
ERICSON
LABORATOIRE

PROfESSIONELE GELAATSvERzORGING

HORMO-SKIN PROGRAM – MEDI SKIN CARE
BEHOUD vAN JEUGD EN vROUWELIJKHEID DANKzIJ 2 PREvENTIEMECHANISMEN

van het hormonale evenwicht in de huid en bescherming van de moedercellen

Bron van natuurlijke hydratatie en regeneratie van de huid,

Dermocosmetische toepassing van de Nobelprijs voor de Geneeskunde 2007

voor stamcellen.
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Deze behandeling behoudt jongheid en 
vrouwelijkheid dankzij 2 preventiemechanis-
men die de tekortkomingen van twee essen-
tiële levensbronnen herstellen:
• Herstelt het hormonale evenwicht van de
 huid.
• Bescherming van de moedercellen door
 activatie van twee eiwitten die essentieel
 zijn voor de overleving van deze cellen.
Deze behandeling is de eerste preventieve 
antirimpelverzorging en werd ontwikkeld 
voor alle vrouwen van 25 tot 45 jaar wiens 
huid door cyclische hormonale schommelin-
gen blootgesteld wordt aan een chronische
dehydratatie.

fEMINITY 
MOEDERCELLEN EN fITO-OESTROGENEN

HORMO-SKIN PROGRAM -  MEDI SKIN CARE

DAGELIJKSE KUUR vOOR THUIS GESCHIKT vOOR
ELKE PERIODE vAN DE CYCLUS

Vrouwen ondergaan en voelen dagelijks de ´ups en 
downs´ die de hormonale schommelingen met zich 
meebrengen en die in meer of mindere mate oncom-
fortabel en vervelend zijn. Elke periode van de maand 
is kenmerkend voor een heel verschillende staat van de 
huid maar ook van het humeur en de fysieke gesteld-
heid. Daarom heeft ERICSON LABORATOIRE een ´hor-

monale kuur´ ontwikkeld die 4 verschillende formules 
combineert aan de ene kant door het gehalte aan fyto-
hormonen en aan de andere kant door de hoeveelheid 
actieve bestanddelen die reageren op de problemen 
die kenmerkend zijn voor elke periode van de maand. 
Deze kuur is zeer geschikt voor elke periode van de 
cyclus en kan continu worden ingenomen.

OMDAT IN EEN vROUWENLEvEN DE BEHOEfTEN OP IEDER MOMENT vERSCHILLEND zIJN HEEfT ERICSON
LABORATOIRE EEN KUUR ONTWIKKELD DIE GESCHIKT IS vOOR ELKE PERIODE vAN DE CYCLUS.
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FEMINITY is ontstaan naar aanleiding van een gecom-
bineerd onderzoek naar hormooncosmetica en celbio-
logie en is de laatste performante uitdaging van onze 
Laboratoires. Deze nieuwe lijn met ongeëvenaarde 
verzorgingsproducten is gebaseerd op de nauwe band
tussen schoonheid en vrouwelijkheid. Elke vrouw 
wordt haar leven lang geconfronteerd met een lichaam 
dat evolueert op het ritme van haar natuurlijke cycli. De 
huid is een hormoonafhankelijk orgaan dat lijdt onder 

regelmatige hormonale veranderingen en kwetsbaarder 
wordt doorheen de tijd: dehydratatie, huidverslapping,
afnemende stevigheid, verschijning van rimpels, doffe 
teint. Om haar schoonheid en stevigheid te behouden 
maakt de huid zelf ook opeenvolgende cycli door om 
zichzelf te vernieuwen, maar de zelfvernieuwende wer-
king neemt af in de loop van de tijd. De moedercellen 
werken minder goed en de huid veroudert vroegtijdig.
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HORMONEN

Een hormoon is een chemische boodschap die wordt
getransporteerd door het bloed of de lymfe die werk-
zaam is op afstand van waar hij is geproduceerd door
zich te hechten aan specifieke receptoren. Het hor-

moon wordt door het lichaam geproduceerd in reactie 
op stimulatie en kan in zeer lage dosering werkzaam 
zijn. Hormonen worden vervolgens door het hele 
lichaam of daarbuiten verspreid.

