
Balance is een lijn voor de onzuivere huid met overmatige talgafscheiding, grove poriën, een glimmende 
huid en een onregelmatig huidoppervlak. De lijn is zowel geschikt voor heren als voor dames, niet aan 
leeftijd gebonden. 
 
Door de speciale samenstelling van de ingrediënten wordt de huid optimaal gereguleerd en verminderen irri-
taties. Daarbij blijft het vochtgehalte van de huid op peil en de huid blijft gedurende de hele dag mooi mat.
 
Voor een zo groot mogelijke verdraagzaamheid zijn de producten 100% plantaardig en derma-tologisch 
getest. Ook geschikt voor de ontstoken huid.

Detox Scrub Gel: Een schuimende reinigingsgel speciaal voor de zeer vette, onregelmatige huid. In com-
binatie met water opent het de poriën voor een diepe reiniging, het maakt de huid gladder en heeft een 
antibacterieel peelingeffect. ’s Ochtends en ’s avonds met vochtige handen inmasseren en met lauwwarm 
water afspoelen. De gel is zeepvrij. 
  
Matifying Fresh Lotion: Een twee-fasen hydraterende lotion voor een matterend effect voor de zeer vette 
huid. Zilvermineralen zorgen ervoor dat de poriën samentrekken, het reduceert lichte onregel-matigheden 
en is meerdere malen per dag te gebruiken. Ook te gebruiken als make-up basis. Vet- en alcoholvrij.
   
Sebum Control Cream: Een vetregulerende crème die tevens het vochtgehalte op peil houdt. Het verfijnt de 
huidstructuur en geeft een lang matterend effect. ’s Morgens en ’s avonds te gebruiken na de reiniging. Een 
goede basis voor make-up. Vetvrij en bevat een UV-filter.
 
Anti-spot Gel + Spot Concealer: 
Stap 1: Anti-spot Gel (’s ochtends en ’s avonds te gebruiken) Voor de behandeling van lokale onregel-
matigheden. Een onzichtbare gel om aan te brengen op puistjes en andere huiduitslag om deze uit te laten 
drogen en te minimaliseren. De gel werkt antibacterieel, vetregulerend en heeft een kalmerende werking. Het 
is direct toe te passen bij beginnende onzuiverheden en is zeer effectief bij uitslag door PMS. 
Stap 2: Spot Concealer (desgewenst te gebruiken) Een natuurlijke camouflage, aanbrengen en met de 
vingertoppen vervagen/inkloppen.
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