ProBalance
Alerjiye yatkın hassas ciltler için etkili bakım
Hassas cilt, narin bir bitkiye benzer. Sürekli olarak zararlı çevresel etkilere maruz kaldığı için özel bakım ve
korumaya ihtiyaç duyar. Ne agresif temizleme ürünleri ne de geleneksel kozmetik ürünleri, alerjiye yatkın çok
hassas ciltlere uygun değildir. Cildin sürekli tahriş olması, ciddi reaksiyonlarla sonuçlanır. Ciltte kaşınma, batma
veya kızarıklık görülmeye başlar. En kötü ihtimalle sivilceler oluşabilir.
ProBalance bakım serisi, bu belirtileri etkisiz hale getirir. Alerjiye yatkın hassas ciltlerin ihtiyaçlarına göre en
uygun biçimde hazırlanmıştır. Seramid, pantenol ve organik tarım yoluyla elde edilen “fair for life” sertifikalı
aloe vera gibi doğal bileşenler, zararlı çevresel etkilere ve aşırı reaksiyonlara karşı cildi korur. Üstün meyan
kökün özü, kaşınma, batma ve kızarıklığı etkisiz hale getirir. Cildin doğal dengesini yeniden kazanmasına
yardımcı olur ve uzun dönemde cilt duvarını güçlendirir.

Nazik Yüz Temizleyici
Bu oldukça hafif ve kokusuz köpük, cildi tahriş etmeden temizler. Ayrıca çocuklar veya
egzama sorunu yaşayan kişiler için nazik bir el temizleyici olarak kullanılması da
uygundur. Meyan kökü özü, aloe vera ve termal su içerir.

Yatıştırıcı Yüz Kremi
Bu hafif, 24 saat etkili bakım kremi, termal su, meyan kökü özü ve aloe vera birleşimiyle
hassas ciltleri yatıştırır. Alerjiye yatkın hassas ciltlerin savunma gücünü artırırken, cildi
kızarıklık, batma ve kaşınmaya karşı korur. Düzenli olarak kullanılıp yüz temizliğinden
sonra masaj yapılarak uygulandığında, cildin doğal dengesini geri kazandırır ve uzun
dönemde cildin direnme gücünü destekler. Aynı zamanda güneş sonrası bakım kremi
veya erkekler için kokusuz tıraş sonrası balmı olarak kullanıma uygundur.

Hassas Göz Losyonu
Hassas Göz Losyonunun içeriğinde üstün nitelikli bitki yağları (meadowfoam yağı,
ketencik yağı, macadamia yağı), ravent, turunç ve amaranttan oluşan eşsiz bileşen
kompleksi bulunur. Losyon, Saarland Üniversitesi ve SME’lere yönelik ZIM Merkezi
Yenilik Programı ile işbirliği içinde kendi araştırma projemiz kapsamında geliştirilmiştir.
Bu kompleks, göz etrafındaki şişliği, halkaları ve gölgeleri gözle görülür biçimde azaltır.
Hassas göz çevresini nazikçe yatıştırır ve bakım yapar.
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Nazik Temizleyici Duş Köpüğü
Vücut için hafif, kokusuz temizleyici köpük. Hassas cildi nazik biçimde temizler. Köpük,
çevresel kalıntıları ve doğal metabolik cilt ürünlerini derinlemesine giderirken, cildi
yeniler ve güçlendirir. Meyan kökü özü, pantenol ve termal su içerir.

Yatıştırıcı Vücut Balmı
Termal su, meyan kökü özü ve aloe vera içeren bu kokusuz vücut bakım balmı, çok
hassas ciltleri yatıştırır ve cildin savunmasını güçlendirir. Kızarıklık, batma ve kaşıntıyı
etkisiz hale getirir. Cilt, doğal dengesini yeniden kazanır.

Yatıştırıcı Akut Krem / Yatıştırıcı Akut Sprey
Egzama, atopik dermatit veya hafif güneş yanığının sebep olduğu kızarıklık ve tahriş
gibi tüm akut cilt yakınmaları için SOS bakım. Aynı zamanda tıraş sonrası tahrişi
hafifletir. Beta glukan, yulaf özü, meyan kökü özü ve çinkonun birleşimi, cildi hızlı ve
etkili biçimde sakinleştirir.
Kızarıklık azalırken, batma ve kaşınma hafifler. Cildin normalleşmesine yardımcı olur ve
doğal denge yeniden kazanılır. “Akut” ürünler aynı zamanda bir tedaviye eşlik etmek
için de kullanılabilir.
Krem ayrıca, gözler için bile maske olarak uygulanabilir.

Doğal kaynakları temel alır:
Hayvan özleri içermez / %100 vejeteryan
Parfüm ve renklendirici madde içermez
Paraben içermez
Silikon içermez
Petrol türevleri içermez (parafin ve PEG’ler gibi)
Cilde uygunluk ve etkinlik, klinik olarak onaylanmış

Bağımsız olarak

www.cse‐label.org

ve

certified
sustainability

tarafindan tasdik edilmiştir.

CSE mührü, tescilli şirket yönetimine ilişkin ilk sürdürülebilirlik mührü olup, ürün onaylarının aksine şirketin
tamamı için geçerlidir. Tüm paydaşları dikkate alan sorumlu iş kararlarını temsil eder.
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