DE CELRECEPTOREN

Ligand

Receptor

Tweede
boodschapper

Cel
effecten

In de biologie staat de term receptor voor een molecuul die
zich kan hechten aan een andere molecuul en een signaal
uitzenden wanneer de specifieke molecuul of LIGAND zich 
vasthecht aan de herkenningsplek.

Liganden kunnen ionen, hormonen, neurotransmitters of
groeifactoren zijn. Zij zijn in staat om specifiek een mole-
cuul of molecuulstructuur te herkennen en zich daaraan vast 
te hechten.

DE OESTROGENEN

Het lichaam (en vooral de huid) ondergaat de gevolgen 
van de schommelingen van het oestrogeengehalte. De 
huid en vooral de gezichtshuid is namelijk een gebied 
dat zeer rijk is aan oestrogeenreceptoren.
Deze receptorendichtheid in het gezicht verklaart 
gedeeltelijk de kwetsbaarheid en de grote gevoeligheid 
van het gezicht voor hormonale schommelingen. 
Daardoor raakt het probleem van het verstoorde hor-
moonevenwicht alle vrouwen op elk moment van hun
leven.
Zo is aangetoond dat oestrogenen met name de cel-
verspreiding van keratinocyten kunnen bevorderen 
en kunnen zorgen voor een stevigere opperhuid. In 
de lederhuid kunnen oestrogenen ook de synthese 
van collageen en van hyaluronzuur vergroten. Ook 
kunnen zij de stimulatie van de groeifactoren die de 
collageenproductie activeren in de huid vergroten. 
Oestrogenen verbeteren ook de structuur van de elas-
tische vezels in de lederhuid.

Oestrogenen zijn steroïdehormonen die door de eiers-
tokken worden afgescheiden. Deze hormonen hechten 
zich aan celreceptoren die zich aan het celoppervlak 
van verschillende organen bevinden. Zij stimuleren de 
ontwikkeling van de secundaire geslachtskenmerken en 
zijn ook betrokken bij de menstruatiecyclus. Zij werken 
in op de lever, het vetweefsel... en de HUID.
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PHYTO-AGE: DE vERvANGENDE DERMOCOSMETICA

Fytohormonen zijn plantaardige bestanddelen met een chemische structuur die heel
dicht bij onze hormoonstructuur ligt. Deze hormonen kunnen op dezelfde manier met 
huidcellen communiceren als onze hormonen dankzij hun sterke overeenkomst met
de oestrogeenreceptoren. Zo compenseren zij het effect van de verminderde oestro-
geenactiviteit van de huid wanneer deze dat nodig heeft.

PHYTO-AGE is een extract van de plant ”Cimicifuga 
Racemosa” of christoffelkruid, die in de Chinese genees-
kunst wordt gebruikt bij hormonale klachten. PHYTO-AGE
waarvan de wortelstok rijk is aan “hormone-like” molecu-
len, is gekozen vanwege de uitstekende overeenkomsten 
met de oestrogeencelreceptoren. De actieve bestanddelen 
van PHYTO-AGE hebben vanwege hun structuur die gelijk

is aan de oestrogenen een “hormone-like” werking in de hui-
dcellen. De strategie van dit innoverende bestanddeel is om 
het huidweefsel te beschermen door het zelfbeschermende 
vermogen van de huid te vergroten, de communicatie tussen 
de cellen te verbeteren door het synthesemechanisme in de 
opperhuid te reactiveren en het metabolisme van de bind-
weefselcellen in de lederhuid te stimuleren.

NORMAL OESTROGEENGEHALTE

cel
oestrogeen
receptor

TEKORT AAN OESTROGENEN

oestrogenen

verslapte huid, dof, droog

oestrogenen

normale huid

BESCHERMING DOOR PHYTO-AGE

oestrogenen
phyto-aGe

Bescherming tegen de negatieve
gevolgen van hormoontekorten

BESCHERMD DOOR PHYTO-AGE IS DE HUID BETER GEHYDRATEERD, GLADDER, STRALENDER.

