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HORmO-SkIN
pROgRAm 

(fyto-oestrogenen
en stamcellen)

Herste l  van hormonaal 
evenwicht en

bescherming van
moedercel len.

Dermocosmet ische 
toepass ing van de 
Nobelpr i j s  voor  de 
Geneeskunde 2007 

over  s tamcel len.



FEMINITY –  HORMO SKIN PROGRAM is  ontstaan 
naar aanle id ing van een gecombineerd onder-
zoek naar hormooncosmet ica en celbio logie 
en i s  de laatste per formante ui tdaging van de 
methodologie  van ERICSON LABORATOIRE. 

Deze  behande l ing  behoudt  jonghe id  en 
vrouwel i jkheid dankzi j  2  prevent iemechanis-
men  d ie de tekortkomingen van twee essen-
t ië le levensbronnen herste l len:
•	 Hers te l  van het  evenwicht  van de hu id-
 hormonen dankz i j  een geneesk racht ige 
 Chinese plant  d ie bekend staat om haar 
 ef fect b i j  hormonale aandoeningen.
•	 Bescherming	 van	 stamcellen	 (moedercellen)
 door act iver ing van twee hormonale pro-
 te ïnes (S IRTUINE 1 en SURVIVINE) d ie hun 
 voor tbestaan garanderen,  de natuur l i j ke 
 regenerat iefunct ies  van de huid st imuleren 
 en de huidschade herste l len.

HORmOONTHERApIE vOOR dE HuId

Deze n ieuwe l i jn  van verzorgingsprodukten i s 
gebaseerd op de nauwe band tussen schoon-
heid en vrouwel i jkheid.  E lke vrouw heeft  een 
l ichaam dat evolueert  op het r i tme van haar 
natuur l i j ke cycl i .  De huid i s  een hormoonafhan-
kel i jk  orgaan dat l i jdt  onder regelmat ige hor-
monale verander ingen en kwetsbaarder wordt 
doorheen de t i jd:  dehydratat ie,  huidvers lap-
ping,  afnemende dichtheid,  verschi jn ing van 
r impels ,  dof fe te int .  Om haar schoonheid en 
weerstand te behouden,  maakt de huid ook 
opeenvolgende cycl i  door om z ichzel f  te ver-
n ieuwen, maar de zel fvern ieuwende werk ing 
neemt af  in  de loop van de t i jd.  De cel len val -
len in s laap en de huid veroudert  vroegt i jd ig. 
De hormonen d ie  get ranspor teerd worden 
door het  b loed hebben dus duidel i jk  inv loed 
op de staat van de huid.

Deze behandel ing werd ontworpen voor al le 
vrouwen van 30 tot  50 jaar  wiens huid door 
cycl i sche hormonale schommel ingen  b loo-
tgeste ld wordt aan een chronische dehydra-
tat ie.

dE STAmCELLEN
NOBELPRIJS VOOR DE GENEESKUNDE IN 2007

Mart in EVANS,  een Br i t se onderzoeker ,  ontdek-
te deze cel len in 1981 en kreeg h iervoor  de 
Nobelpr i js  voor de geneeskunde in 2007 .  Deze 
cel len l iggen aan de bas is  van al le andere 
cel len.  Ze verschi jnen vanaf de eerste momen-
ten van het embryonale leven,  v lak nadat de 
zaadcel  en e icel  samengesmolten z i jn .

Ze planten z ich lange t i jd op een ident ieke 
manier  voort  zonder z ich te onderscheiden.  Ze 
kunnen overgangscel len aanmaken die z ich in 
beperkte mate kunnen verspreiden en aan de 
oorsprong l iggen van bi j zonder u i teenlopende 
cel len (zenuwen, sp ieren).  De stamcel len z i jn 
afkomst ig van het embryo,  de foetus ofwel  van 
volwassen weefsels  en kunnen ook verkregen 
worden door de overdracht van kernen.

Ze z i jn  dus van essent ieel  belang voor de 
goede kwal i te i t  van onze hu id  en het  i s
belangr i jk  dat  ze beschermd worden.

pROfESSIONELE vERZORgINg
fEmINITY

Dit  s taat centraal  b innen deze nieuwe tak,  de 
medische esthet ica,  waardoor artsen,  schoon-
heidsspecial i s ten en consumenten gepass io-
neerd z i jn .  Ze i s  gebaseerd op een weten-
schappel i jke en medische benader ing en kan 
aangewend worden voor geloofwaardige en 
betrouwbare behandel ingen in schoonheids-
centra en medische spa’s .

Deze vol ledige behandel ing bestaat u i t  een 
profess ionele verzorging in een centrum en 
een product l i jn  voor  thuis .

Deze or ig ine le  en nieuwe hu id therapie  i s 
gebaseerd op de hormonale  cyclus .  E l ke 
pat iënte moet er  dus voor  zorgen dat haar 
behandel ing samenvalt  met het  begin van 
haar hormonale cyclus .
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GEZONDERE HUID:
GEREHYDRATEERD,

TONISCH EN
VERSTEVIGD!

Synthese van de vetstof fen

Glycat ie van de eiwit ten


