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De herfst heeft nu echt haar intrede gedaan en van het zonnetje zien we niet zoveel meer …
Het regent bijna overal en ook de wind laat zich niet onbetuigd. Bij sommigen staat de
verwarming al aan en anderen zullen waarschijnlijk spoedig volgen. Zorg dat uw huid op alle
weersomstandigheden en temperaturen is voorbereid met onze actie van deze maand:
pHformula pakket
Kuur van 3 behandelingen plus een
complete set thuisverzorgingsproducten
(Active formula, Foam cleanse, Power essence tonic,
Recovery serum en U.V. protect 30+)
voor slechts € 485,=! U bespaart € 21,=!

Telefoon:
06 - 1534 1718

E-mail:
roxanne@balsobe.nl

Bezoek onze website!
www.balsobe.nl

Tijdens een periode van guur en nat weer speelt de barrièrefunctie van de huid een
belangrijke rol. Het zuurstofrijke, warme bloed blijft zo dicht mogelijk bij de vitale delen van
het lichaam, waardoor de huid van minder zuurstof wordt voorzien. Hierdoor kan zelfs een
gezonde huid schade oplopen en gaan irriteren. Maar het effect op een probleemhuid is
nog veel groter. Daarom vraagt met name de probleemhuid in deze periode extra zorg.
Met een enkele pHformula behandeling worden de huidproblemen al minder, maar juist de
toepassing in kuurvorm zorgt, in combinatie met de thuisverzorging uit het pakket, voor
verbazingwekkende resultaten! Huidproblemen zoals pigmentatie, couperose, fijne lijntjes
en acne zullen snel tot het verleden behoren.
Omdat behandelingen met pHformula het beste resultaat geven wanneer zij in kuurvorm
worden toegepast en wanneer ook thuis de juiste producten gebruikt worden, bieden wij u dit
dermatologisch resurfacing systeem aan als één pakket, bestaande uit 3 behandelingen van
60 minuten en een complete set thuisverzorgingsproducten.
Om de huid op de behandeling voor te bereiden start u twee weken voor elke behandeling
thuis met het gebruik van Foam cleanse en Active formula. De natuurlijke mix van
plantenextracten en melkzuur van Foam cleanse reinigt de huid effectief en verwijdert niet
alleen make-up, maar ook overtollig talg en de vervuiling van de dag! Active formula is
speciaal ontwikkeld als voorbereiding op de resurfacing behandelingen. Het reguleert de
pigmentaanmaak en de celdeling, stimuleert de collageenaanmaak, heeft een mild peelend
effect en versterkt de natuurlijke bescherming van de huid.
Door thuis al vóór de behandeling met deze producten te beginnen, wordt uw huid optimaal
voorbereid. De werkstoffen van de behandeling kunnen dan nog dieper in de huid
doordringen, waardoor huidproblemen van binnenuit worden aangepakt. Het effect van
de behandeling is hierdoor nog groter en de hersteltijd van de huid wordt verkort. Al direct na
de behandeling ziet uw huid er heel mooi, glanzend en strak uit! Het verzorgende serum en de
dagelijkse verzorging uit het pakket ondersteunen en versterken de behandelingen en zorgen
voor een langdurig resultaat.
Snel van uw huidproblemen af? Bel dan voor het maken van een afspraak!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