REvIvISCENCE: BESCHERMING vAN DE OvERLEvINGSfRACTIE
Water speelt een heel belangrijke rol in het lichaam. 
Hoe meer de huid in staat is vocht op te vangen, op te 
nemen en vast te houden, des te meer is zij ‘gewapend’ 
om agressieve invloeden van buitenaf te bestrijden. Een 
gedehydrateerde huid is onmiddellijk met het blote oog 
zichtbaar: het microreliëf gaat achteruit met als gevolg 
een oncomfortabel en trekkerig gevoel. Een gedehy-
drateerde huid is vaal, ruw, voelt minder prettig aan en 
wordt kwetsbaarder: zij wordt gevoeliger voor zowel 
inwendige als uitwendige stressfactoren en veroudert 
vroegtijdig. Een goede hydratatie is noodzakelijk, want
een huid die goed is gehydrateerd, vervult de barriè-
refunctie beter. Zij behoudt haar vitaliteit en glans. 

ERICSON LABORATOIRE heeft een ‘herlevende’ plant 
geselecteerd die kan ontluiken in de meest drastische 
omstandigheden. Deze ‘herlevende’ planten hebben 
speciale beschermingssystemen ontwikkeld door in een 
staat van anhydrobiose te gaan (toestand waarin de 
stofwisseling wordt vertraagd). Latent leven is een toes-
tand waarin alle activiteiten tot het minimum zijn bepe-
rkt. Er is geen synthese noch groei, maar het organisme 
is niet dood. Aan sommige voorwaarden wordt namelijk 
voldaan. Het kan het actieve leven in alle vormen weer 
opnemen. Deze planten hebben beschermingssystemen 
ontwikkeld die ‘overlevingsfractie’ worden genoemd.

Geleidingsvermogen 
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Placebo

Reviviscence Creme

REvIvISCENCE

Het is een plantaardig complex dat een combinatie is van:
• een extract van de plant Myrothamnus flabellifolia, rijk aan antioxidanten,
• oligosachariden van de plant Taramindus indica, immunostimulerend 
en hydraterend,
• en trehalose, osmoregulator en hydraterend.
Met deze combinatie kan de overlevingsfractie worden nagemaakt die
verantwoordelijk is voor het buitengewone weerstandsvermogen van 
de planten die weer tot leven komen. Het hydraterende vermogen van 
REVIVISCENCE is aangetoond door in-vitro tests en door klinische stu-
dies. De tests hebben de onmiddellijk hydraterende werking van het 
product aangetoond, maar ook het hydraterende effect op de lange 
termijn, meer dan 24 uur.
Onmiddellijk hydraterende werking: +21%
Hydraterende werking op de lange termijn: +11%
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SURvICODE: WAARBORG vOOR DE LEvENSDUUR vAN DE STAMCELLEN

ERICSON LABORATOIRE innoveert op het gebied van de strijd tegen huidveroudering met een originele aanpak:
• Beschermen van het stamcelkapitaal in de opperhuid, • Verlengen van de levensduur van deze stamcellen,
• Verlengen van de levensduur van de fibroblasten, • Verbeteren van de communicatie tussen de huidcellen.

STUDIE NAAR DE ExPRESIE vAN DE SIRTUïNE-1

Test op verouderde fibroblasten

SIRTUïNE

Jonge cellen verouderde
cellen

verouderde
cellen

+ 0,001%
SURvICODE

30 JAAR

50 JAAR

39 JAAR

Expresie van
de Sirtuïne-1 tot

55% hersteld

-11 JAAR

SURVICODE, actief bestanddeel uit de biotechnologie, heeft 
het vermogen om de expressie van de Survivine (specifieke 
overlevingsmarker van de stamcellen) te herstellen en de bes-
chermende rol ten opzichte van de stamcellen te verlengen. De 
veroudering van de stamcellen wordt zo vertraagd.
Dankzij SURVICODE wordt het kapitaal van de ‘tijdeiwitten’ 
SIRTUÏNE ET SURVIVINE die zijn betrokken bij de cellevens-
duur, gelijktijdig hersteld. Het is een ONGEKENDE antirimpel 
CODE tegen de tijd, die inwerkt op de cellen van de lederhuid 
en van de opperhuid met als resultaat een uniek regenererend 
vermogen. SURVICODE beschermt de ‘communicatie-eiwitten’ 
en beperkt de aantasting van deze eiwitten. Wanneer deze 
eiwitten zijn aangetast is er minder uitwisseling tussen de cellen 
onderling en een tragere verspreiding van de keratinocyten.

