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De meteorologische zomer is vandaag begonnen, maar het lijkt ineens ook wel echt
zomer! Na de natte en veel te koude lente is het weer omgeslagen, schijnt het zonnetje
volop en is de temperatuur ook echt zomers te noemen. Onze actie van deze maand
hebben we daarop afgestemd:
pHformula U.V. protect SPF 30+ óf
pHformula C.C. cream SPF 30+
plus
pHformula VITA B3 vibrance boost mask
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samen voor slechts € 75,=!
E-mail:
eva@balsobe.nl

Bezoek onze
website!
www.balsobe.nl

(normale prijs € 47,50 + € 35,50 = € 85,=)
We hebben de zon hard nodig, niet alleen omdat we ons dan een stuk prettiger voelen,
maar zonlicht is ook nog eens goed voor ons! Want de zon geeft energie en stimuleert
de aanmaak van vitamine D. Maar tegelijkertijd zijn zonnestralen ook schadelijk
voor de huid. Het is dus belangrijk uw huid in de zon te beschermen, zeker nu onze
huid door de koude lente nog niet aan de zon gewend is.
De zonbescherming van pHformula is net iets anders van samenstelling dan die van
andere merken en heeft dus ook een net iets andere werking. De letters "pH" in
pHformula staan officieel voor "positive hydrogen ions" (positieve waterstofionen) en
deze zijn in hoge mate aanwezig in alle producten van pHformula, dus ook in de
zonbeschermingsproducten! Ze ondersteunen het herstel van de huidbarrière en
beschermen de huid niet alleen tegen de zon, maar uw huid wordt tegelijkertijd ook
optimaal verzorgd!
U.V. protect SPF 30+ is een verzachtende dagelijkse UV-bescherming met een matte
finish, die voor alle huidtypen wordt aanbevolen. Omdat deze crème geen witte film
op de huid achterlaat, is deze zonbescherming ook bij uitstek geschikt voor de donkere
huid!
C.C. cream SPF 30+ is een multifunctioneel en corrigerend product dat direct de
onzuiverheden op de huid vermindert en alle huidtypen tegen de schadelijke stralen
van de zon beschermt.
Het rijke en romige VITA B3 vibrance masker zit boordevol natuurlijke extracten en
Niacinamide om de huid te hydrateren en te verzachten. Het vermindert de roodheid
en kalmeert de gevoelige huid. Ideaal na een zonnebad!
Zoals eerder aangekondigd, is er in de agenda helaas maar beperkt ruimte voor het
inplannen van behandelingen. Maar onze thuisverzorgingsproducten blijven
leverbaar!
Tot ziens in de salon!
Eva & Team

