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Wat is vitamine C eigenlijk? 

 

 

Vitamine C kennen wij allemaal wel als belangrijk                                    

onderdeel van onze voeding: zonder vitamine C  

kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. 

 

Wist je dat.. 

Een langdurig ernstig tekort kan zorgen voor een 

verminderde weerstand, een vertraagde wondgenezing  

en zelfs uiteindelijk scheurbuik kan ontstaan? 

Verschijnselen als tandvleesbloedingen, inwendige en  

onderhuidse bloedingen kunnen optreden.  

Maar waarom is dit zo goed voor de huid? 

Net als in voeding is vitamine C een belangrijke  

antioxidant voor de huid. Het is essentieel voor de  

vorming van collageen, ons bindweefsel om de huid 

te verstevigen.  

Het ingrediënt werkt tevens erg goed bij acne, rosacea  

en pigmentvlekken. 

 

Wist je dat.. 

Onderzoeken aantonen dat de huid na langdurig  

gebruik van vitamine C egaler en steviger wordt?  
 

   

11 februari 2021, 

Lieve lezers, 

 

Deze blog staat in het teken van vitamine C, dit ingrediënt heeft zo’n opmerkelijk positieve 

invloed op de huid dat wij vinden dat jullie hier meer over moeten weten! 

Vitamine C biedt namelijk een krachtige bescherming tegen schadelijke factoren, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan UV straling. Daarnaast biedt het ingrediënt nog velen andere voordelen.. 

Kortom, een must- have in je dagelijkse beauty routine.  

Veel plezier met het lezen van deze blog, voor vragen kunt u altijd bij ons terecht! 
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Let op: niet alle vormen van vitamine C hebben  

eenzelfde positieve werking op de huid. 

Zo heeft de huidverzorging minimaal een 

concentratie van 4% vitamine C nodig: dit 

betekent dat het op nummer 1,2 of 3 in de 

ingrediëntenlijst moet staan. 

Ook oxideert vitamine C snel en kan daardoor 

zelfs negatieve invloeden hebben op de huid, 

gebruik dus geen vitamine C uit een potje of 

glazen flesje. 

 

 

Hoe kan ik dit ingrediënt terugvinden in de lijst? 

 

Vitamine C is ook wel bekend als Ascorbinezuur of 

L- ascorbinezuur. Een concentratie van 15% of 

hoger is ideaal om hardnekkige huidproblemen te 

behandelen. Een lagere concentratie werkt overigens 

prima voor algemene huidverbetering.  

Andere afgeleide vormen die het meest effectief en  

stabiel zijn voor de huid: natrium ascorbylfosfaat, 

ascorbylpalmitaat, retinyl ascorbaat, 

tetrahexyldecylascorbaat en 

magnesiumascorbylfosfaat. 

De afgeleide vormen werken beter in combinatie met 

andere ingrediënten zoals groene thee, niacinamide 

of retinol. 

Wist je dat: 

Vitamine c + e een gouden duo vormen?  

 

 

7x een dikke YES: 

 

✓ Het helpt tegen huidveroudering 

✓ Het biedt een krachtige bescherming tegen 

schadelijke factoren, zoals vervuiling en uv-

straling.  

✓ Het zorgt voor een frisse blik (vervagen van 

een doffe en vlekkerige huid). 

✓ Het Vervaagt zichtbare schade door de zon 

en oppervlakkige pigmentvlekken. 

✓ Het is een krachtige antioxidant: de huid 

wordt beschermd tegen irritatie, 

ontstekingsreacties en vervuiling. 

✓ Het verbetert het natuurlijke 

genezingsproces, waardoor rode vlekken na 

puistjes vervagen. 

✓ Het verhoogt de werkzaamheid van een 

zonnebrandproduct. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 