SURvICODE BRENGT DE ExPRESSIE vAN DE SIRTUïNE-1 vAN DE vEROUDERDE CELLEN WEER OP GANG. 
DEzE CELLEN KRIJGEN zO EEN JONGER fENOTYPE EN WINNEN TOT 11 JAAR AAN LEvENSDUUR.

STAMCELLEN: HET TOPPUNT vAN INNOvATIE

In 1981 zijn de stamcellen bij de muis geïdentificeerd 
door de Britse onderzoeker Martin EVANS, wat hem in 
2007 de Nobelprijs voor de Geneeskunde opleverde. In 
1998 zijn de stamcellen bij de mens geïdentificeerd. Zij 
staan aan de basis van alle andere cellen van het orga-
nisme. Ze verschijnen vanaf de eerste momenten van 
het embryonale leven, vlak nadat de zaadcel en eicel 
samengesmolten zijn.

Ons leven begint met een enkele cel, de bevruchte eicel. 
Gedurende de hele ontwikkeling delen de cellen zich
verder en verder, totdat er zich miljarden cellen hebben 
gevormd: ons lichaam.
• Kenmerkend voor deze cellen is dat zij zich langetijd
op precies dezelfde wijze kunnen reproduceren zonder 
te verschillen.
• Zij kunnen overgangscellen doen ontstaan met bepe-
rkte verspreidingscapaciteit, die aan de basis staan van 
zeer gedifferentieerde cellen (zenuwcellen, spiercellen,
bloedcellen).

Aan het einde van de ontwikkeling heeft elk weefsel 
zogenaamde volwassen stamcellen die ervoor moeten 
zorgen dat de organen in goede staat blijven en dat 
weefsel indien nodig wordt hersteld. In al onze organen
zit een voorraad stamcellen ofwel ‘stamcelkapitaal’.

corneocyte

korrelachtige
keratinocyte

doornachtige
keratinocyte

asymetrische
deling

dochter
stamcel

stamkeratino-
cyte

at -cellen
(voor tijdelijke toename)

In de opperhuid staan de stamcellen aan de basis van de
vernieuwing en het herstel van de opperhuid. Stamcellen
zijn noodzakelijk voor het behoud van een ongeschon-
den huid.

UNIEK REGENERATIEvERMOGEN
vAN DE STAMCELEN

SURvIvINE & SIRTUïNE
SURVIVINE is een eiwit dat apoptosis of geprogram-
meerde celdood afremt. Dit eiwit speelt een belangrijke 
rol in de controlemechanismen van de cel vernieuwing. 
De expressie van Survivine vermindert met de leeftijd. Zij 
verliest het vermogen om de stamcellen te beschermen 
en in leven te houden.

SIRTUÏNES zijn eiwitten die bijdragen in de regulatie van 
belangrijke biologische processen en de celfunctie onde-
rhouden. Zij zijn rechtstreeks betrokken bij de verlenging 
van het leven van organismen en worden geplaatst bij de 
keratinocyten en fibroblasten. Oudere cellen produceren 
minder sirtuïnes dan jonge cellen.
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E760 / PHYTO-MOUSSE
E761/ HYDRA-HORMONE CRÈME
E762/ NUTRI-HORMONE CRÈME
E763/ vERKWIKKEND MASKER
E764/ SURvIvINE SERUM
E765/ HORMO-SKIN PROGRAM

