeer belangrijk voor de huid en dus ook voor het hele gezin!

Werking op talg
Belangrijk is vooral ook de werking naar de talgklieren toe. Omdat 
de ene persoon teveel talg produceert en een ander te weinig. Door 
het gebruik van vitamine A wordt dit proces genormaliseerd en in 
balans gebracht. De dunne, gevoelige huid wordt versterkt, omdat 
talg je huid meer weerstand geeft. Voor de vettere huid wordt de 
productie van teveel talg verminderd. Vitamin A Winter Cream laat 
zich heerlijk verdelen over je huid.

Gebruik:
Vitamin A Winter Cream is iedere 
dag te gebruiken direct na de 
reiniging. Ogen vrijlaten. Ge-
schikt als dag- en nachtcrème.


