
Kandesn® Balancing Splash
לעור רענן ונקי

נוזל איזון Kandesn® Balancing Splash פותח לצורך השלב האחרון של תהליך 
ניקוי עור הפנים וכשלב ראשון בשגרת הטיפוח וההזנה בלחות. התכשיר, המכיל תמציות 

בוטניות מרוכזות, מחזק, ממצק וממריץ את העור, וכל זאת בעדינות. נוסחה מתקדמת 
זו, המבוססת על מומחיות הבעלים, הינה בדרגת חומציות מעט חומצית, בהרמוניה עם 

דרגת החומציות הטבעית והמאוזנת של עור בריא. הנוסחה מתאימה לכל סוגי העור.

פילוסופיית ההתחדשות
ד"ר טאי-פו צ'ן יישם את פילוסופיית ההתחדשות במוצרים לטיפוח העור וקיבל תוצאות 

נפלאות. נוסחה עדינה זו משתמשת במיטב המרכיבים הצמחיים והבוטניים, אשר הורכבו 
ביחד על בסיס מומחיות הבעלים, וזאת כדי לתמוך בבריאות, באיזון ובחיוניות של העור. 

לעולם איננו משתמשים במרכיבים מזיקים כמו שמן מינרלי, תוצרי לוואי של נפט או  
חלבונים ושמנים שמקורם מן החי, אשר עלולים לחנוק את העור ולגרום להזדקנות 

בטרם עת.

רכיבים בזרקור

תמצית מלפפון
מלפפון, שמצטיין בתכונות של אמוליאנט טבעי, משמש בטיפוח העור כדי לרכך את 

העור ולהזינו בלחות. מחקרים מצביעים על כך שרכיב הלוטאין )פיגמנט צהוב-כתום( 
במלפפון יכול לסייע בדיכוי מלנוגנזיס, התהליך שמוביל להיווצרות כתמים בעור.

תמצית עלי רוזמרין
הרוזמרין, שהוא צמח רב-שנתי, משמש לטיפוח העור בראש ובראשונה בשל יכולתו 

לסלק עודף שומן. יש לו יכולת אסטרינגנטית )כיווץ רקמות( מעולה, אשר יכולה לסייע 
ברענון ובאיזון עור שמנוני, מבלי לגרום לעודף יובש. 

PCA סודיום
חומר הומקטנטי )משמר לחות( זה, קיים באופן טבעי בגוף, ויש לו תכונות סופחות מים 

ואפילו היכולת לספוג לחות מהאוויר. הסודיום PCA מכיל פי כמה ממשקלו במים.

שאלות נפוצות
מה המשמעות של רמת חומציות )pH( מאוזנת? ש:  

המונח pH הוא ראשי תיבות של potential hydrogen, והוא משמש כדי   ת:  
לתאר את היחס החומצי-בסיסי של חומר, אשר נע מ-0 )הכי חומצי( ל-14    

)הכי בסיסי(. שכבת המחסום של העור, הידועה כשכבת הגנה חומצית,     
אחראית לשמירה על ליפידים ולחות בתוך העור, תוך שהיא חוסמת את כניסתם    

של מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות, מזהמים, רעלנים וחיידקים. כדי שתוכל    
לתפקד במיטבה, שכבת ההגנה הטבעית של העור צריכה להיות מעט חומצית,    

 .5.5pH ברמת חומציות של  
?Kandesn® Balancing Splash מתי עלי להשתמש בנוזל איזון ש:  

Kandesn® Balancing Splashh נועד לשימוש לאחר ניקוי עור הפנים ולפני   ת:  
העשרתו בלחות, כדי להשיג רמת חומציות מאוזנת ובריאה.  

המלצות
השתמשו על פנים נקיות בעזרת פד צמר-גפן בתנועות קלות כלפי מעלה וכלפי חוץ. 
 Kandesn® Deep Moisture הימנעו משימוש באזור העיניים. סיימו עם קרם לחות

Lotion, כדי להשיג תוצאות מיטביות. 
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דף מוצר - נוזל איזון 

נוסחה מבוססת על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי

בעל אישור חלאל

יתרונות 
מנקה את העור מחומרים מזהמים	 

מכווץ את הנקבוביות וממצק את 	 
העור

משיב לעור את רמת החומציות 	 
הטבעית

מכין את העור לקראת העשרתו 	 
בלחות

מכיל מרכיבים על בסיס צמחי	 