DE vERzORGENDE PRODUCTEN fEMINITY

E758/ HYDRA-HORMONE CRÈME
E759/ NUTRI-HORMONE CRÈME
E757/ vERKWIKKEND MASKER
E770/ ESTROGEN-OLIE

E751/ KOffER
 E753/ SURvIvINE SERUM
 E752/ HORMO-SKIN DOSE
E754/ KOffER
 E755/ L-PCA MASKER
 E756/ HYDRA-MAx GEL

NOG MEER ACTIEvE BESTANDDELEN vOOR MEER DOELTREffENDHEID

KOMKOMER ExTRACT

«fYTO» ExTRACT vOOR DE HYDRATATIE

ARNICA ExTRACT vIJGBLAD ExTRACT ALTHEA-ExTRACT

OORSPRONKELIJKE ExTRACTEN

DAMASCEEN-
SER ROOS 
ExTRACT

STROBLOEM
ExTRACT

LILA
KNOPPEN
ExTRACT

PIOENROOS
ExTRACT

CRYO
BERKENKNOP

AROLEAT
LAvANDA

AREAUMAT
SAMPHIRA

vOEDzAME EN WELDADIGE OLIëN

CAMELINA ExTRACT KARITÉBOTER JOJOBA-OLIE PARANOOT
OLIE

CALENDULA
OLIE

ABRIKOzEN-
PIT OLIE

TEUNISBLOEMOLIE BABASSU OLIE ExTRACT vAN
MARULA

ExTRACT vAN
MUSKAATROOS

SOJA
OLIE

DE vERzORGENDE PRODUCTEN 
vOOR EIGEN GEBRUIK

PROfESSIONELE
PRODUCTEN
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DE fEMINITY vERzORGENDE PRODUCTEN

Consument: Ref. E760.
Pompflacon 150 ml.

PRODUCT fUNCTIES BESTANDDELEN ACTIES

Beschermt de moedercellen.

Herstelt het hormonale evenwicht 
door de ‘oestrogeen-like’ werking.

Ultrahydraterende overlevingsfractie.

l SURVICODE 

l PHYTO-AGE

l REVIVISCENCE

Reinigt mild en verwijdert
make-up zonder uit te
drogen, goed afspoelen
met water.

PHYTO MOUSSE

Consument:
Ref. E761. Pot 50ml.
Professioneel gebruik:
Ref. E758. tube 200ml.

Lichte en romige crème,
behoudt gedurende 24 uur
een optimaal hydratatie
niveau.

HYDRA-HORMONE l SURVICODE / PHYTO-AGE / REVIVISCENCE

l EXTRACT VAN DE
 DAMASCEENSE ROOS

Consument:
Ref. E762. Pot 50ml.
Professioneel gebruik:
Ref. E759. tube 200ml.

Rijke en zijdezachte crème,
is een oppepper voor de huid
vanwege de voedende en
revitaliserende ingrediënten.

NUTRI-HORMONE

Consument:
Ref. E763. Pot 50ml.
Professioneel gebruik:
Ref. E757. tube 200ml.

Compenseert het vochttekort
van de huid.
‘s Nachts opbrengen.

vERKWIKKEND MASKER

Consument:
Ref. E764. 30 ml druppelflacon.
Professioneel gebruik:
Ampul 3ml x 6 Ref. E753 in box.
Ref. E751.

Zeer actieve formule, herstelt
rimpels. ‘s Ochtends en ‘s
avonds enkele druppels serum
aanbrengen op het gezicht en
de hals.

SURvIvINE SERUM Beschermt de moedercellen.

Verlengt de levensduur
van de cellen en het weefsel.

Stimulerend, revitaliserend.

l SURVICODE 

l LONGEVICELL

l CRYO BERKENKNOP

Professioneel gebruik:
Ref. E770. Flakon 250ml.

Massage-olie rijk aan fyto-
oestrogenen, voor een soepele
en gerevitaliseerde huid.

OESTROGEENOLIE Rijk aan fyto-oestrogenen en
aan AGE.

Voedend, hydraterend, rijk
aan de vitamines A en E.

l AROLEAT LAVANDA 

l ABRIKOZENPITOLIE

Professioneel gebruik :
Mask L-PCA E755  zakje van
20g x 6 en Gel HYDRA-MAX
Ref. E756 zakje van 30ml x 6
in een koffertje. Ref. E754

Dringt diep door in het
weefsel. Zorgt voor een
comfortabel gevoel en
kalmeert de huid.

L-PCA MASKER EN
HYDRA MAx GEL

Voorloper van proline,
celregenererend,
vochtvasthoudende werking.

Verzachtend, ontstekingsremmend.

Intense hydratatie,
kalmerende werking.

Onmiddellijk hydraterend.

-> MASK L-PCA :

l MOLECULAIRE TRANSPLANTATIE 

VAN PCA EN ARGININE
l AMANDELPOEDER

-> GEL HYDRA-MAX :

l GLYCERINE 
l FUCOGEL

Herstelt het evenwicht,
ontstekingsremmend.

l SURVICODE / PHYTO-AGE / REVIVISCENCE

l  EXTRACT VAN
 CAMELINA

Verzachtend, kalmerend.

l SURVICODE / PHYTO-AGE / REVIVISCENCE

l  BABASSU OLIE Voedend, verzachtend.

HORMO-SKIN 
PROGRAM

Consument: Ref. E765
Tabletten 7 doses 1 ml x 4.
Professioneel gebruik:
HORMO-SKIN DOSE - Ref. E752
Zakje van 2 ml x 6 in box.

Hormonale huidbehandeling,
totaalprogramma van 28
dagen.

Herstelt het hormonale evenwicht.
Reguleert de talgproductie.
Regenererend.

Activeert ATP.
Herstelt het evenwicht
en hydrateert.
Herstellend.
Voedend.

Kalmerende werking.
Reguleert de talgproductie.

-> ROSE DOSE:
l PHYTO-AGE
l  SEBARYL
l EXTRACT VAN
KONINGINNENGELEI
-> GROENE DOSE :

l PHYTO-AGE / REVIVISCENCE
l VITACELL
-> BEIGE DOSE:
l AQUAXYL
l TEUNISBLOEMOLIE
l  PARANOOTOLIE
-> PAARSE DOSE:

l PHYTO-AGE / REVIVISCENCE
l AREAUMAT SAMPHIRA
l SEBARYL
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D U U R  v A N  v E R z O R G I N G  =  1 u 1 5
6  B E H A N D E L I N G E N

f R E Q U E N T I E  v A N  v E R z O R G I N G  =  1  P E R  W E E K

ERICSON LABORATOIRE
COMMERCIAL - 22 Av. DE LA DIv. LECLERC - BOBIGNY 93017 - fRANCE

WWW.ERICSON-LABORATOIRE.COM - ExPORT@ERICSONLABORATOIRE.COM
CODE : fM21

I N D I C A T I E S
Deze behandeling behoudt de jeugd en vrouwelijkheid dankzij 2 preventiemechanismen

Herstel van het hormonale evenwicht in de huid - Bescherming van de moedercellen door activatie
van 2 essentiële eiwitten: SIRTUINE EN SURvIvINE.

REINIGING
Reinigingsmelk en lotion
aangepast aan het huidtype.

PEELING AANGEPAST AAN HET HUIDTYPE
Afhankelijk van het huidtype. DERMA GUM E73 of
GOMMAXX E37 of DERMA SCRUB E605.

HORMO-SKIN DOSE FEMINITY E752
Aanbrengen op het hele gezicht en de hals.

SURVIVINE SERUM E753
Breng het serum aan op het het hele gezicht en de hals.

VERKwIKEND MASKER E757
Breng het masker op in een dikke laag over
het hele gezicht en de hals.

ESTROGEENOLIE E770
Geruime tijd zachtjes inmasseren.

BEREIDING EN TOEPASSING VAN HET MASKER
Meng 1 sachet L-PCA Mask met 1 sachet GEL HYDRA-MAX tot een pasta wordt
verkregen en voeg 50 ml koud water toe. Breng een niet al te dikke laag aan op
gezicht en hals. Leg 2 wattenschijfjes doordrenkt met LOTION CALMANTE
BIO OPTIC E234 op de ogen. Breng het gaas aan en vervolgens een dikke laag van
het masker. Laat 20 minuten inwerken, verwijder het gaas, spoel het gezicht af met
lauwwarm water en met de juiste lotion.

LICHTE GEZICHTS MASSAGE
CRÈME HYDRA-HORMONE E758 of CRÈME NUTRI-HORMONE E759
naar wens.


